
La orele teoretice slnt fruntași. Dar nici în orele de practica elevii Gligor Emil, Adă- 
mescu Ion șl Neacșu Marian de la Școala profesionala de construcții din Deva nu se 

lasă mai prejos
Foto : L CUCU

Proletari Sin toate țările, uniți-vă!

Calitatea
obiectivul nr. 1

al întrecerii socialiste
Oamenii muncii se angajează să îndeplinească 

cu cinste sarcinile trasate de partid

Aparataj și echipament electrotehnic 
calitate
• producția globală va fi realizată în 

proporție de 101,5 la sută iar planul pro
ducției marfă va fi depășit cu 1 la sută;
• vor fi produse peste plan, printre altele 

— 2.500 linii centrale telefonice automate. 
Instalații pentru telemecanizarea a 180 sonde;

• economiile suplimentare realizate în a- 
cest an vor ajunge la 4.000.000 Ipî.

— La angajamentele întregului colectiv, 
ne «punea tovarășul Ilie Dina, secretarul 
comitetului U.T.M., tinerii din întreprinderea 
noastră, brigăzile de producție voi contribui 
cu economii însumînd 1.500.000 lei.

de înaltă
In vederea depășirii gazcinUor de produc

ție pe anul 1962, pentru îmbunătățirea cali
tății produselor, colectivul întreprinderii de 
apaiataj și echipament electrotehnic din 
Capitală și-a luat, printre altele, următoarele 
angajamente :

• Introducerea reglaj ului cu amplificator 
magnetic la fabricarea redresoarelor;

• punerea In fabricație a unul nou tip de 
telefon antigrizutos și a unui aparat telefo
nic pentru operatoare;

• lărgirea sortimentelor 
domeniul automatizării;

la întreprinderea 
de foraj-Craiova

de produse in

Cuvîntul constructorilor

adunarea care a avut 
muncitorii, inginerii și 

întreprinderii de

In 
loc, 
tehnicienii 
foraj-Craiova au făcut nume
roase propuneri concrete pri
vind îmbunătățirea procesu
lui de producție, pentru extin
derea forajului cu turbina 
etc., măsuri care să-i ajute în 
îndeplinirea angajamentelor 
luate.

Pentru anul 1962, colectivul 
acestei întreprinderi s-a an
gajat să realizeze următoarele:

ft îndeplinirea planului a- 
nual de foraj cu 12 zile îna
inte de termen ;

• mărirea vitezei medii de 
foraj cu 5 la sută față de vi
teza planificată și săparea 
peste planul anual a 2.200 
metri;

9 creșterea 
muncii cu 3,5 
sarcina de plan;

• reducerea prețului de 
cost pe metru forat cu 1,85 la 
sută față de sarcina planifi
cată ;

• realizarea a 500.000 lei 
economii peste plan la prețul 
de deviz.

de utilaj minier
din Baia Mare

Toți cei care au luat cuvîn
tul la adunarea muncitorilor, 
inginerilor și tehnicienilor de 
la Uzinele mecanice de ma
șini și utilaj minier din ora
șul Baia Mare, au arătat re
zervele existente pentru îm
bunătățirea calității produse
lor. Hotărîrea unanimă de a 
îmbunătăți continuu calitatea 
produselor a fost concretizată 
în numeroase măsuri și an
gajamente. Iată cîteva din 
acestea :

productivității 
la sută peste

îmbunătățirii 
începi nd din 
anului, se va

• în vederea 
calității sudurii, 
trimestrul II al 
introduce la o serie de repe
re sudura semiautomată ;

• se va îmbunătăți' calita
tea pieselor prin punerea în 
funcție a unui cuptor special 
de tratare termică;

• se vor ridica indicii teh
nico-economici ai unor utilaje 
miniere prin reproiectarea 
acestora ;

• se va asimila in acest an 
producerea a 8 noi tipuri de 
utilaje miniere importante și o 
instalație completa pentru o 
stație de preparare — pilot;

• se va reduce coeficientul 
admis de rebut cu 19 la sută 
la piesele turnate din oțel și 
cu 12 la sută la cele din fontă. 
Pe această cale se vor econo
misi 12 tone de metale ;

• se vor realiza, peste sar
cinile de plan, 200 tone piese 
forjate și matrițate pentru in
stalațiile de preparat minereu 
și 100 tone oțel electric ;

• se vor obține economii 
peste plan, prin reducerea 
prețului de cost, în valoare 
dc 200.000 leL

cînteia 
tineretului

Organ Central al Uniunii Tineretului Muncitor

In Editura politică 
a apărut în broșură 

Cuvintarea 
tovarășului 
Gheorghe 

Gheorghiu-Dej 
ia Conlcrința 

organizației orășenești 
dc partid București
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SUCCESE

CEFERIȘTILOR
La Depoul de locomotive 

București - călători
A

Îndeplinind cu succes pla
nul de prestații pe luna
ianuarie în proporție de 

103,7 la sută, harnicii mun
citori de la depoul de locomo
tive București-călători au con
tribuit din plin la creșterea 
productivității muncii cu 5,33 
la sută și la reducerea pre
țului de cost cu 1 la sută. 
Totodată, în această perioa
dă au fost economisite 1.152 
tone combustibil.

Tinerii, încadrați în brigăzi 
de producție, aduc o prețioasă 
contribuție în asigurarea unei 
cît mai bune funcționări a 
locomotivelor date în exploa
tare. Așa, de exemplu, briga
da condusă de Onciu Vasile 
se preocupă ca reviziile efec
tuate la diferite locomotive să 
fie de cea mai bună calitate 
și într-un timp cît mai scurt 
Brigada condusă de Ilie Va- 
silescu a realizat pe luna ia
nuarie economii în valoare de 
peste 7000 lei prin rebobina- 
rea unui număr de 7 turbine 
de iluminare a locomotivelor. 
Tot în cursul lunii ianuarie 
această brigadă a rșparat 5 
locomotive numai cu mate
rial economisit Numai în pri
mele zece zile ale lunii fe
bruarie brigada a înregistrat 
în carnetul de economii suma 
de 2.840 lei prin efectuarea de 
rebobinări a turbinelor de ilu
minare.

Ca urmare a reparațiilor ca
litative executate de brigăzile 
din atelierul de reparații al 
depoului, brigăzile de meca
nici și fochiști obțin la 
rîndul lor realizări de seamă 
în munca lor. Iată de pildă 
brigada condusă de tovarășul 
Dinu Nicolae. Fiecare membru 
al brigăzii se străduiește să 
asigure bunul mers al loco
motivei pentru remorcarea 
trenurilor, pentru regularita
tea parcursului acestora.

L IORDACHE

La Directa regională
C. F. R. - Brașov

Muncitorii, inginerii și teh
nicienii Direcției regionale 
C. F. R. Brașov obțin rea
lizări însemnate în muncă, 
încă din primele zile ale a- 
cestul an ei au reușii si îm
bunătățească In mod deose
bit indicii de plan la sectorul 
de transport ți exploatare. 
Astfel, traficul de marfă - 
tone expediate — a fost reali
zat in luna ianuarie în pro- 

la

Emilia Roșu și-a însușit în 
timpul școlii profesionale cu
noștința temeinice. Acum, în 
producție, la* Fabrica de cio
rapi din Sibiu ea se situează 
printre muncitoarele fruntașe 

ale întreprinderii.

Foto : C. FOCIUC

Nouă 
promoție 
de șoferi

O nouă promoție de conducă
tori auto, în număr de 500, și-a 
început activitatea în unitățile 
de transport din țară. Șco
lile de calificare sînt înzes
trate cu autovehicule, ateliere 
precum și cu un bogat material 
didactic prin care se asigură o 
bună pregătire a viitorilor șoferi. 
Potrivit planului de școlarizare al 
Direcției generale a transporturilor 
aufo, pînă la sflrșitul acestui an 
urmează să fie calificați de 10 ori 
mai mulfi șoferi decît în anul 1960. 
Ei vor lucra îndeosebi pe marile 
șantiere ale țării și în diverse în
treprinderi industriale. Mărirea nu
mărului de șoferi profesioniști va 
permite extinderea lucrului In 
două și trei schimburi, ceea ce va 
duce la exploatarea și mai bună 
a parcului de mașini.

(Agerpres)

O construcție impresionantă. Secția distilare a Fabricii de 
metanol a Combinatului chimic Victoria, regiunea Brașov

Foto: AGERPRES

Extinderea metodelor avansate
de turnare

în turnătoriile întreprinde
rilor metalurgice din regiunea 
Banat se extinde folosirea ce
lor mai avansate metode de 
turnare. La combinatul meta
lurgic Reșița, peste 250 de pie
se, care înainte se executau 
prin forjare sau turnare în 
miezuri de nisip, se produc 
acum prin turnarea de preci
zie în modele ușor fuzibile ob-

„Vitrina 
tînărului 
inovator"
incinta Uzinelor meca-

SPOR LA MUNCĂ
NOII PROMOȚII

Serbare la Institutul agronomic 
din București

Slnt aici, in 
peste 300Sînt aici, în amfiteatru, 
peste 300 de absol
venți : promoția 1962, 

a Institutului agronomic 
colae 
rești. 
ziaști, 
cepe cît 
Pînă nu 
studenji, 
narii, la 
tate voluminoase șt așteptau 
cu emoție examenele. Dar și 
acum sînt emoționați. In fața 
lor se află cel mai important 
examen : examenul pe care 
îl vor da acolo, 
în fața țăranilor 
E un examen 
răspundere. Dar 
neri aflați aici, 
tru, la serbarea absolvenților, 
așteaptă acest examen cu 
bucurie. In lunile de practică 
ei au cunoscut deja frumuse
țea muncii de inginer agro
nom șl sînt nerăbdători s-o 
continue. Vasile Orzan a fă
cut practică la gospodăria 
agricolă colectivă din co
muna Ileana, raionul Lehliu- 
L-a preocupat îndeosebi dez
voltarea sectorului zootehnic 
și problemele legate de orga
nizarea muncii în GJLC. A- 
cum are cunoștințe noi pe 
care vrea să le transpună în 
practică. Ca el sînt mulți al
ții : Sima Tașcău, Sanda Al- 
virescu, Maria Zăvoianu, Du
mitru Dobrescu, Stela Seser- 
man — cu toții așteaptă să-și 
continue munca începută.

Festivitatea a început. Ia 
cuvîntul tovarășul Marin 
Stancu, locțiitor al ministru
lui agriculturii. Vorbind des
pre perspectivele frumoase 
care stau în fața fiecărui 
tînăr inginer agronom, zoo
tehnist etc., tovarășul Marin 
Stancu îndeamnă 
abselvenții 
se 
la 
le 
în
o . .. _
vîntul tov. profesor David 
Davidescu, rectorul Institutu
lui agronomic. „Vom ii bucu
roși — se adresează el absol
venților — ca din gospodări
ile agricole colectiva în care 
veți merge ca specialiști, să 
primim vești bune despre ac
tivitatea voastră".

,/Ni- 
Bălcescu" din Bucu- 

Toți tineri, toți entu- 
toți dornici de a în- 

mai curînd munca, 
de mult erau încă 
participau la semi- 

cursuri, studiau tra

pe ogoare, 
colectiviști, 
de mare 

tinerii ingi- 
în amfitea-

— In unitățile socialiste în 
care veți merge —spune tov. 
Aurel Olteanu, secretarul co
mitetului de partid — vă aș
teaptă sarcini de mare răs
pundere, sarcini pe care 
Congresul al' III-lea al parti
dului și plenara C.C. al 
P.M.R. din 30 iunie—1 iulie 
1961 le-au pus în fața tuturor 
lucrătorilor din agricultură în 
vederea încheierii colectivi
zării, în vederea consolidă
rii și dezvoltării economice 
a gospodăriilor agricole co
lective.

Din partea absolvenților ia 
cuvîntul proaspătul inginer 
Viorel Vizureanu. După ce, 
în numele întregii promoții, 
exprimă recunoștința față de 
partid pentru minunatele con
diții de viață și studiu de 
care s-a bucurat în timpul 
studenției, el spune :

— Ne vom strădui ca prin 
munca noastră să contribuim 
cu toate forțele, cu tot elanul 
la îndeplinirea sarcinilor tra
sate de partid pentru înflo
rirea agriculturii socialiste.

La sfîrșitul adunării festi
ve, s-a dat citire scrisorii 
adresată de promoția anu
lui 1962 a Institutului agro
nomic din Capitală, Comite
tului Central al P.M.R. și 
Consiliului de Miniștri al 
R.P. Romîne prin care proas
peții ingineri își exprimă re
cunoștința pentru condițiile 
de viață și de învățătură 
care le-au fost create în anii 
de studiu și își iau angaja
mentul de a merge cu toții 
acolo unde

Serbarea 
a continuat 
artistic dat 
muzică populară și ușoară a 
institutului după care a 
mat o masă 
S-a cîntat, 
noaptea și 
succese cît 
vitatea pe 
solvenți ai 
nomic, o vor începe curînd 
pe ogoarele patriei.

AUREL GEORGESCU

ținîndu-se o mare economie 
de metal. La Fabrica de ma- 
șini-unelte „Iosif Rangheț** 
din Arad a fost introdus pro
cedeul de turnare centrifuga
lă a cuzineților. Prin aplicarea 
acestei metode a fost redus 
consumul de metal cu circa 
8 kg. pe fiecare produs. S-a 
trecut, de asemenea, la turna
rea unor piese pentru strung 
în forme metalice, procedeu 
care contribuie la obținerea 
de economii anuale în valoa
re de peste 115.000 lei.

Turnătorii de la Uzinele 
mecanice Timișoara aplică în 
acest an pe scară industrială 
metoda de turnare a metalelor 
cu insuflare de azot, care asi
gură îmbunătățirea calității 
pieselor și reducerea cu mult 
sub procentul admis a rebu
turilor.

e nevoie de ei. 
de ieri seară 
cu un program 

de orchestia de

prezinte 
locurile 
urează 
activitatea 

vor începe.

pe toți 
institutului sa 

cu încredere 
de muncă și 
succes deplin 

pe care 
Ia apoi cu-

ur- 
tovârâșeascâ. 

s-a dansat toata 
s-a toastat pentru 
mai mari în acti- 
care ei, noii ab- 
Institutului agro-

in
nice din orașul Tumu Seve
rin, a fost amenajată o inte
resantă vitrină intitulată „Tî- 
nărul inovator". Aici, alături 
de fotografiile tinerilor ino
vatori sint expuse și inovați
ile lor. De pildă, în vitrină se 
află fotografia vulcanizatorw- 
lui Dronda Constantin, au
torul matriței pentru manșoa- 
nele de cauciuc pentru șa
lupe. Alături se află fotogra
fiile tinerilor Petcu Dumitru, 
Nicolae Ursuleț și alții. Prin 
aplicarea în producție a ino
vațiilor lor se realizează o 
economie anuală de peste 
42.000 lei.

(Agerpres)

In fotografie: Un grup de 
absolvenți ai Institutului a- 
gronomic din Capitală.

Foto: l. CUCU
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PETRE CAZANGIU 
mecanic

A. IORDAN

porție de 117 la sută iar 
călători cu 105 la sută.

Tot în această perioadă 
staționarea vagoanelor 
tranzit s-a redus cu 3 la sută, 
asigurir.du-se o deservire ra
țională și la timp a întreprin
derilor cu vaQoane goale pen
tru încărcarea ți transporta
rea la timp a mărfurilor.

Curs de specializare 
pentru controlori de calitate
în întreprinderea de 

prefabricate din beton 
armat pentru con
strucții din Brașov s-a 
organizat de curînd 
un curs pentru specia
lizarea controlorilor 
de calitate. Cursul, ale 
cărui lecții se țin o

dată pe săptămînă, 
este frecventat de 
majoritatea controlo
rilor și laboranților jar 
lecțiile sînt predate de 
cei mai buni ingineri 
de specialitate din în
treprindere. Pînă acum 
s-au predat lecțiile

„Execuția betoanelor 
de calitate cu utilaj 
modern**, „Aparataje 
noi de laborator” și 
altele care au fost 
audiate cu mult inte
res.

Gata pentru lucrările agricole 
de primăvară

Mecanizatorii din cele nouă 
stațiuni de mașini și tractoa
re din regiunea Brașov sînt 
gata să înceapă lucrările agri
cole de primăvară. Ei au ter
minat primii pe țară revizui
rea și repararea tractoarelor 
și a celorlalte mașini ce vor 
fi folosite la însămînțările din 
primăvara acestui aji.

în stațiuni se continuă re
vizuirea combinelor, batozelor

și a celorlalte utilaje necesare 
executării lucrărilor agricole 
de vară, precum și încheierea 
contractelor cu unitățile agri
cole socialiste. S.M.T. din re
giunea Brașov au contractat 
pînă acum 73 la sută din vo
lumul de lucrări planificat în 
campania agricolă de primă
vară.

(Agerpres)

Masele plastice 
în industria 

constructoare de mașini
In industria constructoare de 

mașini se extinde în continuare 
folosirea maselor plastice ca înlo
cuitoare a metalului. La construc
ția de vagoane, de exemplu, au 
fost introduse în ultimul timp 12 
piese noi din mase plastice, iar 
pentru mașinile-unelte circa 20. A 
început, de asemenea, să se con
fecționeze din mase plastice dife
rite roți dințate, lagăre, bucșe 
pentru mașinile agricole etc.

Noile piese din mase plastice 
se adaugă la cele peste 200 in
troduse anul trecut în construcția 
de mașini. Folosirea acestor înlo
cuitori a adus în 1961 economii 
pe întreaga ramură de peste 9 mi
lioane lei.

Potrivit datelor primite de la 
Ministerul Metalurgiei și Construc
țiilor de Mașini, la fabricarea di
feritelor mașini și utilaje se vor 
folosi anul acesta cu 60 la sută 
mai multe mase plastice decît a- 
nul trecut.

(Agerpres)
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Crește bunăstarea colectiviștilor
Comuna Băbiciu din ra

ionul Caracal, regi
unea Oltenia, este com

plect colectivizata. Din 1950 
de cînd a luat ființa gospo
dăria agricolă colectivă, fața 
satului s-a schimbat mereu 
Ia acești ani s-au construi!

436 case noi și frumoase, iar 
un număr mare au fost reno
vate. Paralel cu transforma
rea feței satului se schimbă 
și viața colectiviștilor. 369 d® 
familii și-au cumpărat mo
bilă, 147 aparate de radio 
69 arogase, 11 motociclete.

279 biciclete și multe altele 
Odată cu dezvoltarea econo- 
mico-organizatorică a gospo
dăriei agricole colective 
crește și bunăstarea harnici
lor colectiviști din Băbiciu.

I. CHIȚIMIA



Un gest firesc

au
SUS,

bo-

pe 
voi-

Blocurile Pil și P12 
cîfe zece etaje. Ajungem 
gîfiind.

— Mai bine urcam cu 
bul...

— Or fi vreo 200 de trepte ?
— Cred c-or fi...
De unde-l cunosc oare 

zidarul acesta, nu prea 
nic, care a urcat înainte ?
Are o față băiețească, pe care 
o reții ușor.

-* N-ai lucrat la blocul A ? 
— Da. In ’56.
Vasăzică a fost brigadier 

și-a venit aici încă din 1956, 
cînd au pornit masiv lucrările 
de reconstrucție a orașului 
Galați.

— Pe mulți dintre foștii 
brigadieri o să-i găsiți la Ga
lați. Au rămas aci. Atunci 
munceam la săpături. Noi am 
săpat pînă au venit excava
toarele, ne-am calificat apoi, 
unii zidari, alții dulgheri...

Zidarul care a urcat înain
tea noastră aci, la etajul zece, 
iși spune un gind :

— Aș muta aci, in blocurile 
astea, numai amatorii de pes
cuit. $i face un gest ca și 
cum ar arunca mulineta in 
apa potopită de soare a Du
nării. Cablurile groase ale bo
bului se deapănă, și-n clipa 
aceea, îți vine să crezi că sînt 
frînghiile unui năvod.

Vederea de aci, e intr-ade
văr splendidă. De la ferea
stră poți vedea în voie, pe 
Dunăre, pîna la ceața ce stă
ruia undeva, departe, dincolo 
de Brăila.

De aici, 
noul peisaj 
înfățișează 
doarea sa. 
închegată pe deplin, armoni
zată cu blocuri de la patru 
pinâ la zece etaje, ip suge
rează gindul arhitectului, tra
iectoria creionului ce-c. stabi
lit pe foaia imaculată de calc, 
frumusețea unor locuri ce 
n-au fost niciodată cit de 
cit mai acătării. Arhizecții cj 
cunoscut ți ei sluțenia fostei 
îngrămădiri haotice de case F 
hrube, de tindele nsrdan, 
încilcite și înfmdate, ca pe 
vremea cind htr.’nsnul Mize- 
pa a poposit in ac?rt creș, 
la Dunăre.

— Un peisaj mort, arid, f»- 
cremenit, și alături Dunărea 
cu luminări gene^oz^, c» 
soare... Case îngrâmidift —■ 
poda, eșuate pe faleză K 
urma unor năpraznice ft.’turi. 
Capitalismul nu pz ea face 
mai mult...

Zicînd acestea, arhitectul 
Ștefan Cocioabă desț'cz: îz-g 
niște planuri. E autorul pro
iectului de ansamblu penzru 
construcțiile ce au fost începu
te în jurul blocurilor P. Idei 
îndrăznețe ce vor căpăta îm
plinire în beton, în sveltețea 
liniilor, în întretăierile asime
trice, în cit mai mult confort, 
în culoare și bun gust. E im
presionantă dragostea pentru 
noua frumusețe a Gala țiul ui 
pe care o descoperi la acest 
arhitect tînăr, candidat de 
partid. A absolvit de ctțira 
ani institutul, a ver.it ’.a 
Galați și planurile lui 
tor s-au contopit cu fortul 
comun de a adăuga orcșultn 
frumuseți noi. Ștefan Cor-z- 
bă visează și ajută ca rrito- 
rul orașului să se imș'ir.ra- 
scă mai iute, se bucură ă-n 
inimă că munca lui e frur-.y> 
să, folositoare, muncește ne
obosit, așa cum l-a învățat 
tatăl lui, muncitor modelor 
la Brăila.

„...Capitalismul nu putea 
face mai mult...u

Eram copii, pe atunci co 
sele cele mai înalte în acea
stă parte a orașului erau tur-

la etajul zece, 
oraș u. ui ji se 
toată spier.-

de 
al 
în
Artera principală

lele celor două biserici. Cobo
ram spre malul Dunării pe 
vadul lui Rașcu sau Vadul 
Sacalelor, ți priveam te ha
malii numai in izmene, cu 
sacii în spate, apârind din 
calele vapoarelor trase la 
cheiul de piatră ca „o trăsură 
la scară"—

Cind soarele cădea spre 
apus, coșul de cărămidă al 
unei răririi care mai mult 
stătea decis ardea, împungea 
cu umbra lui șfcrul Du
nării. In locul fostei răririi, 
aci, pe fostul vad al lui Raș
cu, s-a ridicat la iuțeală o 
stație de preparat mortar in 
jurul căreia circulă zi ?; 
noapte, basculante fără ru- 
mâr.

Blocurile turn din comple
xul de locuințe ce se ridici 
pentru stderurgișn la Țiglins 
poate fi părut de pe vaporul 
ce face cursa la Brăila. Tn- 
tr-un an de zile, aci, te 
na, pe locul fostului obor 
de vite, pină-n ripa ce co
boară la cârămidăne. «a a- 
părut macaralele și besexte*?- 
tele, aproape 50.M metri 
cubi de beton simplu și ar
mat. mossoUl ms prefsbriost. 
au fost turnați seu —.cxcsc: 
pină de curind. BlocxrHe s-cs 
ridicat intr-un ca. <x zree: ia 
văzduh phad te pstns și două
sprezece etaje, sa foat rwute- 
iate is albaszru aemlexm, in 
albastru mai incitis, alb și 
gal ben âzron. și acun d*j* 
1100 epartamente și-aa pri
mit locstcm ce lucrează in 
fabridle și fsgrfsftite on/s> 
lui. pe marile sate șGscierr.

Cvartalul de blocuri geta 
dae ia joiosirud se intîade 
pias te Dunăre. De aci se 
poate privi către noul stadion 
de 25M0 de locuri, construit 
in potcoavă, chiar ir. margi
nea ripei care duce spre cc- 
ckea cărimiâărie și spre niște 
șcndrcmale încropite cu tnulți 
cni in «rwiâ de un ermoc ves-

- De. Aeau trecut *-cu 
raosic metri cubi pa-
vxrri prefsbricete. Au.' a- 
casa oom morua mai malt^

Tomăgvl are se dă reia- 
;ăie acettez pricește undeva 
spre ămpul dintre Cătușa fi 
Milxna, acolo unde te dă bd- 
:clt« pentnt rutoarele 
de oțel.

Intr-adevăr, trebuie... 
:.4W apartamente fi 
cere vor fi ridicate de 
cMri mai apoi, vor împodobi 
malul Dxniru, cum n-a fost 
ziaodctă el împodobit.

Pricim de aici, de la etajul 
zece, pe esplanadă in sus, mai 
departe, spre Cătușa, spre 
rtsrete șsnner al Combina- 
cului siderurgic, pricim și ne 
bucurăm de frumusețea pe 
cere socialismul o dâ acestor 
locuri-

_Pe Dunărea vinzohtă de 
furtnă urcă spre Brăila, in 
prima sa probi, un cergou de 
4SM tone, abia ieșit din mli- 
rate constructorilor navali gă- 

.lâțeni
Constructorii se salută reci

proc : unii agitind. mistria, 
ceilalți slobozind un fluier 
grav, trezind ecouri adinei.

ftrj*

Cete 
altele 
man-

ILIE TĂNASACHE

Seară „Ocfav Băncilă

rnive
Fho eșL e-a «hi* 
Numeroși tineri 

venseră să participe 
b seara „Ocfav 
Bâncuă'*. Utemista Ni
co'S Ange a a prezen
tat o expunere des
pre viața și opera lui 
Octav Bânciiă, unul 
dintre marii maeștri ai 
picturii romînești. Tî- 

inginer Burciu

Ion, cu ajutorul dia
scop —ui a făcut să se 
perinde, rind pe rînd, 
prin fața tinerilor ta- 
oiouri ale marelui pic
tor (din ciclul 1907): 
„Cap de țăran", 
„înainte de 1907", 
,,1907’’, „Recunoaște
rea”, „Înmormîntarea", 
apoi tablourile „Mun
citorul'', „Zaraful” și 
altele.

Frumusefea fablou-

zilor și explicațiile 
ample despre viafa 
marelui pictor și opera 
sa i-au ajufaf pe ti
nerii muncitori să-și 
îmbogățească cunoș
tințele despre pictură. 
Pîna în prezent tinerii 
au mai făcut cunoștin
ță cu viața și opera 
lu: Ștefan Luchian,
Repin.

rrenul cursă de persoane, 
tocmai pornise din Blaj. Si- 
mion Șerbu, elev la școala 

de naoserii din BUj, după ce a stat 
puțin pe culoar, a intrai și ef tn- 
fr-u.n compartiment gol. Observă 
pe bancă un portofel de p 'de. A 
ir^ebat pa cerșiți călători din 
co-Mrt. -eflte e spropste, incer- 
dnd să afle posesorul acestui o- 
băec‘, dar în zadar. Atunci a ces- 
iAc.- portoted spre = d-a ane e 
> <nde ocu-ere cd care La pie- 
du'. Aci a găsit ce 217
ie. ea bdki.r de ide-r^a'e. per
ei se GFJt. și site ac*e pe 
we'e loan Ofa din Blaj.

Nu știa ce hotărire să ia. 
oșseote pne dimteeara, drd se 
î-rfoarce Ia Blaj Da' dacă ce
tățeanul va constata pir.â atunci 
pierderea acestui obiect va căuta 
zadarnic poare toată noac'ea. Tre
nul tocrr.a» oprea în sta* a Crâciu- 
neiul. Fără să stea mu!t pe g‘n- 
duri, cu toate că el trebuia să 
meargă p'.nă la Cistei, cobori. Cu 
primul tren s-a înapoia* la B<aj. 
Ku a lost greu să găsească locu
ința ceferistului loan Ola 
rest.tute portofelul.

Cu un tren de noap:e, 
tu! Simion Șerbu ajunse și 
să. Era mulțumit.

Afli nd despre această 
piare, toți elevii școlii 
l-au felicitat pentru tapta 
demnă de un utemist.

ÎNVĂTAȚl ACEST CÎNTEC

Vămui de TTBEBIU UT AN Muzica de MARIN CONSTANTIN
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MARIANA ȘARLEA

Noi construcții 
în orașele țării
Recent Consiliul de Miniștri a 

aprobat proiectele de ansamblu 
pentru construirea unor noi blocuri 
de locuințe și clădiri social-cultu- 
ra'e în diferite orașe ale fării.

La Timișoara este prevăzută 
construirea unor noi blocuri io- 
talizînd 222 de apartamente, 
care se adaugă la cele 240 aflate 
în construcție de anul trecut. La 
Brașov, noul cartier Steagul Roșu 
se va mări cu alte blocuri însu- 
mînd 200 de apartamente. Cele 
patru clădiri, care se vor înălța pe 
strada laszai din Cluj, vor cu
prinde 102 apartamente.

încă două noi cinematografe 
moderne de mare capacitate pre
văzute să se ridice în acest an in 
Capitală, pe Calea Grivifei și 
Șoseaua Ștefan cel Mare, se vor 
adăuga celor trei (de pe bulevar
dele 1 Mai și G. Coșbuc și din 
cartierul Floreasca) aflate în 
preajma dării în funefiune.

La lași, noul grup 
denfesc de ia 
în folosință la 
an universitar, 
încă un cămin 
cu o capacitate de 330 de locuri.

social-stu- 
Tîrgșoru-Copou dai 
începutul acestui 

se va completa cu 
— al patrulea —

s/a — va.

2 - rto
DoîJ

STUDENȚEȘTI

Tineri voioși, bravi 
Mergem spre mîine 
Cu dor aprins țara 
Prin munca biruim.

muncitori, 
cutezători, 
clădim,

Refren

Partidului slavă. Din zare In zare 1 
Iubit părinte, 
îndemn fierbinte

Ni-i luminosul tău steag.

Partidului slavă 1 Cu brațul lui tare 
El ne călește 
Ne oțetește

Să apărăm ce ni-î drag, nl-1 drag.

Noi te urmăm ne-nfrînt partid, 
Căi de lumină ni se deschid, 
Al dat un țel Înălțător 
întregului popor.

Patria-ndruml spre
Noi toți răspundem oricînd ne chemi. 
Viselor dai aripi do zbor
Partid biruitor.

mindre vrem!.

(Agerpres)

de la 12

GH. NILA

mne
mergem

februarie 1962 Tei'.ru. Evreiesc de Stat

Teatrul Țăndărică, 
sala Academiei

12,
16,

16.
18.

16. ALBA CA ZAPADA
15. ora 16. DOCTORUL AUMA-. 
DOARE —. duminică 18, ora 11. 
MINA CU CINCI DEGETE — 
duminică 18, ora 20,30.

Construcții noi terminate 
la Mamaia. Ele vor fi date 
în exploatare în sezonul 

anului 1962

Programul spectacolelor
18 {„_____ "

Sala Palatului B. P. B.
FIICELE — duminici II, ora

19.30 (spectacol prezentat de 
■teatrul National ,.L L. Cara- 
giale”). SFÎNTA IOANA - vi 
neri 10, ora 19.30 
prezentat de Teatrul 
Sturdza Bulandra-).
MI-I CÎNTECUL ȘI JOCUL - 
Joi 15, ora 20 (spectacol prezen
tat de Ansamblul de cintece s 
dansuri al C.C.S.).
Teatrul de Operă și Balet al 

R.P.R.
SEARA DE BALET -Simfo

nia fantastică, Vals. Bcjero »i 
Seherezada) — marți 13 ora
19.30 FAUST — miercuri 1«. 
ora 19,30. LAKMEE — joi 15, 
ora 19,30. NUNTA LUI FIGARO 
— vineri 16, ora 19.30. OTHE- 
LO — simbătă 17, ora 19.30 
TRAVIATA — duminică 13, ora 
11 HAIDUCII — duminică II, 
ora 19,30.

Teatrul de Stat de Operetă

__  - vi- 
(spectacol 

..Lucia 
DRAG

Teatrul Napocial _L L. Cara- 
giate-, cala Comedia

REGELE LEAR — =uaru U 
ora 193C- ANNA KARENINA 
— miercuri 14. rimbătâ 17, era 
1930 APUS DE SOARE - joi 
15, ora OAMENII ÎN
VING — vineri 16, ora 1930- 
VLAICU VODĂ (actul O) — 
Comemorare AL Davila — du
minică 18. ora 14J0. CIDUL — 
duminică 18. ora 1S DISCIPO
LUL DIAVOLULUI — dumini
că 18, ora 19,30.

Teatrul „C.

Wi. r
smwm w

«KW

Spectacole prezentate
De cinci ori pe săptămînă 

studenții Institutului de artă 
teatrală „L L. Caragiale" din 
Capitală — mulți din ei pro- 
veniți dintre elementele cele 
mai talentate ale ansambluri
lor artistice de amatori —pre
zintă spectacole în Studioul 
lor de pe strada 30 Decembrie. 
Aici ei au interpretat de cu- 
rînd piesa „Discipolul diavo
lului" de Bernard Shaw, — 
cea de-a treia premieră din 
actuala stagiune. La fiecare 
spectacol, o dată cu aprecieri
le publicului, care se reflectă 
și în faptul că de cele mai 
multe ori spectacolele se joa
că cu casa închisă, tinerii in
terpret primesc calificative 
din partea unora din profeso
rii lor prezenți în sală.

Ca un adevărat colectiv ar
tistic, studenții-actori susțin 
spectacole și în afara Studio
ului. în actuala stagiune, de 
pildă, ei a fost oaspeții mun
citorilor de la gospodăria a- 
gricolă de stat Roșia, ai cole
gilor lor de la Universitatea 
,,C. I. Parhon“,. Institutul Po
litehnic și Institutul de petrol, 
gaze și geologie.

de studenții actori
Dornici să-și îmbogățească 

repertoriul studenții-actori. a- 
vînd îndrumarea exigentă a 

' profesorilor, pregătesc noi 
premiere : „Oameni care tac' 
de Al. Voitin, „Trei generații" 
de Lucia Demetrius, „Ocea
nul' de Al. Stein.

(Agerpres)

Casa de cultură a studen
ților din Capitală este, 
frecventată zilnic de 

sute de studșnți. în diferite1 
săli Se joacă șah și tenis de 
masă, se încing discuții pe 
marginea unoi cărți intere
sante ; iubitorii de muzică 
participă la audiții muzicale 
sau urmăresc 
viziunii.

în una din 
studenții din 
întîlnit aici cu realizatorii fil
mului „S-a furat o bombă'*, 
întrebările nu mai conteneau. 
Pentru a le face față, cineaș
tii s-au văzut siliți să ceară 
ajutorul... peliculei cinemato
grafice.

Dar unde sînt tineri este și 
dans. Perechi, perechi studen
ții se avîntă în vîrtejul unui 
vals. Cind valsul se sfirșește, 
în difuzoare se aude vocea 
crainicului: „...și acum vă in
vităm la dans cu eroii cărți
lor**. Fiecare dansator primeș
te cîte un cartonaș pe care 
este trecut numele eroului 
unui roman sau al unei piese 
de teatru. Ștefănescu Traian 
de la Științe juridice, devenit 
ad-hoc Romeo, o caută dispe- 
rat pe Julieta. Colegii rînd, se r 
amuză.

...Și la Universitatea „C. I. 
Parhon“ Consiliul U.A.S. s-a 
îngrijit ca studenții să petrea
că o vacanță plăcută și re
creativă. în fiecare seară, clu
bul universității oferă studen
ților un program interesant, 
variat și educativ. O sur
priză plăcută pentru studenți 
a fost inaugurarea activității 
clubului cu o zi mai devreme, 
încă în seara zilei de 4 februa
rie a și avut loc primul spec
tacol. Soliștii Dan Iordăchescu, 
Mircea Buciu, Dorothea Pala- 
de, Elena Dima-Toroiman și 
alți artiști de la Teatrul de 
Operă și Balet au prezentat un 
reușit recital, răsplătit cu a- 
plauze furtunoase de studenți.

O dată cu pr ima zi a vacan
ței, programul s-a îmbogățit. 
Multe amintiri, impresii plă
cute, cunoștințe au căpătat 
studenții cu ocazia vizitelor 
făcute la Muzeul de artă al 
R.P.R., la Fabrica de mase 
plastice - București, Uzinele 
de aparataj și echipament 
electrotehnic. Dar cîte nu 
vor mai avea de văzut l 
Studioul cinematografic „Bu
curești**, cu ocazia excursii 
ei „Circuitul orașului Bucu-, 
rești" organizată prin O.N.T.

Miercuri seara, studenții po
litehnicieni s-au întîlnit la clu
bul lor cu componentele echi
pei de handbal în 1 „Știința" 
București, campioană euro
peana pe anul 1961, iar a doua 
zi dimineața au umplut sala 
de sport a institutului pentru 
a ariria la unul dintre antre
namentele acti^r sportive 
care se vor bttîlni in semi- 
ftnnla C.C.E. cu O.R.K.-Beo- 
grad și acum se pregătesc cu 
multă xîrguință.

Cite impresii plăcute, cite 
lucruri noi de învățat. Și va
canța e abia la jumătate.

ADRIAN VASILESCU 
student

emisiunile tele-

serile trecute, 
Capitală s-au

PRIETENII CĂRȚII

L Nottara“ sala 
Studio

ora 19,30, duminică 18, ora 11. 
CELEBRUL 702 — vineri 16, 
19.30 duminică 18, ora 15,30. 
PRIETENA MEA PIX — du
minică 18, ora 19,30.

Teatrul Muncitoresc C.F.R. 
Giulești

FATA CU PISTRUI - marți 
13. ora 19.30, duminică 18, ora
15. OAMENI ȘI UMBRE - 
miercuri 14, duminică 18, ora 
iâJS. DOI TINERI DIN VERO
NA — joi 15. ora 19,30. VECINI 
DE APARTAMENT — vineri
16, ora 19,30, duminică 18, ora 
10. O LUNA DE CONFORT — 
simbătă 17, ora 19,30.

CALUȚUL COCOȘAT — 
marți 13, sîmbătă 17, ora 16, du
minică 18, ora 11. CACTUS 
I-UL ȘI ULTIMUL - miercuri 
14. joi 15, vineri 16, ora 
MICUL PRINȚ - duminică 
ora 19.

— sîmbătă 17, ora 16,30, dumi
nică 18, ora 11.

Teatrul Satiric-Muzical
„C. Tănase“, sala Victoria
CONCERT IN RE HAZLIU 

— marți 13, miercuri 14 joi 15, 
vineri 16, sîmbătă 17, duminică 
18. ora 20.

Studioul de concerte al 
Radioteleviziunii

CONCERT SIMFONIC OR
CHESTRA RADIOTELE VIZIU
NII. Dirijor GEORGE GEOR
GESCU. Solist : VARUJAN CO- 
ZIGHIAN — joi 15, ora 19,45.

La sediul comitetului U.T.M. 
de la Centrul școlar agri
col din Capitală, s-au or

ganizai acum cîteva zile discuțiile 
finale pentru zece utemiști în
scriși la concursul „Iubiți cartea". 
Rînd pe rînd tinerii, răspunzînd 
întrebărilor, și-au spus părerea în 
legătură cu cărțile citite, au vor
bit despre conținutul de idei .des
pre eroii preferați, au vorbit 
despre învățămintele pe care le-au 
tras în urma lecturilor făcute.

Gheorghe Moroianu, elev în 
anul III B— tehnică veterinară, a 
vorbit, de pildă, despre romanul 
„Mitrea Cocor". Dincolo de în- 
tîmplările stricte petrecute în ro
man, cartea clasicului literaturii 
noastre, Mihail Sadoveanu, l-a 
ajutat să cunoască situația 
tragică a țărănimii noastre între 
cele două războaie mondiale, să 
înțeleagă mai adînc sensul prefa
cerilor revoluționare petrecute 
în viața satului romînesc în anii

puterii populare. Nicolae Dorin a 
făcut o prezentare a romanului 
„Răscoala4* de Liviu Rebreanu, 
Maria Iliescu a vorbit despre 
„Desculț* de Zaharia Sfancu. Con
stanța Tancu a evocat viața satu
lui descrisă cu măiestrie și amară 
ironie de Creangă. Majoritatea ti
nerilor au vorbit însă despre căr
țile care reflectă viața actuală a 
satului, prefacerile prin care trece, 
cărți cum sînt „Bărăgan" de V. 
Em. Galan, „Desfășurarea" de 
Marin Preda etc.

Acest lucru este foarte semni
ficativ. Pregatindu-se să devină 
tehnicieni agricoli, lucrători cu o 
înaltă calificare, pe măsura cerin
țelor agriculturii noastre socialiste, 
tinerii au simțit nevoia nu numai 
să cunoască viața din trecut a ță
rănimii muncitoare, dar cu ajutorul 
literaturii să 
palele probleme 
activitatea lor la

înțeleagă și prind- 
care se ridică In 
sate, astăzi.

M. VASILE

DON PASQUALE - marți 13. 
ora 19.30. VĂDUVA VESELA 
— miercuri 14, ora 19,30, VÎN- 
ZATORUL DE PĂSĂRI - joi 
15, ora 19,30. LTSI STRATA — 
vineri 16, ora 19,30. BOCCA
CCIO — simbătă 17, ora 19,30. 
ELIXIRUL DRAGOSTEI — du-

Teatrul Național .J. L- Cara- 
giale**, Studio

BOLNAVUL ÎNCHIPUIT — 
rsarți 13. simbătă 1T, ora 1930- 
SICIUANA — miercuri 14. ora 
19.30. sîmbătă 17. ora 15.30. du
minică 18. ora 10. FIICELE — 
joi 15, ora 19,39. TARTUFFE
— vineri 16. ora 19.30. dumi
nică 18. ora 15.30. NAPASTA
— duminică 18, ora 19,30.

Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra"

SCANDALOASA LEGĂTU
RĂ DINTRE DOMNUL KET
TLE Și DOAMNA MOON — 
luni 12, miercuri 14. vineri 16, 
ora 20. BĂIEȚII VESELI— joi 
15, ora 20. duminica 18, ora 
1030 și ora 16. VIORI DE PRI
MĂVARA — simbătă 17, ora 20 
CÎNTA PRIVIGHETORILE - 
duminică 18, ora 20.

Teatrul de Comedie

SFÎNTA IOANA - marți 13. 
ora 19,30. MOARTEA UNUI

MI SE PARE ROMANTIC — 
miercuri 14, ora 19,30. SVEJK 
ÎN AL DOILEA RĂZBOI 
MONDIAL - Joi 15, simbătă 17,

CIRI-BIRI-BOM — marți 13, 
ora 20. LOZUL CEL MARE — 
miercuri 14, ora 20. UN MILI
ON PENTRU UN SURÎS — joi 
15. ora 2D. ULTIMUL TREN — 
v;nen 16, ora 20. PROFESORUL 
MAMLOCK — sîmbătă 17, ora 
20. JURNALUL ANNEI FRANK 
— duminică 18, ora 20.

Teatrul pentru tineret și copii 
str. C. Miile

DE PRETORE VINCENZO
— marți 13. joi 15, sîmbătă 17, 
ora 20. PIGULETE -4- 5 FETE
— miercuri 14, vineri 16, ora 
20. duminică 18. ora 11. PRIMA 
ÎNTÎLNIRE - duminică 18, ora 
20.

Teatrul 
sir.

pentru tineret și copii 
Dobrogeanu Gherea
LA ARITMETICADOI---------------------------

marți 13, ora 10. BAIATUL DIN 
BANCA A DOUA — miercuri 
14, vineri 16. ora 17, duminică 
18. ora 11. EMIL $1 DETECTI
VII — joi 15, ora 10, sîmbătă 17, 
duminică 18, ora 17. MUȘCHE
TARII MĂGĂRIEI SALE — 
joi 15, ora 17.
Teatrul Țăndărică, sala Orfeu

CEA MAI FRUMOASA STEA 
— ■’marți 18, miercuri 14, era

62 — luni 
joi 15, vineri 
ora 20. 7 NOTE

— marți 13, sîm- 
20. CONFERINȚA

Teatrul Satiric-Muzical 
„C. Tănase“, sala Savoy

REVISTA 
miercuri 14, 
duminică 18, 
POTCOVITE 
bătă.17, ora _ . _____
EXPERIMENTALA. Ciclul III.

O.S.T.A.
SPECTACOL DE ESTRADA 

ȘI IN GLUMA... ȘI IN SERIOS 
— luni 12, miercuri 14, sîmbă
tă 17, ora 20,30, duminică 18, 
ora 11.

Duminică 11 februarie 1962
S-a furat o bombă : Bucu

rești, Gh. Doja, Alex. Sahia, 
23 August; Frumoasa Lurette: 
Patria ; Insula : I. C. Frimu ; 
Profesorul Mamlock : 16 Fe
bruarie, Drumul Serii ; Muzi
cantul orb : Magheru, E. Pa
vel, Miorița ; Balada Siberiei : 
V. Alecsandri; Făclii: Lumi
na ; Marinarul îndrăgostit: 
Maxim Gorki; Drumul spre 
înalta societate : Central; Po
veste despre o fată : Victoria : 
Alexandr Nevski: Tineretu
lui ; Coada privighetorii — 
Animalele artice — Jos din 
pat — Vreau să știu tot — 
nr. 18 — El Greco în To
ledo; Timpuri noi; Program 

__: — di-
Cazacii — după 

13 Septembrie ; în 
spre 13: înfrăți-

ICUU, xunyuil Il VI , 1
special pentru copii: 
mineața.
amiază : 
noaptea 
rea între popoare, Flacăra;

Nu e loc pentru animale 
sălbatice : Cultural, Munca ; 
Tom-Degețelul: Alex. Popov, 
Arta, Volga ; Cîntecul porum
biței cenușii: 8 Martie ; Fata 
cu chitara : Grivița ; Flăcări 
în Taiga : C. David, Luceafă
rul ; • Primele încercări: V. 
Boaită, Libertății; Secerișul 
verde : Unirea, G. Bacovia; 
Rosemarie : T. Vladimirescu ; 
Salt spre glorie : Popular, B. 
Delavrancea ; Porto-Franco : 
Moșilor; Zece pași spre răsă
rit : Donca Simo ; Călătorie 
peste trei mări: M. Eminescu: 
Cer senin : I. Pintilie ; Primă
vara fetelor: 8 Mai; Don
Giovani: Floreasca ; Te iubesc 
viață: Bălcescu; Ivan cel 
groaznic : Olga Bancic ; Bufo
nul regelui: 30 Decembrie ;
Caidul: Aurel Vlaiotu

„Constructorii". In căminul de zi al Fabricii de confecții 
i/Mondiala" din Scriu Mare

Foto ; S. NICULESCU



I

A

Instructorul
de pionieri

deseori ti poți 
auzi pe copii spu- 
nînd: „Instructo
rul detașamentu
lui nostru ne în
vață o mulțime 
de lucruri intere

sante. El este cel mai bun 
prieten al nostru".

Același lucru i-am auzit 
spunînd, nu de mult, și pe 
pionierii de la școala de 8 ani 
nr, 15 din Sibiu. Tovarășa 
Vintilă Ana, instructoarea su
perioară, auzindu-i pe copii era 
fericită. însemna că munca ei 
cu instructorii de detașamente 
și cu instructorii ajutori a 
început să dea roade din cele 
mai bune. Nu-i de loc ușor să 
muncești cu 36 de instructori. 
Să-i arăți fiecăruia cum tre
buie să organizeze o acțiune 
pentru ca ea să fie intere
santă și atractivă, cum tre
buie să procedeze tn anumite 
cazuri dificile, cum trebuie 
să se apropie de copil în așa 
fel îneît să devină cel mai 
bun prieten al lui.

In această mare unitate de 
pionieri din Sibiu, care nu
mără nu mai puțin de 708 
pionieri, se obișnuiește ca în 
ultima săptămînă a fiecărei 
luni să se organizeze „Ziua 
instructorului".

Această zi, cunoscută dina
inte de toți cei 36 de instruc
tori, este așteptată de fiecare 
dată cu mult interes, deoare
ce ea constituie un prilej de 
cunoaștere mai aprofundată 
a muncii pionierești, a sarci
nilor ce stau în fața organi
zațiilor de pionieri și a școlii 
în perioada respectivă. „Ziua 
instructorului" este ziua unui 
larg schimb de experiență. Se 
discută cele mai diverse pro
bleme ale muncii pionierești, 
despre formele și metodele 
cele mai adecvate, prin care 
instructorii contribuie la edu
cație comunistă a copiilor. De 
fiecare dată se dau și exem
ple concrete de acțiuni ce se 
pot organiza ca : vizitarea șan
tierelor de construcții și a 
diferitelor fabrici din Sibiu, 
organizarea unor întâlniri cu 
activiști de partid, cu mun
citori fruntași în producție. 
Organizarea unei excursii în 
orașul muncitoresc Victoria, 
organizarea unor adunări ca: 
„Eroii zilelor noastre", „Orașe 
noi pe harta patriei", „ Ce s-a 
construit în 1961 în regiunea 
noastră" etc.

In marea lor majoritate in* 
structorii sînt muncitori la

----- •------

In toiul pregătirilor 
pentru campania 

agricolă 
de primăvară

Uzinele „Independența" 
va dintre ei sînt elevi 
învață în clasa a X-a. Instruc
toarea superiori a trebuit să 
țină seama de toate acestea. 
Cu pionierii trebuie să lu
crezi cu mult tact, trebuie să 
ții seama de particularitățile 
lor de vîrstă. Instructorul 
de detașament sau instructo
rul ajutor trebuie să posede 
un minim de cunoștințe peda
gogice, între el și dirigintele 
clasei trebuie să existe o 
strînsă colaborare. De la di
riginte instructorul poate în
văța multe lucruri intere
sante și folositoare care să 
ducă la organizarea în deta
șament a unor acțiuni atrac
tive, cu un bogat conținut 
educativ.

In munca de instruire a in
structorilor de detașamente și 
a instructorilor ajutători, de 
fiecare dată, instructoarea su
perioară Vintilă Ana se folo
sește și de diferite demonstra
ții practice. Astfel, li se arată 
instructorilor în mod practic 
cum se formează un careu pio
nieresc, cum se face primi
rea în organizația de pionieri. 
De asemenea, se arată în mod 
practic ce trebuie să cuprindă 
jurnalul detașamentului și 
caietul de sarcini al grupei, 
cum anume trebuie alcătuit 
un program de activități, cum 
se organizează și cum se des
fășoară o adunare cu temă. 
Intr-o „zi a instructorului" a 
fost organizată adunarea te
matică „Ce înseamnă adevă
rată prietenie". Toți cei 36 de 
instructori, constituiți într-un 
detașament pionieresc, s-au 
pregătit cu multă minuțiozi
tate pentru 
Concluziile 
adunării au fost 
fiecăruia, ele clarificînd cât se 
poate de bine felul cum tre
buie să se desfășoare o astfel 
de adunare. Discuții se poartă 
și asupra alegerii temelor a- 
dunărilor. Astfel, în semina- 
riile lunare au fost discutate 
temele: „Să fii pionier pre
tutindeni", „Călătorie pe harta 
nouă a patriei" 
și a luptat Vasile 
„Cinstea de a fi 
„I 
pentru 
„Știți 
păcii ?“

Așa după cum am arătat 
mai sus, munca instructoarei 
superioare cu instructorii din 
școală nu se limitează doar 
la lecțiile teoretice și practice 
predate la sfîrșitul fiecărei 
luni. Nici nu s-ar putea, 
deoarece în fiecare zi se ridică 
probleme noi. Instructorii din 
școală găsesc un sprijin de 
nădejde în instructoarea su
perioară.

dți- 
care

această adunare, 
trase la sfîrșitul 

folositoare

,Așa a trăit 
Roaită“, 

utemist".
,Partid iubit —îți mulțumim 

copilăria 
cine sînt

fericită", 
dușmanii

I

Concur* oficial ? Nu, tineri reșițeni surprinși în timpul unui antrenament
Foto t D. FIERARW

masă ale R.de tenis de
Campionatele internaționale

P. Romîne

Prezentarea scrisorilor* 
de acreditare de către ministrul 

S. U. A. în R. P. Romînă

Federația de hochei pe 
gheață din U.R.S.S. a adresat 
un protest președintelui Ligii 
internaționale de hochei pe 
gheață, Robert Lebel (Cana
da), în legătură cu organiza
rea campionatelor mondiale în 
S.U.A. Referindu-se la inten
ția autorităților americane de 
a nu acorda viză de intrare 
în S.U.A. a hocheiștilor din
R. D. Germană, federația so
vietică cere să se respecte ho- 
tărîrea Congresului L.I.H.G. de 
la Praga, în virtutea căreia or
ganizarea campionatelor mon
diale trebuie să fie încredin
țată altei țări în cazul că
S. U.A. nu va fi în măsură să 
asigure participarea tuturor 
țarilor angajate fără nici o 
discriminare.

Președintele Federației uni
onale de hochei pe gheață, 
Vasili Napastnikov, a declarat 
corespondentului TASS că 
U.R.S.S. este gata să organi
zeze în luna martie la Mos
cova campionatele mondiale, 
dacă Liga internațională 
va da acest mandat.

Campionatele 
ternaționale de 
nis de masă 
R. P. Romine se 
desfășura între 
și 27 februarie 
Constanța. Pină in 
prezent și-au anun
țat participarea cei 
mai buni jucători 
din U.RS.S., R. P. 
Ungară, R. S. Ceho
slovacă. R P. Polo
nă și R. P. Bulga
ria. Federația noa
stră a stabilit ca în 
zilele de 23, 24 și

25 să aibă loc com
petițiile pe echipe

in-

după sistemul „Cor- 
biiion* :: '
„Swaythling' 
bați), 
de 26 
rile
Tara

(femei) și 
(băr- 

iar în zilele 
și 27 întîlni- 
, individuale, 
noastră va fi

reprezentată atât la 
turneul masculin cit 
și la cel feminin de 
3 echipe. ’ ”
romîni iși 
pregătirile 
drumarea 
rului Fr.
Din lot fac parte 
R. Negulescu, Maria 
Alexandru, Gh. Co- 
bîrzan, D. Giurgiu- 
că, Ad. Rethi, Geta 
Pitică, surorile Jan- 
drescu, Catrinel Fo- 
lea etc.

(Agerpres)

Sportivi distinși 
cu titlurile de maestru 

emerit ți maestru 
al sportului

Președintele Consiliului de 
Stat al R.P. Romîne, Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, a primit sîm
bătă la amiază, la Palatul Re
publicii, pe William A. Craw
ford, care și-a prezentat scri
sorile de acreditare în calitate 
de trimis extraordinar și mi
nistru plenipotențiar al State
lor Unite ale Americii în Re
publica Populară Romînă.

In cuvlntul său, ministrul 
S.U.A. și-a exprimat hotărîrea 
„de a depune toate eforturile 
pentru promovarea pe mai 
departe a relațiilor rodnice 
dintre Ror.ânia și Statele 
Unite care au înregistrat un 
anumit progres în ultimul 
timp" și și-a manifestat do
rința „de a cunoaște cit mai 
bine această țară frumoasă și 
poporul ei ospitalier. Sînt în
credințat, a spus el, că pentru 
aceste țeluri voi avea spriji
nul dv. deplin și al guvernu
lui*. In încheiere, ministrul 
S.U.A. a exprimat poporului 
romîn, din partea poporului 
american, calde urări șl spe
ranța că eforturile reciproce 
pentru înțelegere vor ajuta 
atît la întărirea relațiilor din
tre cele două țări cit șl la 
cauza păcii.

Mulțumind pentru caldele 
urări adresate poporului ro
mîn, președintele Consiliului 
de Stat, Gheorghe Gheorghiu- 
Dej, a rugat pe ministrul 
S.U.A. să transmită poporului 
american urări de pace șl 
prosperitate. „Guvernul Repu-

blicii Populare Romîne, a spus 
președintele Consiliului de 
Stat, care promovează consec
vent o politică de înțelegere 
și colaborare cu toate statele, 
pe baza egalității și a respec
tului reciproc, consideră că 
dezvoltarea relațiilor dintre 
Republica Populară Romînă și 
Statele Unite ale Americii 
servește atît intereselor ambe-. 
lor popoare cit și cauzei păcii, 
în această privință, domnule 
ministru, vă veți bucura de 
sprijinul Consiliului de Stat și 
al guvernului R. P. Romîne".

După înminarea scrisorilor 
de acreditare, președintele 
Consiliului de Stat al R. P. Ro
mîne, Gheorghe Gheorghiu-i 
Dej, a avut o convorbire cu 
ministrul S.U.A, William Ai 
Crawford.

La solemnitatea prezentării 
scrisorilor de acreditare, pre-, 
cum și la convorbire, au asis. 
tat Corneliu Mănescu, minis
trul Afacerilor Externe și Grl- 
gore Geamănu, secretarul 
Consiliului de Stat al R. P< 
Romîne.

Ministrul S.U.A. a fost în
soțit, de Frederick T. Merrill, 
consilier, col. Joseph T. 
Mozley, atașat militar, lt. col. 
Emil W. Polivka, atașat al 
aerului, George R. Kaplan( 
Owen B. Lee și Albert H. 
Kline Jr., secretari II, mem
bri ai Legației S.U.A. la 
București.

(Agerpres)

Turneu de box
între 14 și 13 martei va a- 

vea loc în orașul Hunedoara 
turneul de box rezervat pugi- 
liștilor din categoriile ’„mijlo- 
cie“, „semi-grea44 și ?,grea”. 
Pînă în prezent la acest 
turneu și-au alnunțat par
ticiparea 21 de boxeri. Prin
tre cei care 
cat. mijlocie 
pionul țării 
(Dinamo), Șt.
Galați), D. Rizea
A. Ghirsik (Steaua) și I. Istra- 
te (Flacăra Roșie). La cat. se-

vor evolua la 
se află cam

ion Monea
Cojan (C.S.M. 

(Metalul),

Jucătorii 
continuă 
sub în- 
antreno- 
Paneth.

la Hunedoara
migrea vor evolua I-lie Ale
xandru (Ploiești), V. Trandafir 
(Steaua) și Ghețu Velicu (Me
talul), la cat. grea campionul 
țării V. Mariuțan (Dinamo)^ 
M. Ghiorghioni (Corvinul), T. 
Basarab (Metalul) și alții.

(Agerpres)

Sîmbătă la amiază a avut 
loc la sediul U.CF.S. festivi
tatea decernării titlului de 
maestru emerit al sportului și 
a titlului de maestru al spor
tului unor sportivi care au 
obținut performanțe de va
loare în campionatele țării și 
în competițiile internaționale. 
Cunoscuții jucători de rugbi 
Alexandru Penciu și Viorel 
Moraru au _ 
maestru emerit al sportului. 
Printre cei 94 de sportivi dis
tinși cu titlul de maestru al 
sportului se numără cicliștii 
A. Șelaru, Șt. Poreceanu, bo
xerii N. Mîndreanu, A. Oltea- 
nu, fotbaliștii E. Jenei, Gh. 
Cacoveanu, Al. Caricaș, N. 
Oaidă, înotătoarea Maria 
Both, atletul D. Gîrleanu, gim
nastul Fr. Orendi, hocheistul 
St. Ionescu, voleibalistul E. 
Derszi ș.a.

Sportivii au fost călduros 
felicitați de tov. Ion Balaș, vi
cepreședinte al U.C.F.S.

(Agerpres)

primit titlul de

Solemnitatea
La Palatul Republicii a avut 

loc sîmbătă solemnitatea unor 
decorări.

Au participat tovarășii 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, pre
ședintele Consiliului de Stat 
al R. P. Romîne, Ștefan Voi- 
tec, vicepreședinte al Consi
liului de Stat, Alexandru Bîr- 
lădeanu, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, Grigo- 
re Geamănu, secretar al Con
siliului de Stat, membri ai 
C.C. al P.M.R., al Consiliului 
de Stat și ai guvernului.

S-a conferit „Ordinul Steaua 
Republicii Populare Romîne", 
clasa I, tov. Aurel Vijoli, pen
tru merite în opera de con
struire a socialismului, cu pri
lejul împlinirii a 60 de ani de 
la nașterea sa.

Au fost decorați cu „Ordi
nul Muncii"* clasa I* tovară
șii Petre Drăgoescu, pentru

unor decorări
merite în opera de construiri 
a socialismului, cu prilejul îm
plinirii a 75 de ani de la 
nașterea sa, Ion Niculi, pen
tru îndelungată activitate în 
mișcarea muncitorească și 
merite în opera de construire 
a socialismului, cu prilejul 
împlinirii a 75 de ani de la 
nașterea sa, Sandu Constan
tin, pentru merite în opera de 
construire a socialismului, cu 
prilejul împlinirii a 50 de ani. 

înmînînd înaltele ordine, 
președintele Consiliului de 
Stat al R. P. Romîne, Gheor
ghe Gheorghiu-Dej, i-a felici
tat pe cei decorați, urîndu-le 
noi succese în munca lor de 
viitor. Ei au mulțumit pentru 
înaltele distincții acordate.

Tovarășul Gheorghe Gheor- 
ghiu-Dej s-a întreținut apoî 
cu cei prezențL

(Agerpres),

, in

Mașini și agregate în stare 
de funcționare perfectă, 
lucrări de cea mai bună 

calitate, reparații executate la 
timp prin prelungirea duratei 
de funcționare a mașinilor, 
iată cîteva din obiectivele ur
mărite de mecanizatorii de la 
S.M.T. Ghiorac regiunea Crișa
na, unde reparațiile și pregă
tirea mașinilor agricole se des
fășoară într-un ritm intens. 
Conform unui plan bine chib
zuit, potrivit necesităților gos
podăriilor agricole colective 
învecinate, pînă la 1 februarie 
harnicii mecanizatori și-au 
realizat planul de reparații la 
tractoare în procent de 85 la 
sută, iar la restul mașinilor 
agricole în proporție de 80 la 
sută. Fruntașii stațiunii în ac
tuala campanie de reparații 
sînt tinerii mecanizatori din 
brigada condusă de utemistul 
Gheorghe Cornea. Printr-o 
bună organizare a muncii a- 
ceastă brigadă și-a realizat 
planul la toate reparațiile cu 
15 zile înainte de termen. Pro- 
fitînd de timpul bun de lucru 
de prin părțile acestea cei 12 
tineri mecanizatori printre ca
re Băican loan, Hulber Cră
ciun și alții, în frunte cu con
ducătorul brigăzii, Cornea 
Gheorghe, au fost primii care 
au ieșit la cîmp cu tractoarele 
începînd arăturile de primă
vară. Pînă în prezent mecani
zatorii de la S;M.T. Ghiorac 
au executat arături pe o su
prafață de 570 ha aparținînd 
gospodăriilor agricole colecti
ve din Ciumeghiu, Tulea, Ar- 
pășel, Tăut și Giriș.

V. CLONDA

----- •-

Informații
Sîmbătă dimineața a pără

sit Capitala plecînd spre Re
publica Arabă Unită, 
Geo Bogza, membru 
mitetului de conducere 
Uniunii Scriitorilor, care va 
participa ca observator 
Conferința scriitorilor :

acad, 
al Co

al

la 
___ ___ afro- 
asiatici ce-și va deschide lu
crările la 12 februarie, la 
Cairo.

★
Un numeros public a asis

tat sîmbătă sea,ra la noul 
spectacol 
Operă și 
baletele : 
că" pe 
Berlioz, 
pe muzica de Maurice Ravel 
și „Seherezada" pe muzica 
lui Rimski Korsakov. Condu
cerea muzicală a întregului 
spectacol a aparținut dirijo
rului Emanoil Elenescu.

seara
al Teatrului de 

Balet, alcătuit din 
„Simfonia fantasti- 

muzica lui Hector 
„Valsu și „Bolero"

(Agerpres)

ILEANA GHEORGHIU

U L A"rele

reația regizorului progre
sist japonez Kaneto 
Shindo, distinsă cu Ma- 
Premiu al Festivalului 

Internațional al filmului de
la Moscova din 1961, face 
parte dintre acele capodopere 
ale artei cinematografice pe 
care, după ce le-ai văzut, 
chiar o singură dată, nu le 
poți uita o viață intregă.

Cind părăsești sala cinema
tografului, cu sufletul încărcat 
de o emoție artistică greu de 
măsurat în cuvinte și stăpinit 
de necesitatea imperioasă de 
a medita profund asupra ce
lor văzute pe ecran, iți este 
aproape cu neputință să-ți în
chipui că cei care au realizat 
acest film au scris la început 
un scenariu, că interpreții au 
fost machiați după toate re
gulile, că un operator s-a stră
duit să prindă cea mai potri
vită lumină pentru filmare, 
că un regizor a dat indicații 
actorilor și a făcut cu ei repe
tiții preliminare și că în ge
neral au fost aplicate și aici, 
inerentele practici ale proce
sului de creare a unei opere 
cinematografice. Iți vine greu 
să accepți că toate acestea 
s-au întâmplat pentru simplul 
motiv că totul, dar absolut 
totul, este atât de autentic și 
adevărat, atât de simplu și de 
firesc, incit te simți tentat mai 
degrabă să-ți imaginezi că 
operatorul și regizorul, îmbră- 
cați în haina nevăzută a piti
cului din poveste, au poposit 
pe una din insulele locuite de 
compatrioții lor cu intenția de 
a surprinde pe peliculă viața

în îoaîd plenitudinea, in toată 
simplitatea fi complexitatea ei.

S-ar putea crede, după o 
asemenea afirmație, că auten
ticitatea impresionantă a aces
tui film artistic provine din 
acea „surprindere pe viu" a 
faptelor și oamenilor proprie 
filmului documentar. Nu, in 
cazul acesta este vorba de cu 
totul altceva.

Regizorul Kaneto Shindo, 
operatorul Kiyoshi Kuroda cu 
ajutorul neprețuit al compo
zitorului Hikaru Hayashi au 
realizat un poem cinematogra
fic despre lupta omului cu na
tura, despre frumusețea mun
cii. despre triumful vieții.

Este un poem fără cuvinte, 
în care o privire poate cu
prinde o necuprinsă lume de 
gînduri și sentimente, în care 
un hohot de plins adună în el 
toată suferința, in care 
genunchii îndoiți de oboseala 
istovitoare a unui trai fără 
odihnă au forța celui mai ve
hement act de acuzare a unei 
societăți nedrepte și crude — 
capitalismul.

Acelor cineaști japonezi 
care — aserviți sacului cu 
bani al capitaliștilor autoh
toni și străini — continuă să 
prezinte în producții de du
zină, menite să îndepărteze 
atenția oamenilor de la pro
blemele majore ale contempo-

raneității, variante, mai mult 
sau mai puțin diferențiate, ale 
aceluiași uzat clișeu despre 
„țara crizantemelor** și a 
„gheișelor surîzătoare", creato
rii filmului „Insula" le opun o 
imagine zguduitoare a vieții 
chinuite pe care o duc oamenii 
simpli din țara lor.

Eroii filmului „Insula" sînt

doi țărani japonezi, soț și so
ție și cei doi copii ai lor, care 
locuiesc pe una din sutele de 
bucăți mărunte 
aruncate pe 
mării.

Pe această 
mint, nisipos 
jurată de atâta apă, nimic nu 
poate încolți sau trăi fără apă. 
Dar apa dimprejur nu poate 
ajuta pământului insulei să ro
dească. Oamenii sînt siliți să 
vîslească ore în șir, de zeci de 
ori în cursul unei zile, pentru 
a aduce apa peste apele mării, 
sînt nevoiți să urce stâncile 
abrupte ale insulei purtând în 
spate căldările și apoi să ude 
fiecare firicel de plantă în 
parte, cu speranța că astfel 
vor rodi spicele de grîu sau 
bulbul de cartof de care au

> de pămînt 
întinsul apelor

bucată de pă
și sterp, încon-

Și pe stadioane
in legătură cu schimburile comerciale 

între R. P. Romînă și Ceylon
Un bogat program sportiv o- 
astăzi spectatorilor bucureș- 

tradifionala competifie „Cupa
feră 
feni . , ___, ___
,16 Februarie". în piscina acoperită 
de la Floreasca, cu începere de la 
ora 10, numeroși tineri înotători 
se vor întrece în probe la diverse 
stiluri și ștafete. Se va disputa, de 
asemenea, meciul de polo pe apă 
dintre echipele Progresul și Clu
bul școlar, care va desemna echi
pa câștigătoare a 
Atleți de valoare din 

* bucureștene, seniori și juniori, 
concura în sala Floreasca II 
începere de la ora 9. Sala 
sport Giulești găzduiește de la 
8 un concurs de lupte dotat 
același trofeu.

competiției, 
cluburile 

vor 
cu 
de 

ora

• Sezonul de rugfai se inaugu
rează astăzi cu jocur le din cadrul 
competiție* «.Cupe 6 Martie", la 
care participă 8 echipe. Din pro
gramul primei eiape se desprind 
meciurile Grivița Roșie—Dinamo și 
$*eeve—I. T. B. Programul rugbis-

tic începe la ora 10 pe terenul - 
I.T.B., o dafă cu înfîlnirea Flacăra 
Roșie—Metalul, n Echipele temi* 

nine de handbal 
Șfiinfa București 
și O.R.K. Belgrad 
susfin astăzi în 
sala Floreasca
prima întfinire 
contînd pentru

semifinalele competiției „Cupa 
campionilor europeni". Meciul va 
începe la ora 19. Campioana jării 
noastre va prezenta la acest meci 
următorul lot de jucătoare: Hector, 
Cosfin, Șfefănescu, Leonte, Cîr- 
l-geanu, C. Constanfinescu, Stef, E. 
Padureanu, Neako, Gheorghifa, E. 
Consfanimescu și Breed!. Echipe 
iugoslavă are în componenta sa 
handbaftsie de valoare, dintre care 
trei, Radmila Radunovici, Mariana 
lasic și Elena Gencic au jucat și 
în echipa reprezentativă a Iugo
slaviei.

Campionatul republican de

școlilor medii

(Agerpres)

baschet

Sala sportturuor 
din Baia Mare a 
găzduit faza de 
zonă a campionatu
lui republican de 
baschet al școlilor 
medii. Au luai par
te echipele repre
zentative ale regiu
nilor Crișana și Ma
ramureș. După in-

treceri viu disputa
te, dreptul de par
ticipare la turneul 
final a revenit atât 
la fete cit și la bă
ieți selecționatelor 
școlilor medii din 
regiunea Maramu
reș.

Rezultate tehnice; 
fete: licetd „Kole-

Ferencz" — Sa- 
Mare — Școala

sey 
tu 
medie nr. 3 Oradea 
12—19 (10-6); bă
ieți' liceul ,.Mihail 
Eminescu" Satu Ma
re — Școala medie 
nr. 4 Oradea 65—38 
(28—17).

lAgerpre*

O delegație a Ministerului 
Comerțului din R. P. Romî
nă a dus discuții la Colombo, 
între 30 ianuarie și 7 februa
rie, cu reprezentanți ai Mi
nisterului Comerțului al Cey
lonului. In urma acestor dis
cuții, care s-au purtat într-un 
spirit de înțelegere reciprocă 
și de prietenie, a avut loc un 
schimb de scrisori prin care 
se exprimă dorința celor două 
părți de a intensifica schim

burile comerciale reciproce^ 
Conform înțelegerii, mențio
nată în aceste scrisori, se pre
vede că, în cadrul acordului 
comercial în vigoare, R. P. 
Romînă va achiziționa cau
ciuc, ulei de palmier, boabe 
de cacao și alte produse, iar 
Ceylonul va cumpăra, printre 
alte mărfuri romînești, pro
duse petroliere și zahăr.

(Agerpres)

începînd de luni 12 februarie
la cinematograful Maxim Gorki

veți putea viziona un program de filme sovietice for
mat din DOCUMENTARUL „NIKITA SERGHEEVICI 
HRUȘCIOV" și DOCUMENTARUL „DIN NOU SPRE 
STELE" redînd aspectele zborului interplanetar al 

cosmonautului Gherman Titov.

Imagine din filmul „Din nou spre stele4*

nevoie pentru a se hrăni, pen
tru a trăi.

Această acțiune a adusului 
și căratului apei se repetă de 
nenumărate ori în film, cinea
știi o redau pe peliculă așa 
cum se desfășoară în viață, 
dinainte de ieșirea zorilor și 
pină cind soarele se ascunde 
dincolo de linia orizontului. 
Dar, de fiecare dată, această 
acțiune cotidiană — la fel de 
necesară locuitorilor insulei ca 
și respirația — ne apare alt
fel. Repetarea ei, cu aproape 
imperceptibile schimbări, ca
pătă pe măsură ce se desfă
șoară imaginile pe ecran — o 
copleșitoare forță emoțională. 
Oboseala, acea i 
oboseală a femeii 
cește, fără o clipă 
din zori și pînă în 
simți mai degrabă 
vezi, o simți cu atâta forță de 
sugestie îneît ai senzația că-ți 
frîngi umerii și spatele odată 
cu ea, că ți se înmoaie genun
chii ca și ei, că asemeni ei te 
vei prăbuși cu fata în ța
rină.

Filmul lui Kaneto Shindo, 
cuprinde, fără îndoială, o pu
ternică demascare a nedreptă
ților sociale, a modului de 
viață propriu unei țări capi
taliste. Cu toate că majorita
tea timpului, aparatul de fil
mat nu se îndepărtează de

copleșitoare 
care mun- 
de zăbavă, 

i noapte, o 
i decit o

insula locuită de eroi, regizo
rul găsește modalitatea de a 
înfățișa prăpastia adincâ din
tre felul în care trăiesc cei 
avuți, stăpinii și oamenii tim
pii, exploatați.

După luni de muncă, istovi
toare, barca duce pe „insula- 
oraș~, pe cei doi eroi ai filmu
lui care aduc aci rodul stră
daniilor lor: cițiva saci cu 
griu sau cartofi. In ușa unei 
prăvălii apare doar umbra ne
gustorului, cei doi țărani se 
pleacă pină la pămînt și plea
că, după ce au primit o plată 
de batjocură. Iată schițată, cu 
o extremă economie de mij
loace, o imagine a unei crunte 
și înjositoare realități sociale.

In filmul acesta există obi
dă și trudă copleșitoare, umi
lință, și sfișietoare durere ome
nească și cu toate acestea, el 
este un poem despre triumful 
vieții, despre frumusețea mun
cii, despre forța de nebiruit a 
omului care muncește, despre 
demnitatea lui, despre viitorul 
fericit pe care va reuși, pînă 
în cele din urmă, să-l dobîn- 
dească.

Creatorii filmului „Insula" 
iși iubesc, cu adîncă și necu
prinsă dragoste, poporul, pe 
oamenii simpli care trudesc. 
Ii iubesc și cred cu tărie în 
viitoarea, dar sigura lor feri
cire. Ei afirmă aceasta prin 
fiecare imagine a minunatului 
lor poem cinematografic și 
ciștigă 
țuirea 
torilor.

de aceea stima și pre- 
nelimitată a specta-

ANDREI COMȘA

■

în curînd pe ecrane noul film sovieticDragostea lui Alioșa

O producție a studioului „Mosfilm” 
In rolurile principale cunoscuții actori 

LEONID BÎKOV si A. ZAVIALOVA
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DczMtcrllc in Comitetul Politic al 0. N. F.

Guvernul S. U. A. continuă 
provocările împotriva 

poporului cuban
'NEW YORK 10 (Agerpres). 

TASS transmite:
De la începutul acestei săp- 

tămîni Comitetul Politic al 
Adunării Generale a O.N.U. 
discută una din cele mai im
portante probleme de pe ordi
nea de zi — protestul Cubei 
împotriva primejdiei pentru 
pacea șl securitatea interna
țională, primejdie creată de 
noile planuri ale S.U.A. de a- 
gresiune și intervenție împo
triva Cubei.

Delegația Statelor Unite de
pune eforturi intense pentru a

ARGENTINA; Demonstrații 
de solidaritate 

cu poporul cuban
BUENOS AIRES 10 (Ager

pres). — In noaptea de 9 spre 
10 februarie, anunță agenția 
United Press International, 
demonstranții au protestat îm
potriva ruperii relațiilor di
plomatice cu Cuba de către 
Argentina, demonstrînd în 
fața clădirilor a mai multe so
cietăți comerciale nord-ame- 
ricane și ambasadei S. U. A. 
din Buenos Aires.

Demonstranții scandau: „A- 
fară cu yankeii„Trăiască 
Fidel Castro!".

Intre demonstranți și poliție 
s-au produs puternice cioc
niri. „Poliția a folosit gaze la
crimogene și pătrundea în 
mulțime, lovind cu bastoane
le", anunță agenția. „Nouă 
demonstranți — șapte bărbați 
și două femei — au fost ares
tați".

Descoperirea unul complot 
antiguvernamental 

ln Guyana britanica
GEORGETOWN 10 (Ager- 

preș). — După cum anunță 
agenția France Presse, la 9 
februarie în capitala Guyanti 
britanice, Georgetown, s-a 
anunțat oficial descoperirea 
unui complot, care urmărea 
asasinarea primului ministru 
Cheddi Jagan și a mai multor 
membri ai guvernului.

Luînd cuvîntul în fața A- 
dunării legislative, primul mi
nistru Jagan a declarat că a- 
numite elemente, acționînd la 
ordinele unei minorități, au 
intenționat să preia puterea 
pe calea unei lovituri de stat. 
„Complotiștii — a spus Jagan 
— care urmăreau să mențină 
anumite privilegii, intenționau 
să creeze în Guyana britanică 
o situație tulbure asemănătoa
re aceleia care există în Con
go". Primul ministru a lăsat 
să se înțeleagă că organiza
torii complotului „se bizuiau 
pe ajutorul unor puteri străi
ne", pentru a duce la îndepli
nire planul lor.

torpila discutarea concretă a 
acestei probleme. Ea încearcă 
să silească delegațiile unor 
țări, îndeosebi din America 
Latină, să se abțină de la dis
cuții sau să se pronunțe în 
sprijinul S.U.A., împotriva 
proiectului de rezoluție al Ce
hoslovaciei și Romîniei.

Totuși ea nu a putut împie
dica delegațiile unor țări la- 
tino-americane să ia cuvîntul. 
La dezbaterile din Comitetul 
Politic au vorbit reprezentan
ții Braziliei și Republicii Chi
le care au lăsat să se înțelea
gă clar că nu sînt de acord 
cu amestecul în treburile in
terne ale Cubei și au subliniat 
necesitatea unei reglementări 
pașnice.

In cuvîntarea sa din 9 fe
bruarie reprezentantul R.S.S. 
Bieloruse, P. E. Astapenko, a 
arătat că eșecul intervenției 
din aprilie împotriva Cubei, 
care a demonstrat dorința 
fierbinte a poporului cuban 
de a-și apăra cuceririle revo
luționare, libertatea și Inde
pendența patriei, nu a trezit 
la realitate cercurile imperia
liste ale S.U.A.

Guvernul S.U.A. continuă 
să meargă pe calea provocări
lor îndreptate împotriva po
porului cuban iubitor de pace, 
continuă pregătirea unei noi 
agresiuni armate împotriva 
Republicii Cuba.

Vorbitorul a cerut delega
țiilor să sprijine proiectul de 
rezoluție al R. P. Romîne și 
R. S. Cehoslovace.

în satul Pendjab (India) raionul Hoșiarpuia, cu ajutorul 
specialiștilor sovietici s-a terminat de curînd forarea celei 
mai adinei sonde (4531 m) din partea sud-estică a Asiei, 
în fotografie unul din specialiștii sovietici da explicații 

muncitorilor indieni.

Ședința. C. C. al P.M.S.U.
BUDAPESTA 10 (Agerpres).- — 

„Nepszabadsag", organul central 
al P.M.S.U, anunță că la 9 februa
rie Comitetul Central al P.M.S.U. 
a finut o ședință la care Janos 
Kadar, prim-secretar al C.C. al 
P.M.S.U., a prezentat o propunere 
a Biroului Politic, privind convo
carea următorului Congres al 
partidului.

Comitetul Central a hotărît să 
convoace cel de-al Vlll-lea Con
gres al partidului în cursul ulti
mului trimestru al anului curent.

Pe baza raportului prezentat de 
Apro Antal, Comitetul Central a 
dezbătut probleme legate de mo
dernizarea structurii și organizării 
industriei, de orientarea econo
miei naționale în general și a 
adoptat rezoluții corespunzătoare.

Anui acesta va intra în funcțiune 
la Vinița (Ucraina)

Cea mal înaltă antenă 
tic televiziune din Europa

VINIȚA 10 (Agerpres). — In 
orașul Vinița din Ucraina se 
termina montarea celei mai 
înalte antene de televiziune 
din Europa — de 350 metri. 
Constructorii au ajuns la înăl
țimea de 309 metri.

Pilonul antenei este de 285 
metri. Pînâ la înălțimea de 
309 metri va funcționa un lift 
rapid, iar mai departe vor fi 
construite trepte.

Stația de releu de la Vinița

Tineretul orașului vestgerman Hamburg a organizat nu 
de mult o demonstrație în favoarea dezarmării generale 
și pentru tratative Est-Vest. Lozincile de pe pancarte în
demnau populația să acționeze pentru apărarea păcii.

în apărarea vieții

este una din cele mai puter
nice din Ucraina. Ea va de
servi cîteva regiuni ale repu
blicii. Prin aceasta se va face 
schimbul de programe de te
leviziune între Moscova și 
Chișinău, între Moscova și ță
rile de democrație populară.

Stația va intra în funcțiune 
anul acesta.

UJÎ.S.S. va acoida 
Tunisiei un credit 

de 25 milioane 
ruble

MOSCOVA 10 (Agerpres). — 
TASS transmite : Prezidiul Sovie
tului Suprem al U.ILS.S. a ratifi
cat Acordul sovieto-tunisian cu 

la co-'adorarea în dome
niul ecooo— c și terw-c. semnat le 
Tuns ia 50 august 1961.

Po*nvtt prwvederr'or acestui a- 
cord, L- -rea Sove*ci va ecor. 
ca Tirse cei ~ec * de 25 de 
me«ane oe rubăe perrirj con- 
sfrucfn de hidrocert-»e precum p 
pen-ry onirura imxjî Institut 
ten.- c neftonaJ.

O hotărire 
a Prezidiului 

Sovietului Suprem 
al U.RS.S.

_ MOSCOVA 10 (Agerpres). 
TASS transmite : Prezidiul So
vietului Suprem al U.R.S.S. 
exaTri^înd demersul rudelor 
pilotului american Francis 
Garry Powers, condamnat în 
Uniunea Sovietică, și ținînd 
seama că el a recunoscut cri
ma gravă săvîrșită, precum 
și căiăuzindu-se de năzuința 
spre Îmbunătățirea relațiilor 
dintre Uniunea Sovietică și 
S.U.A. a hotărît să grațieze pe 
Francis Garry Powers și să-l 
predea autorităților ameri
cane.

Jamaica pe drumul 
independenței

L a 6 august 1962 
maica, colonie 
gleză, va deveni

Ja-
en-
un

stat independent. Acest 
fapt a fost anunțat la 8 fe
bruarie în cadrul confe
rinței în problema consti
tuției insulei Jamaica care 
se desfășoară la Londra.

Ocupînd o suprafață de 
12.100 km p., Jamaica este 
una dintre cele mai mari
insule din Marea Caraibi
lor. Este așezată în apro
piere de Cuba și Haiti.
Populația care numără
1.556.600 de locuitori se 
compune în majoritate
din negri și mulatri. Capi
tala țării este orașul King
ston.

Baza economiei insulei
o constituie trestia de za

hăr. în 1952 a început 
exploatarea unor mari ză
căminte de bauxită din 
care solul dispune de re
zerve bogate. După cum 
scria revista britanică 
Labour Monthly" indu
stria bauxitei din Jamai
ca, „în prezent cea mai 
mare producătoare de bau
xită din lume, se află în 
întregime în mîinile capi
talului american".

De peste 300 de ani acest 
teritoriu este colonie en
gleză. De tot atît timp 
populația din Jamaica este 
supusă celei mai crincene 
exploatări. Din 1956 Ja
maica face parte din Fede
rația Indiilor de Vest îm
preună cu insulele Trini
dad, Barbados, Grenada 
etc. federație creată de 
colonialiștii englezi în 
urma creșterii luptei de 
eliberare națională a po
poarelor din această regi
une. Masele populare din 
Jamaica s-au pronunțat 
pentru ieșirea din federa
ție, pentru un stat liber și 
independent.

Hotărîrea de a se acorda 
independență insulei Ja
maica constituie o impor
tantă victorie a luptei po
porului din această țară și 
o serioasă înfrîngere a pu
tredului colonialism brita
nic.

GH. PURCĂREA

In Franța au

Fascismul
amenința Franța

a Paris a curs sînge. 
Mulțimea care — 
scandînd lozinci îm
potriva bandelor de 
asasini ale O.AS. — 
se revărsa pe marile 
bulevarde a fost

întîmpinată cu șuieratul sinistru al 
rafalelor de arme automate ale
polifiei. Manifestanții s-au apărat
— relatează „FRANCE PRESSE"
— cu piefre de pavaj, cu tăbliile 
meselor de pe terasele cafenele
lor, cu grilajele de protecție ale 
arborilor. Un tînăr în vîrstă de 
numai 15 ani, prins de polițiști a 
fost lovit pînă cînd a încetat din 
viață. Pe străzile cîntate cu gin
gășie de poeți, pe străzile ce 
odinioară păreau dăruite doar 
perechilor de Îndrăgostiți, pe a- 
ceste străzi ambulanje culegeau 
morfi și răniți îndreptîndu-se gră
bite spre morgă și spitalele de 
urgență, iar dube transportau pe 
arestați la circumscripțiile de 
poliție. Mai fîrziu ministrul de in
terne se lăuda că a lovit năpraznic 
în „dușmanii republicii". Poliția 
pariziana, plus întăriturile specia
lizate în bestialitate aduse din 
provincie, își dovedise „vitejia" 
în fața coloanelor pașnice de 
manifestanți. Iar, în același timp, 
fasciștii din O.A.S. operau netulbu
rați. Doar poliția n-are timp de 
ei. E ocupată cu reprimarea ma
nifestațiilor antifasciste...

Ziarul burghez „LE MONDE'* 
punea o întrebare legitimă : 
,,De ce prima grijă a forjelor de 
polifie sosite pe locurile unui 
atenta) este de a împrăștia fără 
menajamente pe trecătorii adunaji 
și care sînt gata să protesteze 
împotriva acțiunilor criminale ale 
O.A.S.

De ce ?

mai întîi asasinarea nuntașilor anti
fasciști, iar apoi ocuparea puncte
lor cheie printr-o operație mili
tară sincronizată. Guvernul ce ar 
urma să se nască ca rezultat al 
acestei lovituri de stat cuprinde 
numele unor politicieni și militari 
de mult compromiși ca Pinay, 
Bidault, Sousfelle, Salan etc. Fran
ța ar deveni astfel un mormînt 
pînă și al celor mai elementare 
libertăți democratice.

In spatele 
O.A.S.

oate acestea nu con
stituie secrete pen
tru autoritățile fran
ceze. De mult au 
devenit publice cu
lisele „secretei" or
ganizații. Figura cen

trală a O.A.S. este fostul general 
Raoul Salan. El este un fost adept 
al guvernului trădător de la 
Vichy și unul din conducătorii 
serviciului de spionaj francez. 
După eșecul puciului pe care l-a 
organizat anul trecut în Algeria, 
Salan a fost condamnat la moarte. 
Totuși, ciudat, el circulă prin Al
geria și nu numai prin Algeria, 
fără ca autoritățile să-l captureze. 
Salan a acordat un interviu tele
viziunii americane în propria sa 
reședință situată „numai la o 
oră cu mașina de orașul Alger".

colonialiste și ale unor adolescent 
lipsiți de înțelegerea realității. 
Ziarul american „NEW YORK HE
RALD TRIBUNE" relata recent ci 
„bandele de adolescenți consti
tuie o parte apreciabilă a rețelei 
subterane a mișcării de dreapta". 
Acești adolescenți sînt minați 
spre O.A.S. de „o atracție către 
aventuri ilicite". S-a descoperit 
că în mai multe licee din Paris 
sînt recrutați voluntari pentru 
O.A.S. Doi băiefandri au fost 
arestați pe cînd încercau să arunce 
în aer locuința vicepreședintelui 
senatului francez. Amîndoi erau 
elevi la școala care pregătește 
viitorii ofițeri ai armatei franceze.

De mult O.A.S. ar fi putut li 
făcută inofensivă dacă autoritățile 
franceze ar fi procedat cu fermi
tate în acest sens. Dar guvernul 
francez continuînd războiul din 
Algeria, creînd obstacole în calea 
rezolvării problemei algeriene 
tocmai atunci cînd face jurămin
te pașnice are totodată o atitudine 
tolerantă față de asasinii fasciști. 
Ultracolonialiștii acționează ne
stingheriți cu complicitatea bine
voitoare a unor oficialități. E 
adevărat, recent chiar și De 
Gaulle a blamat pe atentatorii 
din O.A.S. și a promis o pace 
grabnică în Algeria. Insă simplele 
vorbe nu sînt suficiente spre a 
bara drumul fasciștilor și a pune 
capăt sîngerosului război din Al
geria. După cum relatează presa 
franceză, autoritățile sînt preocu
pate nu de stăvilirea provocărilor

Așa s-a născut
O.A.S...

rganizația Armatei 
Secrete (O.A.S.) nu 
este creația unui 
grup oarecare de 
delicvenfi ce vor să 
hărțuiască autorită
țile. Ea exprimă in

teresele cercurilor celor mai reac
ționare ale burgheziei franceze 
care, în fața luptei mereu cres- 
cînde a maselor muncitoare din 
interiorul țării și a avîntului miș
cării de eliberare națională din 
Algeria aflată încă în robie colo
nială, încearcă să recurgă la fas
cism. Atunci cînd au îngropat « 
IV-a Republică, aceste cercuri își 
puneau speranțe în De Gaulle. 
Regimul dictaturii personale s-a 
dovedit îns^ neputincios să reali
zeze intențiile ultracolonialișfilor și, 
mai mult decît atît, a fost obligat 
la o serie de concesii ce i-au
provocat opoziția acelor forțe ce 
l-au adus la putere. Lozinca Al
geria franceză" lansată de ultra- 
colonialiști ascunde planul mai 
amp'u de a transforma Franța 
întreagă intr-o copie a Germaniei 
Iui Hiiier sau a Spaniei lui Franco.
Fostul ministru ce externe francez
Christian Pineu, scria în „LE 
POPULAIRE" că „amenințarea care 
stă în fața poporului francez este 
mare întrucît O.A.S. intenționează 
să instaureze un regim nazist, ase
mănător aceluia care a venit la 
putere în Germania în timpul lui 
Hitler".

Declanșînd o suită de atentate, 
cu fiecare zi mai numeroase, îm
prăștiind moartea la fiecare răs- 
pîntie de drumuri, O.A.S. încearcă 
să semene teama, să paralizeze 
forțele combative ale poporului 
francez, să netezească drumul 
spre un regim tipic fascist. In fie
care zi, ziarele pariziene consacră 
pagini întregi atentatelor organi
zate de O.A.S. Cotidian se în
registrează bilanțuri sîngeroase. 
Oameni nevinovați, uneori copii, 
pier astfel.

Ziarul italian „AVANTI" a pu
blicat recent amănuntele unui 
plan al O.A.S. menit să ducă la 
acapararea puterii. Planul prevede

lui Antoine Gizenga
Mitingul de protest de la Casa de cultură din Sinaia

SINAIA (prin telefon) ~ 
îmbată, Casa de 
cultură din Sina
ia a găzduit un 
miting de protest 
împotriva arestării 
ilegale a lui An

toine Gizenga. S-au adunat 
aici muncitori de la Uzinele 
„I. C. Frimu" din localitate, 
studenți romîni și străini care 
se află în vacanță în frumoa
sa stațiune de pe Valea Pra
hovei. Mitingul a fost organi
zat de C.C. al U.T.M., Consi
liul U.A.S.R. și Liga romînă 
de prietenie cu popoarele din 
Asia și Africa. Cei care au 
luat cuvîntul la miting au 
înfierat, în cuvinte pline de 
mînie uneltirile imperialiștilor 
îndreptate împotriva poporu
lui congolez, au cerut să fie 
imediat eliberat Antoine Gi
zenga.

„Pentru a-și menține domi
nația lor, în scopul exploată
rii bogățiilor naturale ale 
Congoului, colonialiștii folo
sesc cele mai perfide și mîr- 
șave metode, urzesc noi com
ploturi împotriva luptătorilor 
pentru libertate, independență 
și unitatea acestei zbuciumate 
țări africane — a spus tovară
șul Vasile Popa, secretar al 
Comitetului regional U. T. M.- 
Ploiești. Conducător al forțe
lor patriotice din Congo șt 
tovarăș de idei al lui Lumum
ba, A. Gizenga a fost predat 
în mîinile lui Mobutu, în mîi
nile acelorași forțe care l-au 
ucis mișelește pe Patrice Lu
mumba".

In aplauzele furtunoase ale 
celor prezenți, vorbitorul a în
cheiat : „împreună cu întregul 
popor, tineretul patriei noas

tre, alăturîndu-și glasul de 
protest cu cel al milioanelor 
de oameni cinstiți de pretu
tindeni, cere cu hotărîre elibe
rarea lui Gizenga".

„Noi, algerienii, a spus stu
dentul Ould Rouis Amine, 
care luptăm de peste 7 ani 
pentru a cuceri independența 
țării noastre îi cunoaștem bine 
pe imperialiștii care oprimă 
și Congoul, înțelegem idealu
rile și aspirațiile de libertate 
și o viață mai bună ale poporu
lui congolez și ne alăturăm 
glasul celor care cer eliberarea 
imediată a lui Gizenga".

Primit cu vii aplauze a luat 
apoi cuvîntul studentul suda
nez Abdel Rahman Suleiman. 
El și-a exprimat îngrijorarea 
și protestul față de fărădele
gile comise în Congo de cercu
rile imperialiste din Occident 
în frunte cu cele din S.U.A., 
arătînd: „Popoarele africane 
care duc astăzi o luptă hotă- 
rîtă pentru independență na
țională au primit și primesc 
un prețios sprijin material și 
moral din partea tuturor po
poarelor iubitoare de pace, din 
partea țărilor socialiste. Noi 
sîntem convinși că poporul 
congolez va învinge, sîntem 
convinși că sistemul colonial, 
rușinea secolului nostru, va 
dispare pentru totdeauna".

în numele studenților ro
mîni participanți la adunare, 
Stoica Laurențiu de la Uni
versitatea „Al. 1. Cuza" din 
lași a spus: „Ne exprimăm 
profunda convingere că prin 
lupta dîrză, prin solidaritatea 
întregii omeniri uneltirile co
lonialiste din Congo vor fi 
zădărnicite, că Gizenga va pu

tea fi smuls din ghiarele tem
nicerilor lui Mobutu.

Studenții patriei noastre se 
alătură protestului vehement 
al oamenilor cinstiți, se ală
tură cererii insistente a o- 
piniei publice mondiale de a 
se curma amestecul imperia
list și în special al celui din 
S.U.A. în treburile interne ale 
Congoului". Ultimele cuvinte 
ale vorbitorului au stîrnit în 
sală o furtună de aplauze.

Exprimând sentimentele ti
nerilor din fabrici și uzine, 
Olaru Gheorghe, muncitor la 
Uzinele „I. C. Frimu" din Si
naia a spus: „în aceste zile 
cînd viața lui Gizenga este în 
pericol, cînd cu ajutorul cercu
rilor imperialiste americane 
se pun la cale noi comploturi 
împotriva poporului congolez, 
tineretul nostru muncitor cere 
cu hotărîre să se pună capăt 
acțiunilor imperialiste îndrep
tate împotriva luptătorilor de
votați cauzei drepte a poporu
lui congolez". întreaga asis
tență aprobă prin puternice 
aplauze cuvintele vorbitorului.

Participanții la miting au 
trimis secretarului general 
provizoriu al O. N. U., U. 
Thant, o telegramă în care se 
spune : „Exprimând voința fer
mă a tineretului din R. P. Ro
mînă, cerem O. N. U. să ia 
măsuri urgente pentru elibe
rarea și asigurarea securită
ții vieții lui A. Gizenga, să 
întreprindă acțiuni imediate și 
energice pentru îndeplinirea 
hotărîrilor și rezoluțiilor 
O.N.U. privind asigurarea in
dependenței și unității tine
rei republici africane".

V. VELCESCU

WASHINGTON. - Știrea 
despre hotărîrea Prezidiului 
Sovietului Suprem al U.RS.S. 
de a-l grația pe Francis Po
wers in interesul îmbunătă
țirii relațiilor sovieto-ameri- 
cane, a fost inserată in ulti
mele ediții ale ziarelor ame
ricane de dimineață care o 
publică sub titluri uriașe pe 
întreaga pagină.

Corespondentul agenției As
sociated Press transmite din 
Moscova că Powers a părăsit 
locul de detențiune rostind 
următoarele cuvinte: „Nu 
voi mai zbura niciodată dea
supra Rusiei Sovietice".

demonstrații
PARIS 10 — Coresponden

tul Agerpres transmite : La 9 
februarie, oamenii muncii din 
Paris au cinstit printr-o grevă 
de o oră și prin demonstrații 
pe străzile orașului memoria 
victimelor represiunii poliție
nești din 8 februarie. La ora 
3 după-amiază au încetat să 
lucreze mașinile de la zeci de 
fabrici. S-au oprit metroul și 
sute de autobuze care deser
vesc populația Parisului. Au 
declarat grevă lucrătorii de la 
serviciile tehnice ale radiou
lui francez, iar serviciul tele
grafie al Secției internațio-
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BERLIN. — La Ambasada 

R. P. Romîne la Berlin, a a- 
vut loc un cocteil în cinstea 
pictorului romin Alexandru 
Ciucurencu a cărui expoziție 
a fost deschisă recent în ca
pitala R. D. Germane.

MOSCOVA. A încetat din 
viață marele om de știință — 
selecționar sovietic, Vasili Iu- 
rev, în vîrstă de 83 de ani.

El a fost unul din inițiatorii 
metodelor sovietice de selecție 
și și-a consacrat mulți ani din 
viață cercetărilor celor mai 
actuale probleme ale științei

PRAGA. — După cum a- 
nunță agenția Ceteka, A. No
votny, președintele R. S. Ce
hoslovace, a eliberat din func
ția de ministru al Construc
țiilor pe O. Beran, la cererea 
acestuia, din cauză de boală. 
J. Pilier a fost numit vice
președinte al guvernului, J. 
Korcak — ministru al Con
strucțiilor.

Președintele R. S. Ceho
slovace a demis pe R. Barak 
din funcția de vicepreședinte 
al guvernului.

PARIS. Guvernul francez a 
hotărît să interzică partidele 
comuniste din insulele Antile 
franceze, relatează săptămîna- 
lul „Candide". în urma aces
tei hotărîri au fost interzise 
Partidul Comunist din Marti- 
nica și Partidul Comunist din 
Guadelupa.

NEW YORK. După cum a- 
nunță agenția U.P.I., Comisia 
americană pentru energie ato
mică a anunțat că la 9 februa
rie, la poligonul experimental 
din statul Nevada a avut loc 
o nouă explozie nucleară sub
terană. Aceasta este a 13-a 
explozie nucleară subterană 
efectuată pînă în prezent de 
Statele Unite, în cursul actua
lei serii de experiențe.

loc puternice 
antifasciste

nale șl interne a agenției 
France Presse și-a încetat ac
tivitatea. Aproape toate ofi
ciile poștale și-au închis ușile 
între orele 16 și 17. S-au în
chis, de asemenea, numeroase 
alte instituții din capitala 
Franței. La ora 16 străzile din 
apropierea Bursei de valori au 
fost umplute de sute de ma
nifestanți care scandau lozin
cile „Rușine asasinilor", „Ru
șine poliției", „Fascismul nu 
va treceîn mijlocul mani- 
festanților, un tînăr parizian, 
martor al represiunii poliție
nești din 8 februarie, povestea 
cum polițiștii francezi au 
maltratat în mod bestial un 
tînăr în vîrstă de 15 ani, ru- 
pîndu-i hainele și ldvindu-1 
pînă a încetat din viață. La 
auzul acestor cuvinte, în mul
țime se ridică un val de in
dignare. Coloana de manifes
tanți își continuă drumul spre 
centrul orașului.

Printre cei care au cinstit 
la 9 februarie memoria victi
melor poliției din „joia sîn
geroasă" au fost și studenții 
din Paris. La orele 16 toate 
amfiteatrele facultăților Sor- 
bonei au rămas goale. Mii de 
tineri și tinere s-au adunat în 
fața Universității pentru a-și 
exprima indignarea provocată 
de acțiunile autorităților poli
țienești, scandînd lozinicile 
„O.A.S. asasini", „Poliția pari
ziană îi apără și îi ascunde 
pe bandiții din O.A.S.".

★

PARIS. — La 10 februarie 
în suburbia pariziană Choisy- 
le-Roi și-a început lucrările 
plenara C.C. al Partidului Co
munist Francez. Pe ordinea de 
zi a plenarei figurează pro
blema luptei antifasciste și a 
frontului unic de acțiune.
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Zilnic moiți șl răniți, aoeasta este consecința activității 
fasciștilor din O.A.S. Roger Boissier a fost ucil 
In urma exploziei unei bombe pusă de către O.A.S. la 
Ministerul Afacerilor Externe. (Fotografie reprodusă după 

ilarul troacei „FRANCE SOHT).
Nu de muît a fost In Germania 
occidentală, iar în urmă cu cîteva 
zile s-a semnalat o vizită a lui 
în Maroc. E vorba doar de 
coincidențe miraculoase sau de 
acordul tacit al unor oficialități l 
O.A.S. are trei comandamente — 
după cum ne informează ziarul 
„BERLINER ZEITUNG". Unul - cel 
mai important — este instalat în 
Algeria și este condus în mod 
direct de către Salan. Un al doi
lea centru conducător al organiza
ției se află chiar în Paris. Se cu
noaște și adresa : rue Magellan. 
Cel de al treilea comandament își 
are sediul în Spania. Aci se găseș
te fostul conducător al bandelor 
ultracolonialiste din Algeria, Pierre 
Lagaillarde.

Se naște o întrebare : cine fi
nanțează amplele operațiuni des
fășurate de O.A.S. 1 Jafurile la di
ferite magazine și bănci sînt doar 
numai niște operațiuni de borfași 
mărunți ce vor să profite de 
conjunctura teroristă. O.A.S. are 
alte surse — cu mult mai impor
tante — decît loviturile gangste- 
rești. ,,LE MONDE“ scria nu de 
mult că „companii puternice care 
au contribuit întotdeauna cu sume 
importante în sprijinul mișcărilor 
de extremă dreaptă au subvențio
nat cu dărnicie și O.A.S.". In 
mod deosebit este vorba de acele 
monopoluri franceze ce participă 
la jefuirea bogățiilor algeriene și 
care sînt vital interesate în men
ținerea regimului colonial. Dar 
sprijinul nu se limitează la aces
tea. Prin intermediul fostului co
lonel SS Otto Skorzeny, asasinii 
fasciști din Franța primesc sub
venții din partea unor firme vest- 
germane al căror cîmp de afaceri 
este Algeria.

Unde duc 
firele...

n capitol asupra că
ruia presa oficială 
de la Paris a încer
cat totdeauna să 
păstreze tăcere este 
legătura care există 
între O.A.S. și anu

mite cercuri din S.U.A., îndeosebi 
cele ale serviciului de spionaj. 
Pentru contactele cu C.I.A. (A- 
genția centrală de investigații a 
S.U.A.), O.A.S. a folosit pe 
Soustelle ce s-a deplasat chiar în 
ianuarie in Italia unde s-a întilnit 
cu unul din reprezentanții de 
frunte ai spionajului american. 
Săptămînalul tunisian „JEUNE 
AFRIQUE" a relatat recent că Sa
lan a făcut o vizită în Maroc unde 
s-a întîlnit cu agenți ai C.I.A. 
Călătoria a fost efectuată cu un 
avion al societății de prospectare 
a petrolului în Sahara iar avionul 
a aterizat la aeroportul bazei 
americane de la Kenitra.

Organizația Armatei Secrete 
este lipsită de un sprijin de 
masă. Revista londoneză „NEW 
STATESMAN" scria despre O.A.S. 
că „continuă să fie lipsită de 
sprijin în mase. Conducătorii ei 
sînf incapabili să organizeze vreo 
demonstrație populară". Rîndurile 
O.A.S. se reduc la maximum. 
20.000 de oameni recrutați în ge
neral din rîndurile huliganilor 
fasciști, ale veteranilor războaielor

fasciste, ci de terorizarea forțelor 
antifasciste. Astfel, in timp ce 
manifestațiile populare sînt înecate 
în singe, atentatele puse la cale 
de O.A.S. se înmulțesc și — cum 
scria „LE FIGARO" — „în aceas
tă atmosferă care se caracterizează 
prin crime, răpiri și furturi, O.A.S. 
își bate propriile recorduri". 
Forțele chemate să facă ordine 
nu-și ascund simpatia față de 
fasciști. Agenția americană „UNI
TED PRESS" semnala că la Alger, 
tinerj ultracolonialiști au scris 
inițialele O.A.S. chiar și pe căștile 
jandarmilor, pe camioanele și 
jepurile lor. Revista britanică 
„NEW STATESMAN" sublinia că 
„rezervele O.A.S. de bombe cu 
plastic provin în mod limpede din 
depozite militare". Situația exis
tentă în prezent în Franța a fost 
astfel sintetizată de săptămînalul 
„FRANCE OBSERVATEUR" : „Can
grenă în armată, de unde O.A.S. 
își ia substanțele explosive, consi
lierii și chiar șefii săi. Cangrenă 
în poliție, unde educația anti- 
algeriană și anticomunistă a creat 
o Mafie cu puternice ramificații și 
care neutralizează acțiunea poli
țiștilor republicani. Cangrenă !n 
stat din cauza comploturilor anti- 
republicane".

Fascismul 
nu va trece 

n conștiința a mi
lioane de francezi se 
înrădăcinează toi 
mai puternic con
vingerea că unitatea 
de acțiune a tuturor 
forțelor democratice

va putea duce la înfrîngerea fas
cismului. Din nefericire, încă
odată, un rol nefast joacă con
ducătorii de dreapta ai social-
democrației franceze. Este semni
ficativ, însă, că membrii de rînd 
ai partidului socialist pășesc într-o 
măsură crescîndă pe drumul uni
tății de acțiune cu comuniștii și 
cu celelalte forțe republicane anti
fasciste. Atitudinii tot mai comba
tive a maselor, autoritățile au 
răspuns prin „joia sîngeroasă". 
Declarația Partidului Comunist 
Francez sublinia că „guvernul a 
dat pe față adevăratul caracter al 
politicii sale. încurajați din nou de 
interzicerea demonstrației repu
blicanilor și de reprimarea ei 
sîngeroasă de către polițiști, fas
ciștii au săvîrșit imediat zece noi 
atentate criminale. Aruncînd îm
potriva poporului Parisului cele 
mai agresive forțe polițienești, 
guvernul nu face decît să sprijine 
activitatea ultracolonialișfilor".

Oamenii muncii au cinstit prin
tr-o grevă de o oră și prin de
monstrații pe străzile Parisului me
moria victimelor represiunii poli
țienești. Din nou pe străzile Pari
sului s-a auzit lozinca : „Fascismul 
nu va trece I"

Poporul francez, purtător sl 
atîtor tradiții glorioase de luptă 
democratică, este hotărît să bareze 
drumul spre putere al fasciștilor șl 
să pună capăt războiului din Al
geria. Milioane de francezi își 
string rîndurile conștienți că fas
cismul amenință viitorul Franței*

EUGENIU OBREA


