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activistă a mișcării din patria noastră, Maria Rosetti, pre-

Consiliul de Stat al Republicii Populare Romîne anunță cu profund regret încetarea din viață a tovarășei Maria Rosetti, membră a Consiliului

sănătății oameni- 
tratament balnear 
alocat in anii 
2 miliarde lei.

(Agerpres)

și con- orînduiriiin 15 zile

In secția mecanică a Uzinei 
„Vulcan" din Capitală, elevii 
din anul trei (grupa de frezori) 
ai Școlii profesionale sînt la 
ora de practică. Și de data a- 
ceasta instructorul Eftimie Tudot 
le dezvăluie noi cunoștințe 
practice despre meseria aleasă.

Consiliul Național al Femeilor din Republica Populară Romînă anunță cu adîncă durere că în ziua de 14 ianuarie 1963 a încetat din viață
eminenta de femei tovarășa ședința Consiliului Național alFemeilor și membră a Consi-

Ca în foate fabricile și colectivul de muncă al 
F.R.B. și-a fixat de curînd angajamentele în 
întrecere pe acest an. Utemistele llinca Voicu 
și Ana Oprifa, fiind proaspete absolvente de 
școală profesională, sînt hotărîte ca primul lor 
angajament de muncitor să-l îndeplinească cu 

cinste.
Foto : AGERPRES

PENTRU ÎNDEPLINIREA 

PLANULUI PE ANUL 1963

ÎȘI IAU ANGAJAMENTE

Proletari din toate țările, uniți-văl

tineretului
5

Muncitor,
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5 miliarde lei 
pentru protecția muncii

„Otelul Roșu
TIMIȘOARA — (De la corespondentul nostru).Antrenați în întrecerea socialistă, muncitorii de la Uzinele „Oțelul roșu” au dat peste sarcina de plan, în anul care a trecut, peste 4 000 tone laminate și au economisit, prin laminarea la toleranțe minime, 3 500 tone de metal.Recent, colectivul uzinei și-a stabilit angajamentele în întrecerea socialistă pentru acest an:
• depășirea sarcinii anuale de plan cu 3 000 tone oțel, 310 tone lami
nate ușoare, 600 tone tablă, 60 tone bandă laminată la rece.
Prin extinderea laminării la toleranțe minime, se vor economisi 3 700 
tone de metal.
• depășirea valorii producției globale cu 4 000 000 lei;
• depășirea valorii producției marfă cu 7 000 000 lei ;
• realizarea de beneficii peste plan în valoare de 300 000 lei și 
300 000 lei economii prin reducerea prețului de cost ;
• reducerea coeficientului admis de rebut cu 5 la sută, creșterea pro
ductivității muncii cu 5,5 la sută față de sarcina de plan.La adunare au luat cuvîntul muncitori, tehnicieni și ingineri care au subliniat că aceste angajamente sînt pe măsura posibilităților, că pot fi îndeplinite..— Tineretul — spunea oțelarul Ion Crețescu se angajează să fie în primele rînduri ale întrecerii. în uzină lucrează peste 900 de tineri, iar dintre aceștia peste 40 la sută sînt fruntași în producție. Acum, în fața lor stau sarcini mai mari. Ne vom preocupa de mai buna organizare a muncii, de ridicarea calificării profesionale pentru ca munca noastră să fie pe măsura sarcinilor ce ne revin.Au mai luat cuvîntul și lăcătușul Gheorghe Văran, tînărul prim-to- pitor Corolian Marconescu și mulți alții.Ej au analizat gospodărește rezervele interne, făcînd propuneri concrete, judicioase. în urma celor 247 de propuneri s-a întocmit un plan temeinic de măsuri tehnico-organizatorice.

A

La întreprinderea

Colectivul întreprin
derii de construcții și 
montaje energetice din 
Bacău a construit și 
pus sub tensiune linia 
electrică de 15 kilo- 
volți Bacău—Slobozia. 
Noua Iiuie alimentează 
cu energie electrică o 
serie de localități din 
raionul Bacău pe o 
rază de 27 kilometri, 
printre care și secțiile 
gospodăriilor de stat 
Letea și Parincea.

O altă linie de înal
tă tensiune, în lungime 
de 25 km, a fost termi
nată la începutul a- 
cestei luni între Șișcani 
și Răcăciuni. De ia a- 
ceastă rețea sînt elec
trificate localitățile ru. 
rale aflate între Adjud 

Răcăciuni. Aceste

realizări se adaugă 
cei peste 100 kilome
tri de linii de înaltă 
tensiune, 36 kilometri 
de linii de joasă ten
siune și 3 stații de 
transformare a curen
tului construite anul 
trecut în regiune. Lu
crările efectuate au 
făcut posibil ca un nu
măr tot mai mare de 
localități să primească 
curent electric de la 
sistemul energetic na
țional. în prezent, toa
te orașele și raioanele 
regiunii sînt racordate 
la acest sistem energe
tic. Numărul satelor e- 
lectrificate este de pes
te 300, față de numai 
24 în anul 1947.

An de an în halele și atelierele 
întreprinderilor din țara noastră 
se îmbunătățesc condițiile de 
muncă ale muncitorilor. Locurile 
de muncă devin mai luminoase, 
mai bine încălzite și aerisite, iar 
utilajele și instalațiile mecanice, 
electrice și termice sînt asigurate 
cu dispozitive speciale pentru asi
gurarea securității și protecției 
muncii. Anul trecut au fost crea
te și introduse în producție noi 
aparate pentru detectarea gazelor 
toxice și inflamabile, iar izotopii 
radioactivi au început să fie folo
siți și în domeniul protecției mun
cii. Numeroase procese grele de 
muncă au fost mecanizate, altele 
automatizate, obținîndu-se în fe
lul acesta ușurarea efortului fizic 
și realizarea unei productivități a 
muncii din ce în ce mai ridicate, 
în ultimii ani, pentru protecția 
muncii s-au cheltuit în țara noas
tră peste 5 miliarde lei.

Grija pentru ocrotirea vieții și 
sănătății oamenilor muncii se ma
nifestă și prin reducerea timpului 
de lucru și acordarea de concedii 
suplimentare salariaților din anu
mite ramuri unde procesele teh
nologice sînt mai grele. Sporurile 
pentru condiții deosebite de mun
că însumează în fiecare an peste 
300 milioane lei, iar pentru echi
pament și alimentația de protecție 
întreprinderile au cheltuit numai 
în ultimii doi ani aproape 800 mi
lioane lei.

în vederea prevenirii îmbolnăvi
rilor și refacerii 
lor muncii prin 
și odihnă, s-au 
1961—1962 peste

Din partea Consiliului de Stat 
al Republicii Populare Romine

de stat și președintă a Consiliului Național al Femeilor din R. P. Romînă, activistă de seamă pe tărîm obștesc, militantă neobosită pentru înflo-
★

rirea patriei, pentru cauza socialismului și a păcii.
CONSILIUL DE STAT 

AL REPUBLICII POPULAR® 
ROMÎNE

* liului de Stat al Republicii Populare Romîne.
CONSILIUL NAȚIONAL 

AL FEMEILOR 
DIN R. P. ROMÎNĂ

[MARIA ROSETTI
■

Colectivul de muncitori, tehnicieni și ingineri al Întreprinderii „11 lu- 
nie”-Pitești și-a luat — în întrecerea socialistă — următoarele angaja
mente pentru anul 1963 :

• să depășească planul de producție Ia țesături cu 100 000 m.p. ;
• să realizeze economii, peste sarcina planificată, la prețul de cost in 
valoare de 150 000 Iei;
• să obțină, peste plan, beneficii în valoare de 350 000 lei;
• să reducă cupoanele cu 1 Ia sută față de anul 1962;
• să producă, peste plan, 7 500 kg fire prin economisirea bumbacului 
puf.
Pentru realizarea acestor angajamente, vor fi luate o serie de măsuri 

tehnico-organizatorice, dintre care amintim :
• la țesătoria A se vor pune în funcțiune 3 mașini de bobinat noi, 
iar pentru urzitoarele automate se vor procura peste 1 000 de suluri;
• șe vor procura, de asemenea, 400 rame de ițe pentru războaiele K 58 
și încă 400 pentru războaiele A 100;
• la secția finisaj se va pune în funcțiune calandrul de apă din albl- 
torie în scopul obținerii unui grad de stoarcere corespunzător, mă
sură care va duce la mărirea capacității de uscare.
In vederea îmbunătățirii calității produselor colectivul și-a propus:
• verificarea tuturor baloturilor de bumbac puf înainte de a intr* în 
fabricație, în scopul asigurării unui amestec corespunzător;
• în vederea folosirii tuburilor textile pe culoare și număr de fir, se 
vor asigura stocurile necesare din fiecare culoare;
• se vor revizui, de asemenea, dispozitivele de oprire de Ia mașinile 
de răsucit (unitatea A) și se vor înlocui cele necorespunzătoare ;
• se vor lua măsuri pentru cuprinderea a peste 600 de muncitori în 
cursurile de ridicare a calificării și de calificare.
Luîndu-și aceste angajamente în întrecerea socialistă, colectivul în

treprinderii și-a exprimat hotărirea de a nu-și precupeți nici un efort 
pentru ca măsurile stabilite să fie transpuse în viață, pentru îndeplinirea 
exemplara a sarcinilor de plan pe anul 1963 la toți indicii.

Sosirea la Berlin a delegației P.M.B. 
la Congresul P.S.U.G.BERLIN 14 — Corespondentul A- gerpres transmite : Luni dimineața a sosit la Berlin, în Gara de est, dele?- gația Partidului Muncitoresc Romîn, care va participa la lucrările celui de-al VI-lea Congres al P.S.U.G. Delegația este alcătuită din tovarășii Chivu Stoica, membru al Biroului Politic, secretar al C.C. al P.M.R., conducătorul delegației, Nicolae Ceaușes- cu, membru al Biroului Politic, secretar al C.C. al P.M.R., Leonte Răutu, membru supleant al Biroului Politic al C.C. al P.M.R., șeful Direcției de

propagandă și cultură a C.C. al P.M.R.; Aldea Militaru, prim-secretar al Comitetului regional Brașov al P.M.R., și Ștefan Cleja, ambasador extraordinar și plenipotențiar al R.P.R. în R.D.G.La gară, oaspeții au fost întâmpinați de către : Bruno Leuschner, membru al Biroului Politic al C.C. al P.S.U.G., prof. dr. W. Schirmer, membru supleant al C.C. al P.S.U.G., și de activiști ai C.C. al P.S.U.G. Au fost, de asemenea, de față membrii Ambasadei R. P. Romîne la Berlin.
upă o vacanță plăcută, elevii s-au întors din nou la școală.Trimestrul al doilea este o etapă importantă a anuluișcolar. El are menirea să consolideze rezultatele muncii din prima perioadă de școală și să creeze premisele pentru încheierea cu succes a anului școlar. Analizele care s-au făcut în fiecare școală privind munca și rezultatele obținute în primul trimestru au arătat profesorilor și învățătorilor, organizațiilor U.T.M. și de pionieri că trebuie să-și sporească preocupările pentru a-i antrena pe elevi să-și însușească mai temeinic obiectele predate, să-și ridice continuu nivelul calitativ al pregătirii lor.Experiența bogată pe care școlile noastre au dobîndit-o privind îmbinarea cunoștințelor teoretice cu practica construcției socialismului trebuie dezvoltată mai departe, pentru ca școala să contribuie mai mult și mai bine la pregătirea elevilor pentru viață, să le dezvolte dragostea pentru muu-
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2 

“ ianuarie 1963, construcția celui de-al doilea 
bloc cu 9 etaje și 100 de apartamente.

Folosind metoda turnării batonului în cofraje gli
sante și avind pe șantier un înalt grad de mecani
zare a muncii, constructorii au obținut un remarcabil 
succes terminînd construcjia în 15 zile. Odată cu 
turnarea zidurilor au tost executate și lucrările de 
tencuiri de către echipe special organizate. La con
strucția noului bloc s-au evidențiat echipa de beto- 
niști condusă de Weiber Stanca, echipa de dulgheri 
condusă de S. Zolnaiter, echipele de tericuitorj con
duse de I. Frașc și P. Semeș.

FILIP STELIAN
strungar

Constructorii hunedoreni de pe șantierul nr. 
din cadrul I.C.S.H. au terminai în ziua de 
ianuarie 1963. COI

Numeroși mineri din bazinul carbonifer „Muntenia" au primit zilele acestea prime de vechime pentru îndelungată și rodnică activitate în producție. Muncitorilor, inginerilor și tehnicienilor de la Șotînga — cea mai veche exploatare carboniferă din regiunea Ploiești — Ii s-au acordat prime de vechime în valoare de peste 1 300 000 lei. Sume între 2 000 și 4 000 lei au primit minerii N. Stanciu, Gh. Pătru, I. Radu, V. Vișan și Gh. Grigorescu, care au o vechime în muncă de peste 20 de ani.Suma totală acordată muncitorilor din minele ploieștene drept prime de vechime pe a- nul 1962 este de 4 milioane lei, cu 10 la sută mai mult decît în 1961.

La 14 ianuarie 1963 a încetat din viață tovarășa Maria Rosetti, membră a Consiliului de Stat al Republicii Populare Romîne, președinta Consiliului Național al Femeilor.S-a născut la 27 iunie 1896, în orașul Iași, dintr-o familie de intelectuali cu vederi progresiste; și-a făcut studiile în țară și apoi la Facultatea de litere și filozofie din Paris.Maria Rosetti a fost animată de sentimente profund patriotice, atașată ideilor progresului social. Imediat după eliberarea Romîniei de sub jugul fascist, s-a alăturat forțelor democratice conduse de Partidul Comunist, luptei lor pentru reconstrucția țării solidarea populare.în 1946 să președintă a Federației Democrate a Femeilor din Romînia. De a- tunci muncește fără întrerupere, în conducerea mișcării de femei din țara noastră, adu- cînd o contribuție de seamă la dezvoltarea acesteia. Din 1958 este președintă a Consiliului Național al Femeilor din R. P. Romînă. Maria Rosetti a desfășurat de-a lungul anilor o bogată activitate în rîndul maselor de femei pentru participarea lor activă la viața politică, la dezvoltarea economică și culturală a patriei.în 1946 Maria Rosetti a fost aleasă deputată în parlament, apoi de mai multe ori în Marea Adunare Națională. Din anul 1961 îndeplinește înalta demnitate de membră a Consiliului de Stat al Republicii Populare Romîne.închinîndu-și întreaga energie și putere de muncă ope-

rei desfășurate, sub conducerea Partidului Muncitoresc Ro-mîn, pentru făurirea vieții noi, socialiste, pentru apărarea păcii, Maria Rosetti s-a bucurat de stima și prețuirea maselor largi de femei, a poporului nostru.

Prin activitatea sa în fruntea organizației de femei din țara noastră, prin participarea la numeroase manifestări internaționale închinate luptei pentru apărarea păcii, pentru drepturile democratice ale femeilor, și viitorul fericit al copiilor-, Maria Rosetti și-a cîștigat meritat peste militantă a mișcării mondiale a femeilor. Din anul 1958 este membră în Consiliul Federației Democrate Interna-, ționale a Femeile.’,Pentru meritele sale deosebite a fost distinsă cu ordine și medalii ale Republicii Populare Romîne.încetarea din viață a tovarășei Maria Rosetti constituie o pierdere grea pentru mișcarea de fe- țara noastră. Aminti- rămîne

un bine prestigiu hotare ca

mei dinrea ei luminoasă va vie în inimile noastre.'
CONSILIUL NAȚIONAL 

AL FEMEILOR 
DIN R. P. R0M1NĂ

comisieiConstituirea 
pentru organizarea funeraliilorîn legătură cu încetarea din viață a tovarășei Maria Rosetti a fost constituită o comisie de organizare a funeraliilor. Din comisie fac parte
De la comisia

tovarășii : Grigore Geamănu, președintele Comisiei, Anton Moisescu, Gabriela, Bernachi. și Victor Constantinescu.
de organizare 

a funeraliilorCatafalcul cu corpul neînsuflețit al tovarășei Maria Rosetti va fi depus în sala Consiliului local al sindicatelor din B-dul 6 Martie nr 25, unde în cursul zilei de miercuri 16 ianuarie, între orele 9—13, oamenii muncii din Capitală vor
putea să-și ia ultimul rămas bun de la defunctă.Cortegiul va porni de la Consiliul local al sindicatelor, în aceeași zi, în jurul 13,00, și se va îndrepta crematoriul Cenușa, unde va avea loc mitingul de doliu.
11I

L
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SPOR LA MUNCĂ
ÎN NOUL TRIMESTRU
AL ANULUI ȘCOLAR!că. Cadrele didactice care predau noul obiect de studiu „Agricultura", cu ajutorul conducerilor școlilor, al oamenilor de specialitate, al organizațiilor U.T.M. și de pionieri sînt chemate să-și perfecționeze continuu metodele pedagogice de predare a acestui obiect, să asigure o cit mai strînsă îmbinare a noțiunilor științifice cu problemele practice, comple- tînd expunerile cu practice în unitățile agricole socialiste.O mare grijă va trebui acor-

Costin Nădejde 
adjunct al ministrului 

înv ățămînt ului 
-----•-----

lucrări
dată elevilor rămași în urmă la învățătură și acelora cu rezultate școlare mediocre. Profesorii să lucreze mai mult cu acei elevi care nu au căpătat deprinderea de a studia ordonat, continuu, să-i ajute să-și completeze golurile în cunoștințe, paralel cu însușirea materiei noi. Opinia colectivului

școlar are și ea un însemna rol în stimularea acestor elevi în combaterea delăsării și a superficialității. Dar nici elevii buni nu trebuie uitați ,• să-i ferim pe aceștia de pericolul de a încetini ritmul de învățătură pe temeiul că au note bune, să dezvoltăm la ei dorința avea în continuare note și foarte bune.Mulți elevi termină în an cursurile clasei a VII-i a Xl-a. Pentru ei, școlară la zi se desfășoară pa-
de a buneacest ■a sau pregătirea

ralel cu pregătirea examenului de absolvire sau a examenului de maturitate. Școala, cadrele didactice, sprijinite de organizațiile U.T.M. și de pionieri, sint chemate să le acorde un ajutor substanțial, asigurînd în cadrul orelor de consultații recapitularea și sistematizarea cunoștințelor cerute de programa examenelor. Cei mai mulți dintre acești tineri își pun în mod firesc întrebarea : „Ce profesiune să-mi aleg?" Cadrelor didactice, organizațiilor U.T.M .și de pionieri le revine o mare răspundere în orientarea elevilor spre domeniile de activitate cele mai folositoare construcției socialiste, în care-și vor putea cultiva mai bine aptitudinile, talentul.Acum, ,1a începerea noului trimestru, urăm profesorilor și învățătorilor succese depline în munca lor atît de frumoasă și folositoare patriei. în activitatea pe care o desfășoară, profesorii și învățătorii să ceară permanent sprijin organizațiilor U.T.M, și de pionieri,
(Continuare în pag, a III-a)

Ministerul Invățămintului a- 
nunță că în orașul București 
cursurile școlilor elementare și 
medii de cultură generală în
cep în ziua de 15 ianuarie 1963, 

★Pentru buna desfășurare atransportului în comun și a a- provizionării populației în urma viscolului din 12 și 13 ianuarie, în Capitală au fost folosite la degajarea zăpezii de pe principalele artere numeroase utilaje ca: buldozere, gredere, pluguri etc. Peste 2 200 de lucrători de la întreprinderea de salubritate, de la întreprinderea de drumuri și poduri-București și de la serviciul parcuri și grădini au lucrat în tot cursul zilei de 13 și 14 ianuarie la dezăpezirea străzilor. Mii de oameni ai muncii au ajutat la înlăturarea zăpezii din fața întreprinderilor sau instituțiilor unde lucrează, precum și la degajarea de zăpadă a trotuarelor în dreptul locuințelor lor.
★

După cum informează Mini
sterul Transporturilor și Tele
comunicațiilor, circulația pe 
calea ferată se face normai.

In timpul viscolului au cir
culat in patrulare și Ia deză
pezire un mare număr de plu
guri. In același timp, circula
ția trenurilor de marfă a fost

dirijată în așa fel, incit să nu 
se aglomereze stațiile din zo
nele viscolite.

O serie de linii din cadrul 
regionalei C.F.R. București 
care au fost temporar închise, 
au fost redate circulației dato
rită muncii neobosite a echipe
lor de dezăpezire.

★Noul cinematograf cu 450 de locuri, inaugurat duminică ’a Hîrșova, vine să îmbogățească numărul construcțiilor culturale date în folosință în ultimul timp în regiunea Dobro- gea. Construcția spațioasă și aspectuoasă, utilajul și mobilierul modern, asigură vizionarea filmelor în condiții optime.
★In. ultima vreme, în regiunea Bacău au luat ființă încă 14 brigăzi științifice, numărul lor ajungînd astfel la 50. Cu prilejul vizitelor pe care le fac periodic la sate, membrii brigăzilor răspund la întrebări în legătură cu sporirea producției și întărirea economico-organi- zatorică a G.A.C., cu evenimentele internaționale și politica de pace a țării noastre, cu diferite probleme ale tehnicii moderne, medicinii etc. Răspunsurile și explicațiile sînt

deseori însoțite de demonstrații cu material didactic, experiențe practice. Bunăoară, colectivul unei brigăzi științifice din orașul Roman, poposind în comunele Pildești, Roșiori și Boghicea a făcut demonstrații practice cu aparate de laborator în legătură cu felul în care se formează ploaia. Pentru generalizarea experienței înaintate a unor colectiviști fruntași, brigăzile științifice din raionul Bacău înregistrează pe bandă de magnetofon convorbirile pe care le au cu aceștia, convorbiri pe care apoi le redau la întîlnirile cu țăranii muncitori din alte comune și sate.Interesul pe care îl stîrnesc întîlnirile cu membrii brigăzilor științifice au atras la căminele culturale de la sate, în ultima lună, mii de colectiviști.
★Recent s-a dat în folosință policlinica raionului Lehliu din regiunea București. Noua unitate sanitară, avind 11 servicii de specialitate, este înzestrată cu aparatură modernă pentru consultații și tratament.Policlinica are cabinete și săli de așteptare dotate cu mobilier modern.

(Agerpres).
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dată cu primele în
treceri ale 
chiadei de 
tineretului 
garate în 
„Tudor
cu" din Capitală — 
activiștii comitetului 

U.T.M. și ai asociației sportive 
-Autobuzul" au avut inițiativa ca 
fe fiecare sfîrșit de săptămînă, în 
mod operativ, să analizeze desfă
șurarea concursurilor, valoarea 
Rezultatelor, spiritul de disciplină.

în acest fel, oricînd ai poposi 
în această uzină, cifrele privind 
participarea tineretului de aici la 
întrecerile Spartachiadei de iarnă 
sînt în... actualitate. Iată, de pil
dă, acum, după mai bine de o lună 
de' zile de la primele starturi, si
tuația statistică vorbește despre 
entuziasmul cu care tinerii de la 
Uzinele „Tudor Vladimirescu" 
s-au avintat în întrecerile celei 
mai mari competiții de masă din 
actualul sezon. Concret este vorba 
de aproape 4 000 de participări 
repartizate astfel : 856 la cros, 350 
la tir, 520 la haltere, 160 la șah, 
180 la schi, 94 la săniuțe și 2200 la 
gimnastică... Ultima cifră poate să 
surprindă pe cititorii acestor rîn- 
duri. Dar tovarășul Gheorghe 
Dumitru, secretarul comitetului 
U.T.M. al uzinei, ne împrăștie 
repede nedumerirea î

— Uitați despre ce este vorba... 
tu sprijinul clubului sportiv „Uni
rea" al raionului „Nicolae Bălces- 
cu“ și al instructorilor noștri spor
tivi voluntari, programul exerciții- 
Jor din cadrul gimnasticii în pro
ducție a fost orientat, în această 
perioadă, pe acela al exercițiilor 
din cadrul Complexului sportiv i 
'adică al acelor exerciții cerute de 
regulamentul Spartachiadei 
Iarnă,

Ar fî interesant de văzut 
«nume elementele descoperite 
prilejul spartachiadei de iarnă 
îndrumate către sportul de 
formanță...

Cel care ne informează de 
dată este chiar tehnicianul asocia
ției sportive, tovarășul Constantin 
.Grigoriu.

— Se înțelege că această 
blemă nu putea să ne scape 
vedere. Asociația noastră cuprinde 
aproape 19 secții pe ramură de 
sport. în activitatea unora s-a sim
țit acut, lipsa elementelor tinere. 
Iată, de pildă, la atletism unde nu 
ne putem lăuda decît cu o singură 
atletă de valoare mai ridicată, 
fondista Georgeta Nicolae. Acum, 
Situația este în perspectivă de 
îmbunătățire, fiindcă aproape 20 
de tineri, cîștigători sau clasați 
printre primii Ia cros, au și fost 
încadrați în această secție. Printre 
aceștia se află matrițerul 
Lemnaru și sudorul Ion 
mecanicii Gheorghe Radu și Con
stantin Dumitrescu, Ion Stoica și 
Alexandru Georgescu și Gheorghe 
Ghinea de la autobuze.

— Selecționarea și îndrumarea 
felementelor tinere talentate s-a 
rezumat doar la atletism ?

— Nu. întrecerile în celelalte 
lamuri sportive cuprinse în Spar
tachiadă nu s-au încheiat încă. 
Totuși, noi am reușit să depistăm 
o serie de elemente de perspectivă 
chiar în concursurile desfășurate 
pînă acum. în secția haltere, de 
pildă, se va conta în activitatea 
din acest an și pe tinerii Mihai 
Rapcea, Ion Rotaru, Ștefan 
Lascu (mecanică) in secția de 
tir pe Octavian Popa (mecanică), 
și Marin Dinu (sculărie) la șah 
pe Marin Roșu (tehnic) Ovidiu 
Popescu (sculărie) și inginerii Vir
gil Oprișan și Cezar Meriuță.

— Ați enumerat pînă acum doar 
nume de tineri. Din rîndul tinere
lor participante la Spartachiadă 
n-ați selecționat nimic ?

— Ba da. Deocamdată < 
două șahiste, pe Ileana Sonia 
Elena Simina, dar cu perspectiva 
ea acestora să le mai adăugăm — 
pînă la încheiera etapei pe 
ciație — alte 18 fete, tinere 
toare ale gimnasticii, tirului, 
ului și turismului.

Enumerarea aceasta este 
sumară. Se cuvine de aceea 
așteptăm încheierea etapei I, 
cum avem in față o lună de între
ceri, vom adăuga de bună seamă 
nume noi în rîndul tinerilor spor
tivi talentați promovați de între
cerile spartachiadei de iarnă.

ION PATRUȚIU

(Stingă) : Vă prezentăm o imagine din întrecerile 
de tenis de masă la Spartachiada de iarnă la care 
își dispută întîiefatea tineri de la Uzinele „23 

August”
Foto: V. RANGA

(Dreapta) : Cine va cîștiga ? Un pronostic este di
ficil de dat chiar și la șah.

Foto i N. STELORIAN
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Sporesc rîndurile
• ------- —prietenilor sportului' 1^1 n sălile de sport, pe 

pîrtiile de schi și 
săniuțe, pe patinoa
re, aproape 8 000 
de tineri din orașul 
și raionul Bîrlad 
participă în aceste

zile la întrecerile sportive ale 
spartachiadei de iarnă a tinere
tului. Această cifră dovedește a- 
tenția și competența cu care Co
misia raională de organizare s-a 
ocupat de popularizarea acestei 
competiții, de îndrumarea organi
zării întrecerilor. De remarcat 
faptul că spre deosebire de alți 
ani, colaborarea dintre comitetul 
raional U.T.M. și consiliul raional 
U.C.F.S. nu S-a limitat numai la 
alcătuirea unui plan comun de 
muncă, ci la acțiuni comune care 
au contribuit în mod concret la 
atragerea pe terenul de sport a 
marelui număr de tineri munci
tori, colectiviști, elevi etc.

Instructorii teritoriali ai comi
tetului raional U.T.M, au fost 
instruiți din vreme asupra pro
blemelor legate de mobilizarea 
tinerilor la întrecerile spartachia
dei, iar cînd vin la instruire in
formează asupra modului cum 
se desfășoară competiția, stabi~ 
lindu-se pe loc măsuri pentru re
medierea lipsurilor respective.

O contribuție prețioasă la or
ganizarea întrecerilor și atrage
rea tinerilor colectiviști pe tere
nul de sport o aduc cei 46 de 
instructori voluntari sportivi. In 
majoritatea satelor, aceștia fau 
transformat în adevărați antre
nori, care-i învață pe tineri teh
nica jocurilor sportive prevăzute 
în regulamentul actualei ediții a 
Spartachiadei de iarnă.

în comuna Ibănești, de pildă, 
numai la proba de trîntă au par
ticipat pînă acum 60 de tineri. 
Pînă la sfîrșitul primei etape, 
însă, numărul lor va crește și 
mai mult. Victor Vrînceanu, 
instructor voluntar sportiv, cu 
sprijinul organizației U.T.M. și al 
asociației sportive a organizat în 
așa fel întrecerile incit acestea 
să fie cît mai atractive.

Și în alți ani, tinerii din aceas
tă comună au participat la trîntă 
dar într-un număr mult mai re- 
strins, aceasta și datorită faptului 
că acest sport nu era suficient de 
bine popularizat in rîndul colec
tiviștilor.

In acest an, însă, cu cîtva timp 
înainte de începerea primei eta
pe au fost organizate întîlniri 
demonstrative în care instructo
rul voluntar sportiv le explica 
mai întîi tinerilor tehnica acestui 
sport. Mulți din cei care venise
ră ca spectatori au cerut să-și 
încerce și ei puterile. Așa s-a 
ajuns ca în prima zi a etapei pe 
asociație, sala căminului cultural 
să devină neîncăpătoare pentru 
cei ce doreau să ia parte la în
trecere.

De un deosebit succes se bucu
ră spartachiada de iarnă a tine-

In raionul Bîrlad

retului și în comuna Bogdănești. 
Comitetul U.T.M. și asociația 
sportivă și-au propus ca la acea
stă competiție sportivă de iarnă 
să antreneze majoritatea ti
nerilor colectiviști. In acest scop 
s-a făcut competiției o largă 
popularizare, s-au terminat din 
vreme înscrierile și bineînțeles 
au fost pregătite materialele și 
echipamentele sportive necesare, 
Aproape 600 de tineri s-au în
scris pe listele de concurs, iar 
aproape 300 au luat deja startul 
la întrecerile organizate pînă a- 
cum. Semnificativ este faptul că 
aproape 150 dintre concurenți 
sînt fete. La indicația organiza
ției U.T.M., profesorul de educa
ție fizică Vasile Tămășanu, a or
ganizat mai întîi o echipă de 
gimnastică, formată din elevele 
clasei a Vil-a.

Elevele și-au însușit repede 
exercițiile cuprinse în program, 
dar numai atît era mult prea 
puțin. Profesorul de educație fi
zică cu gimnastele sale au înce-

put să prezinte programe spor
tive în fața tinerilor săteni. A- 
cestea erau însoțite de explica- 
țiile profesorului Tămășanu care 
arăta tinerilor utilitatea gimnas
ticii, importanța ei pentru dez
voltarea armonioasă a organis
mului și întărirea sănătății. Cu~ 
rînd, alte tinere au cerut să facă 
parte din echipa de gimnastică, 
pentru ca acum aceasta să nu 
mai fie o echipă ci un adevărat 
ansamblu. Și în asociațiile sporti
ve din oraș întrecerile sparta
chiadei au început să atragă la 
startul lor numeroși tineri.

La complexul școlar, școala 
de mecanici agricoli, școala pro
fesională, aproape toți elevii 
participă la una din disciplinele 
prevăzute în regulamentul spar
tachiadei.

Asociația sportivă „Voința' a 
amenajat patinoarul la care vor 
avea acces toți tinerii din oraș, 
iar consiliul raional U.C.F.S. a 
organizat un centru de schi pe 
oraș unde tinerii să aibă la dis
poziție materialele sportive și an
trenorii necesari.

Sînt măsuri bune care merită 
atenție. Cu toate acestea, sînt 
încă asociații sportive mari ca 
aceea a Fabricii de rulmenți, 
Autobaza IRTA și altele, unde 
întrecerile nici nu au început. 
Toate asociațiile (acest lucru 
l-au confirmat membrii consiliu
lui raional U.C.F.S.) a.u la dispo
ziție materialele necesare pentru 
organizarea cît mai bună a unor 
întreceri sportive de masă.

Atît în Fabrica de rulmenți, 
Autobaza IRTA, precum și în 
comunele Lălești, Unțești, Avră- 
mești și altele unde participarea 
tinerilor la spartachiadă e încă 
slabă, sau aproape inexistentă, 
sînt necesare măsuri operative, 
eficiente, care să îndrepte starea 
de lucruri existentă.

Asociații sportive ca cele ci
tate mai sus cuprind mii de ti
neri care doresc să participe la 
întrecerile spartachiadei, dorință 
de care trebuie ținut seama.

GH. NEAGU

LA START,
cum

la spartachiadăTINERII UZINEI
■

Vasile 
Ciorbă,

număr cît mai 
startul întrece"

sportivă DOINA TUDOR 
organizației U.T.M, a 

Xl-a (Școala medie din 
a mobilizat prin pârtiei— 
marea majoritate a cole-

ÎN AJUTORII!

realizat acest
Ufemisfa DIDA CÎRJAN, muncitoare 
în sectorul VI al Fabricii de con
fecții „București" a dovedit cu 
prilejul întrecerilor spartachiadei 

reale aptitudini pentru cros.

O pasionantă întrecere 
niuțe disputată recent 
drul spartachiadei cu 
parea tinerilor din
Gliganu din regiunea Argeș.

Foto : N. STELORIAN

ÎNCEPĂTORILOR

da

început

se hotărăsc ai noștri să înceapă spar-

Dobrotești, raionul Roșiori, 
Încă Întrecerile Spartachid- 
a tineretului.

Uite așa ne face directorul șah-mat în 
fiecare seară...

Recent căminul cultural din comuna 
Vidra, raionul Giurgiu a lost dotat cu 
jocuri de șah, tenis de masă dar mai în 
fiecare după amiază clubul este închis.

partachiada de iar" 
na a oferit tinerilor 
de la Uzinele de 
pielărie și încăl" 
țăminte din Cluj un 
minunat prilej de a 
<e afirma și în ac

tivitatea sportivă, de a-și petrece 
timpul liber în mod cît mai plă
cut. Pe pîrtiile special amenajate 
pentru schi și săniuțe, la mesele 
de șah și tenis, Ia patinoar, în 
sala de gimnastică, puteau fi în* 
tîlniți sute de tineri. Numeroa" 
selc concursuri care au avut pînă 
acum loc, au desemnat pe spor
tivii fruntași din cele 18 secții 
ale uzinei. La patinaj, unul din* 
tre concursurile cu foarte mulți 
participanți, frumoase rezultate 
au obținut Jagany Iosif, Rend 
Iosif și alții. Concursurile de schi 
și săniuțe au oferit întreceri vii. 
Pe locuri fruntașe s-au situat 
Lang Vasile, Rusu Emil, Ochian 
Vasile, Oțelac Alexandru și alții. 
La cros, proba Ia care numărul 
participanților a fost de aproape 
1 000, tineri și tinere ca Săvăduș 
Ștefan, Sabău Gheorghe sau Co* 
roian Nastasia s-au situat printre 
cei mai buni. A fost o întrecere 
pasionantă unde cei care luptau 
pentru primele locuri au fost 
susținuți cu însuflețire de nume
roși spectatori.

Numeroși tineri au participat 
la concursurile de gimnastică, de 
orientare turistică, de tenis

masă etc. în afara probelor pre
văzute de regulamentul sparta
chiadei, concursurile de popice și 
înot au întrunit aproape 160 de 
participanți. în vederea bunei 
desfășurări a spartachiadei, co
mitetul U.T.M., în colaborare cu 
conducerea asociației sportive, au 
luat măsuri din timp. în primul 
rînd au avut grijă să asigure baza 
materială pentru desfășurarea 
spartachiadei. Există 27 de gar
nituri de șah, 4 mese pentru te
nis, saltele pentru trîntă, schi, 
patine, săniuțe etc. Prin muncă 
voluntară a fost amenajat un 
patinoar, unde zilnic pot fi în- 
tîlniți numeroși tineri. în atenția 
organizației U.T.M. și a asociații
lor sportive a stat munca de mo
bilizare a unui 
mare de tineri la 
rilor.

— Cum a fost
obiectiv ? Am organizat din timp 
o largă popularizare a sparta
chiadei — spunea secretarul co
mitetului U.T.M. din uzină, Bu- 
dișan Gavril. Mai întîi am elabo
rat împreună cu asociația spor
tivă un plan comun de acțiune. 
Un mare accent am pus pe întîl* 
nirile tinerilor cu maeștri ai 
sportului, cu sportivi cu o vastă 
experiență în diferite ramuri 
sportive. în cadrul acestei întîl- 
niri am acordat o mare impor
tanță demonstrațiilor practice, 
făcute în fața tinerilor.

Aceste întîlniri demonstrative 
au atras numeroși tineri la dife
rite ramuri sportive.

Maestrul sportului Marton 
Gheorghe nu numai că s-a întîl* 
nit cu numeroși amatori ai pro
bei de trîntă, dar a instruit în 
etapa de pregătire 60 de tineri. 
De asemenea, sportivi cu ex
periență ca Gherghely Ileana 
la cros, antrenorul Beke Ludo
vic la patinaj, Silaghi Gheorghe 
la schi etc. au ajutat pe tinerii 
participanți la spartachiadă să se 
antreneze, le-au dezvoltat inte
resul pentru diferite discipline 
sportive.

Au fost luate și alte măsuri 
pentru a asigura participarea a 
cît mai mulți tineri la spartachia
dă. Membrii comitetului U.T.M. 
din fiecare secție care s-au ocu
pat cu problemele de sport au 
discutat cu fiecare tînăr în parte, 
în preajma spartachiadei s-a des
fășurat o vie popularizare prin 
lozinci afișate în secții, prin „col
țul sportivului” din fiecare secție, 
prin stația de radioamplificare. 
S-a discutat regulamentul de des
fășurare a spartachiadei cu toți 
participanții. Organizația U.T.M. 
și asociația sportivă au elaborat 
programul de desfășurare a spar
tachiadei. Pentru a putea parti
cipa tinerii din toate schimburile, 
întrecerile au fost organizate și 
înainte și după-masă. Desfășura-

rea spartachiadei a fost urmărită 
cu atenție. Tinerii sînt informați 
despre concursurile care au loc 
și despre cele mai bune rezultate 
obținute. Sportivii fruntași în 
întrecerile spartachiadei an fost 
popularizați în întreaga uzină.

în adunările generale U.T.M. 
s*au făcut informări despre felul 
cum se desfășoară spartachiada. 
De pildă, într-o adunare de la 
secția croit pe ramură a fost ana
lizată participarea tinerilor la 
spartachiadă. Cu această ocazie 
au fost evidențiați tinerii Pop 
Eugenia și Imre Iosif, care prin 
rezultatele obținute și compor
tarea lor au făcut cinste secției.

Cu toate că la uzinele de pie
lărie și încălțăminte participă un 
număr mare de tineri la sparta* 
chiadă nu se poate spune totuși 
că Scopul de a mobiliza pe toți 
tinerii la întrecerile sportive or
ganizate a fost atins. Mai sînt 
aproximativ 250 de tineri care 
nu participă la spartachiadă, ceea 
ce înseamnă că organizația 
U.T.M. și asociația sportivă tre
buie să persevereze, să folosească 
metodele cele mai eficace pentru 
a trezi tuturor tinerilor interesul 
pentru practicarea sportului.

I. RUS 
corespondentul „Scinteii tine
retului” pentru regiunea Cluj

în comuna Radu (Negru, raionul Călă
rași întrecerile Spartachiadei de iarnă au 
fost primite cu un deosebit interes. Prin
tre cei 400 participanți sînt numeroși 
colectiviști. Au fost organizate întreceri 
de trîntă, tenis de masă, șah, haltere.

— Unde alergi așa, că încă 
«rosul ?

— Alerg să mă înscriu. Am rămas ultimul.-.

în comuna 
n-au început 
dei de iarnă

Pasionafă 
secretara 
clasei a 
Brănești) 
parea sa,, 
gilor la întrecerile spartachiadei,

de să- 
în ca- 
partici- 
comuna

cfuala edijie a Spar- 
iachiadei de iarnă a 
tineretului continuă 
să atragă un număr 
fot maj- mare de 
concurenti din ora
șele și satele pa

triei- O mare parte dintre con
curenti fac acum cunoștință cu o
nouă ramură sportivă, așa cum
sînt numeroși tineri care participă
pentru prima oară la o asemenea 
competiție sportivă oficială de 
mare amploare. Așadar,, ei învață 
acum „abecedarul” sportului pe 
care l-au îndrăgit mai întîi ca 
spectatori.

Iii dorința de a sprijini acea
stă entuziastă activitate, numeroși 
sportivi și antrenori fruntași, ca și 
o serie de specialiști au poposit, 
în timpul liber, în mjlocul tineri
lor participant! la întrecerile 
Spartachiadei. Cu acest prilej, 
„oaspeții’’ au făcut demonstrații

și au împărtășit din bogata lor 
experiență competițională. Ei au 
avut satisfacția de a cunoaște 
mai îndeaproape pasiunea și en
tuziasmul tinerilor pentru sport, de 
a contribui la creșterea nivelului 
tehnic al concursurilor. Este inte
resantă în această privință decla
rația maesfrei emerite a sportului 
Marfa Alexandru.

— Am participat cu plăcere la 
primele concursuri ale Spartachia
dei de iarnă ce s-au desfășurat 
la asociația sportivă „Flacăra ro
șie" din Capitală și la care erau 
prezenți numeroși tineri și tinere.. 
La început, trebuie să mărturisesc, 
eram foarte emoționată. M:-am 
reamintit de debutul meu, de pri
mele concursuri de tenis de masă, 
care au avut loc cu prilejul unei 
asemenea competiții. Mă gindeam 
la unele insuccese, inerente înce
putului și care, pentru moment, 
poate că m-au descurajat. Dar am

fost ajutată de antrenori șî acti
viști sportivi ; m-am pregăti) în 
continuare cu multă perseverență 
și seriozitate, ceea ce a făcut ca 
apoi să repurtez rezultate tot mai 
bune.

In sala de sport a asociației „Fla
căra roșie" împreună cu colega 
mea, Geta Pitică, am făcut un joc 
demonstrativ de dublu, în compa
nia unor tineri muncitori care s-au 
străduit să ne dea o replică dîrză, 
fiind încurajați de spectatorii de 
pe margine.

De un frumos succes s-au bu
curat și demonstrațiile făcute de 
maestrul emerit al sportului și 
campion mondial la lupte, llie 
Cernea, în fața tinerilor muncitori 
de la fabricile „Flacăra roșie" și 
„Bere Grivița". Primele partide de 
trîntă au fost arbitrate de mae
strul emerit al sportului Ion Cer
nea. Acesta, însă, se mai abătea 
de la regulile de... arbitraj j în

timpul meciului oprea lupta și 
dădea unele îndrumări, pentru 
care, la urmă, a fost răsplătit cu 
aplauze.

Nu mai puțin interesantă este și 
declarația tov. Ștefan Achim, se
cretar general al federației romîne 
de haltere.

— Am fost impresionat de en
tuziasmul tinerilor concurenți de 
la cooperativa „Higiena". Sala de 
sport, unde erau programate în
trecerile, era arhiplină. Aci m-am 
deplasat cu un lot de halterofili 
fruntași de la clubul „Steaua", 
printre care se numărau și o se
rie de tineri, cum sînt : Niță 
Pană, recordman republican la ca
tegoria ușoară, D. Daniel, A Bran 
și alții. Le-am vorbit mai întîi, ti
nerilor participanți Ia întrecerile 
spartachiadei despre sportul hal
terelor, sau atletica grea — cum 
i se mai spune — care se prac

tică acum pe o scară fot mai 
mare în diferite centre muncito
rești din țară, le-am arătat contri
buția lui în dezvoltarea fizică și în
tărirea sănătății fiecărui concurent. 
Apoi, sportivii de la „Steaua" au 
făcut o serie de demonstrații. In 
continuare, tinerii concurenți din 
sală au fost invitați să participe 
la întreceri, în ordinea în care 
s-au înscris. La început, — proba
bil impresionați de greutățile man 
ridicate ca și de efortul depus de 
sportivii de la „Steaua", — tine
rii concurenți pășeau timid spre 
oodium. Dar, după ce le-am ară
tat care sînt procedeele corecte 
de ridicare a halterei, numărul 
participanților a crescut simțitor, 
ceea ce a făcut să zăbovim mai 
mult decît era prevăzut în pro
gram. Mai trebuie să menționez 
că am remarcat, cu acest prilej,

o serie de elemente tinere care 
posedă frumoase calități pentru 
acest sport, cum sînt bunăoară : 
Gh. Ciornei, V. Bălan, I. lonescu 
și alții.

Asemenea vizite în mijlocul ti
nerilor parficipanți la întrecerile 
spartachiadei au mai făcut și spor
tivii fruntași : Sonia lovan, Elisa- 
beta Polihroniade, Florin Gheor
ghiu și alții. De asemenea, o se
rie de antrenori și instructori spor
tivi cu experiență sînt prezenți în 
aceste zile în mijlocul concuren- 
ților, dîndu-le îndrumări prețioa
se, Este de dorit ca aceste acțiuni 
să fie extinse fot mai mult, în
deosebi în centrele importante 
din țară, unde sînt numeroși an
trenori și sportivi fruntași cu o bo
gată activitate.

S. SPIREA

Asociația spotivă și organizația U.T.M. 
de la Fabrica de confecții din Călărași 
nu se preocupă de mobilizarea tineretului 
Ia întrecerile spartachiadei. Aici sînt 500 
de salariați, majoritatea tineri și au fost 
antrenați numai... 12 concurenti I

— Avem noroc să ne clasăm pe primei» 
locuri. Ce era dacă se înscriau foji cei 500 ?

Desene : M. CARANFIL



Ministerul Invățămîntului
comunică :

22 și 31 martie 
doua de exame- 
între 1 și 20 iu-

V-a ți a VlII-a,

Frimu Sesiune de examene la 
învățămîntul de cultură genera
lă fără frecvență și de examene 
de diferență pentru o clasă va 
avea loc între 
a.c. Sesiunea a 
no va avea loc 
lie a.c.

La clasele a 
examenele se dau conform pla
nurilor de învățămînt și pro
gramelor școlare de la învăță- 
tnîntul de cultură generală — 
cursuri de zi. Elevii din clasa a 
V-a vor da examene la : limba 
romînă, istorie, limba rusă, ma
tematică, științe naturale, geo
grafie, desen și muzică.

Elevii din clasa a VIII-a vor 
da examene la t literatura ro- 
mînă, limba rusă, limba engleză 
(franceză sau germană), istorie, 
matematică, fizică, chimie, știin
țe naturale, geografie, desen li
niar și- muzică.

Elevii din școlile și secțiile cu 
limba de predare a minorităților 
naționale vor da examene și la 
limba și literatura maternă.

La clasele VI, VII, IX, X și 
XI examenele se dau potrivit

/v mjiMPim alegerilor de la 3 marele
In întreaga țară continuă să se desfășoare pregătiri pentru 

alegerea de deputați în sfaturile populare ale comunelor și ora
șelor de subordonare raională.

ORADEA. — în raioanele Salonta, Ineu, Gurahonț și Criș s-a încheiat acțiunea de constituire a comisiilor electorale pentru circumscripțiile comunale și orășenești. în satele și comunele din raioanele Mar- ghita, Oradea și Șimleu au fost deschise zilele acestea peste 150 puncte de agitație, unde sînt prezentate alegătorilor realizările regimului democrat-popular, importanța a- legerilor și se explică tehnica votării.
IAȘI.de agitație orașele de nală Huși, ale regiunii, susținută muncă politico-cul- turală. Cetățenii găsesc aici material electoral, broșuri, reviste, fotogazete pliante, al că-

La cele 487 puncte din comunele și subordonare raio- Vaslui și Pașcani se desfășoară o

Roade ale
intre sfaturile populare

In localitățile regiunii Hunedoara 
.au -fosf — construite în anul trecut 
încă 18 școli, 14 cămine culturale 
și alte clădiri de interes obștesc. 
In 39 de sate s-a aprins pentru 
prima dată lumina electrică. In 
orașe și centre muncitorești au fost 
instalate, 24,9 km refele de apă și 
canalizare, au fost amenajate peste 
300 000 mp de parcuri și zone 
verzi și s-au modernizat mai mult 
de 90 000 mp de străzi și trotuare. 
O bună parte din aceste lucrări 
s-au executat cu participarea vo
luntară a cetățenilor, realizîndu-se 
pe această cale economii în va
loare de aproape 17 775 000 lei.

întrecerea între sfaturile popu
lare pentru gospodărirea și înfru-

SOARE GEORG'ETAj ,,Prima zi ide școală" premiul II,

Din nou

de 
care 

s~a

STATE : „în campania de toamnă , premiulMARIN

u vreo 30 de ani in 
urmă un artist 
mare talent, 
din nefericire 
stins în plină tine
rețe, consemna o 
stare de fapt carac

teristică pentru vremea aceea: 
„Pictorii și sculptorii mor în mi
zerie. Tablourile sînt simple o- 
biecte de comerț pentru o bandă 
întreagă de speculanți. Școlile de 
artă se închid din lipsă de fon
duri. Și cînd ne gîndim că în mij
locul acestui popor clocotesc 
forțe creatoare pe care oficiali
tățile nu depun nici un efort să 
le scoată la suprafață ! Cîți pic
tori și desenatori de-a dreptul 
geniali se vor fi pierdut pentru 
că nimeni nu s-a gîndit la ei". 

planurilor de învățămînt și pro
gramelor școlare de la învățămîn- 
tul seral de cultură generală.

Elevii care dan examene la 
învățămîntul fără frecvență vor 
pregăti pentru prima sesiune de 
examene cca 35 la sută din ma
teria prevăzută în programe. 
Examinarea în această sesiune va 
consta din cite o probă scrisă la 
fiecare obiect de studiu, cu ex
cepția desenului și muzicii la 
care se dă examen numai in se
siunea a doua.

în sesiunea a II-a elevii vor da 
lucrări scrise din restul materiei 
și probe orale din întreaga ma
terie, la toate disciplinele.

Se recomandă școlilor să asi- 
gure îndrumarea studiului indi
vidual al elevilor.

Examenele de diferență se vor 
ține după programele școlare ale 
secțiilor serale.

Regulamentul învățămîntului 
seral și fără frecvență poate fi 
consultat la secțiile de învăță
mînt ?i Ia școlile cu secții fără 
frecvență.

(Agerpres)

ror conținut scot în evidență realizările regimului nostru.
i

PLOIEȘTI. — în această regiune au fost constituite toate comisiile electorale de circumscripții ale comunelor și orașelor de subordonare raională. Pe cuprinsul regiunii se desfășoară din plin acțiunea de înscriere în listele de alegători.
CRAIOVA. — In comunele și orașele raionale din regiunea Oltenia s-a terminat constituirea circumscripțiilor e- lectorale.Au fost constituite 286 circumscripții electorale în orașele de subordonare raională și 11 382 circumscripții electorale în comune. în toate localitățile se desfășoară în prezent operațiile de înscriere alegătorilor în liste. a

întrecerii

musefarea localităților, în cadrul 
căreia au fost realizate 'lucrările a- 
mintife are în acest an noi obiec
tive. La Hațeg, de pildă, se apro
pie de sfîrșit instalarea conducte
lor de alimentare cu apă a orașu
lui. In satul Vurpăr, raionul Alba, 
se fac ultimele lucrări în vederea 
electrificării satului.

In regiune se vor instala în acest 
an conducte de apă și canalizare 
pe o lungime de două ori mai 
mare decît în anul precedent, iar 
40 de comune și sate vor fi racor
date la sistemul energetic national. 
Pe harta regiunii vor apărea, de 
asemenea, noi școli și cămine cul
turale, unități de asistentă medi
cală etc.

(Agerpres)

Rîndurile semnate de artistul 
Nicolae Cristea îndeamnă la me
ditație. Mai cu seamă că în zilele 
acestea o manifestare de mare 
proporție găzduită în Capitală 
creează un criteriu semnificativ 
de comparație.

Artiști din toate colțurile țării, 
cei mai buni dintre miile de a- 
matori — pictori, sculptori, gra
ficieni, artiști decoratori — au 
prezentat lucrări în expoziții re
gionale, rodul unei munci entu
ziaste, mărturie a posibilităților 
nelimitate create de regimul de
mocrat-popular.

Domeniul care ni se pare a fi 
cel mai bine reprezentat în a- 
ceasta expoziție este cel al pic
turii.

O orientare creatoare se obser
vă spre compoziție, gen dificil

.Vedere parțială a secției de pregătit cusut a întreprinderii „Dîmbovija" din Capitală. Secția fiind 

reutilată de curînd aici se vor produce zilnic peste 500 perechi pantofi femei.

Foto ; AGERPRES

CORESPONDENȚII VOLUNTARI 
INFORMEAZĂ

pe Valea ArieșM

locu-Piața
cons-

De curînd, pe strada Libertății din orașul Turda, constructorii au dat în folosință un bloc cu 44 apartamente. Acesta face parte din complexul de blocuri de ințe ce s-a construit în Libertății.Și în cartierul Oprișani tructorii vor da în folosință în cursul acestei luni un bloc cu 40 apartamente, iar încă patru blocuri se află în faza de finisaj.Pe strada Axente Sever, constructorii muncesc de zor pentru terminarea în această lună a unei școli cu 16 săli de clasă și laborator.
MARIAN ION 

muncitor

espre ceea ce era înainte de 1944 în comuna Cor- basca, e ușor de arătat : case sărăcăcioase, multe cîrciumi, un boier care deținea cele mal bune terenuri și mul. tă mizerie.Azi în comuna noastră sînt 8 școli la care învață 1100 de copii. Mulți din fiii colectiviștilor sînt plecați la școli superioare. Ștefan Barta, Ionel Berindea, Mircea Vespan, sînt numai cîțiva din cei care urmează diverse institute de în- vățămînt superior. Mulți, foarte mulți însă, urmează școli tehnice și profesionale.Construcții noi întâlnești la tot pasul. Căminul cultural, biblioteca comunală, sediul

afirmarea
tinerelor talente

core pretinde cunoștințe tehnice 
solide. Realizarea unor asemenea 
lucrări conferă semnul maturită
ții unora dintre expozanți. Ele
vul Marin State (București) cu 
lucrarea intitulată „In campania 
de toamnă” face dovada unei 
certe calități de desenator și co
lorist. Portretele celor trei per
sonaje sînt desenate într~o linie 

A lll-a expoziție bienală 
de artă plastică a artiștilor amatori

fermă, expresivă. Mai puțin izbu
tit din punct de vedere al distri
buirii culorii — „în mină” com
poziție a muncitorului tipograf 
Mihai Astileanu (Cluj), e alcătuit 
totuși în linii sigure sugerind 
pregnant atmosfera. Un bun por
tretist se dovedește a fi Ion Io
bagei.

Falea Arieșului este un coif 
al patriei neasemuit de 
frumos, zămislit din piatră 

și păduri nesfîrșite. Pe vremea 
regimului burghezo-moșieresc, în- 
tîlneai pe aici o singură imagine : 
chipul hid al sărăciei, al bolilor 
molipsitoare și al neștiinței de 
carte. La fiecare pas îfi apărea din 
colb o mirfoagă de cal încărcat 
cu ciubere, iar dinapoi, moful pe
ticit, încruntat și dus pe gînduri.

In anii puterii populare 
mofilor, a așezărilor moțești 
totul alta.

Una din cele mai frumoase 
gini pe care o întîlneșfi pretutin
deni astăzi în țara moțiior sînt 
construcțiile noi. Case trainice, 
blocuri cu mai multe etaje, școli 
și cămine culturale, spitale și case

viafa 
e cu

im a-

comuneisfatului popular sînt numai cî- teva din acestea. In comună funcționează un dispensar și o casă de nașteri cu doi medici și cadrele medii sanitare necesare. Acum avem cinci magazine bine aprovizionate, iar de curînd în comună au fost instalate două aparate cinematografice.Despre viața nouă a oamenilor ar fi multe de scris. Fiecare dintre ei a găsit în gospodăria colectivă calea spre belșug și fericire.Iată doar cîteva rînduri despre tinerețea comunei Cor- basca din raionul Adjud.
CORNEL REBEGA 

colectivist

Credem că dovada liniei de 
dezvoltare a talentului lui Mihai 
Gheorghe nu e cea din „Flori” 
(deși și în aceasta se descifrează 
o sensibilitate autentică) ci cea 
sugerată de „Cazangeria din 
Vulcan”. Culoarea pusă cu în
drăzneală căutînd cu minimum 
de mijloace să realizeze efecte 
puternice, un simț deosebit al 

mișcării și mai ales o mare sin
ceritate de expresie — constituie 
garanțiile unui talent sigur.

In expoziție peisajele nu sînt 
simple studii de culoare realizate 
în aer liber, ci adevărate pagini 
de cronică a vieții noastre noi. 
Uriașele șantiere de construcții 

de nașteri strălucesc în bătaia soa
relui, se oglindesc în apa de cle
ștar a Arieșului. La 60 km de ora
șul Turda, pe Arieș în sus, a răsă
rit primul oraș nou : Baia de Arieș. 
Și înainfînd adînc în inima mun
ților, șoseaua care șerpuiește ca o 
panglică te poartă în așezarea 
Cîmpeni, nu de mult devenit oraș, 
centru de raion.

Școli noi, construite an ide an 
și-au făcut apariția la Lupșa, 
Avram lancu, la Săcăfura și Arada, 
la Scărișoara. In Bistra, comună 
renumită în trecut pentru numărul 
mare de analfabefi, au fost con
struite 11 școli elementare de 4 și 
S ani și un internat cu 120 locuri, 
în fiecare sat aparținător comunei 
există școală. In comună activează 
33 de cadre didactice bine pre
gătite, care sădesc lumina slove
lor în mințile agere ale fiilor de 
moți. în casele noi, luminate, ale 
bistrenilor găsești mobilă ca la 
oraș. Deasupra caselor s-au ridi
cat zeci de antene de radio. Locul 
căsuțelor mizere a fost luat de 
case mari, rezistente, 
din cărămidă și lemn, 
cu țiglă, în care opaițul a fost în
locuit de becul electric. De sănă
tatea bistrenilor 
medic și 3 cadre 
în comună există 
medical, casă de 
universal, cămin cultural, cinema
tograf, bibliotecă.

Da, s-a schimbat Tara Mofilor 
și viafa locuitorilor ei. Frumuseții 
naturii i s-au adăugat noi frumu
seți, zidite de mîinile harnice ale 
mofilor, conduși și îndrumați de 
partid.

construite 
acoperite

se îngrijește un 
medico-sanitare. 
azi un dispensar 
nașteri, magazin

DUMITRU BIRAU 
trefilator

PREGĂTIRI
IA SÎNNICOLAU MAREAcum cîteva zile, la Sînnico- lau Mare s-a constituit biroul orășenesc al F.D.P. în aceeași zi, a fost aleasă și comisia electorală orășenească delimi- tîndu-se și cele 50 circumscripții electorale. In vederea alegerilor de la 3 martie, peste 300 de agitatori lămuresc cetățenilor însemnătatea acestui eveniment.
GHEORGHE NEGRICIOIU 

magazioner

(ca în „Noi blocuri” de Trifan 
Mihai, lucrare ce se distinge prin 
simțul armoniilor cromatice), fa
bricile noi („Fabrica din Fălti
ceni” a lui Moise Gherasim, ta
blou bine gîndit, cu adâncime a 
perspectivei, cu un ritm dinamic 
al compoziției) sînt transpuse în 
culoare cu o deplină sinceritate 
dar și cu preocupări lăudabile 
pentru realizarea unei expresii 
artistice capabilă să vorbească 
limpede despre măreția subiec
tului.

Grafica (cu excepția afișului și 
a caricaturii, glumă atît de efica
ce, care din păcate sînt palid re
prezentate în expoziție) demon
strează aceleași preocupări de a 
reflecta sugestiv temele contem
porane. Gravura „Colectiviștii" a 
Elenei Bronițki (artistă amatoare 
care a figurat și-n expoziția re
trospectivă de grafică militanta 
din 1961) demonstrează un pu
ternic simț al simbolului construit 
din detalii ale faptului obișnuit 
de viață. Originale, fără să cadă

Fiecare sector
va produce mai mult

Hunedoa-
365

olectiviștii din A- poldul de jos, regiuneara, au încheiat bilanțul celor de zile ale anului 1962 cu succese care au făcut ca gospodăria lor să se întărească și mai mult. Alături de construcțiile ridicate în 1961, în anul trecut s-au mai dat în folosință 2 grajduri, o maternitate pentru scroafe și o hală pentru păsări. Sectorul zootehnic, care la înființare, în 1950. era a- proape inexistent, numără în prezent peste 500 de bovine, 1.000 de ovine, porci, păsări. Totodată, producția în sectorul vegetal a crescut an de an. Cu toate condițiile climaterice puțin prielnice din anul trecut, colectiviștii din Apoldul de jos, de pe terenul însămînțat cu soiuri de mare productivitate, prin aplicarea regulilor agrotehnice au realizat producții mult sporite. Astfel, de pe unele suprafețe însămîn- țate cu grîu din soiurile productive au realizat în medie 2.500 de kg la hectar, iar pe suprafața însămînțată cu porumb dublu hibrid au realizat 4 600 de kg de boabe la hectar. Numai prin valorificarea pe bază de contract cu statul a surplusului de produse din sectorul vegetal au realizat venituri de peste 1 600 000 de lei. în total, veniturile colectiviștilor de aici au depășit în 1962 suma de 2 120 000 de lei, făcînd să crească valoarea fondului de bază al G.A.C. la peste 2 000 000 de lei.Relevînd aceste succese, darea de seamă și discuțiile purtate recent, cu prilejul dezbaterii planului de producție pe anul
Noi resurse

vor fi valorificate
Gospodăriile agricole colective 

din Dobrogea analizează în aces
te zile în adunări generale rezul
tatele obținute anul trecut în 
dezvoltarea producției 
și întocmesc planurile 
ducție pe noul an.

agricole 
de pro-

comuna• Colectiviștii din 
Mereni, unde cultura cerealelor 
constituie principala sursă de ve
nituri a gospodăriei, au dezbă
tut posibilitățile pentru mărirea 
producției de grîu și porumb. A- 
nul trecut ei au obținut în me
die la hectar cîte 2 050 kg grîu 
și 2 700 kg porumb. în adunarea 
generală, colectiviștii au subli
niat că pe unele parcele recolte
le au fost mai mari. Ei au ară
tat că metodele folosite pe aces
te terenuri — asigurarea densi
tății de plante la hectar, apli
carea de cantități de îngrășămin
te potrivit gradului de fertilitate 
a fiecărei tarlale — trebuie ex
tinse în întreaga gospodărie. S-a 
stabilit, pe baza propunerilor co
lectiviștilor, ca în acest an să se 
realizeze cel puțin 2 200 kg grîu 
și 4 000 kg porumb la hectar. 
Prin valorificarea surplusului de 
grîu, porumb și a întregii pro
ducții de floarea-soarelui, gos
podăria a prevăzut realizarea u- 
nui venit de cel puțin 2 milioa
ne Iei.

• La G.A.C. din comuna Cio- 
banu, unde mai mult de jumăta
te din venitul total de 4 300 000 
lei a provenit în anul trecut din 
sectorul zootehnic, principalele 
discuții ale colectiviștilor s-au 
axat pe dezvoltarea fermelor de 
animale. Colectiviștii au hotărît 
să mărească numărul vacilor de 
lapte la 170, al porcilor la 1 000, 
iar al oilor la 7 000 și să crescă 
cel puțin 15 000 păsări din care 
jumătate rațe și gîște. Din valo
rificarea produselor animale, 
gospodăria a prevăzut un venit 
anual de peste trei milioane lei.

• în toate adunările, colecti
viștii au acordat o mare atenție 
bunei folosiri a pămîntului. Gos
podăriile colective de pe Valea 
Carasu, bunăoară, au hotărît să 
extindă lucrările de terasare a 
terenurilor în pantă pentru a fi 
puse în valoare prin plantații de 
pomi și viță de vie. De aseme
nea, cele situate în apropierea 
surselor de apă, măresc terenu
rile irigate, iar gospodăriile din 
preajma orașelor vor dezvolta 
legumicultura și fermele de vaci 
de lapte și păsări.

în decorativ, desenele pe sticlă 
ale muncitoarei Frosina Vlad sînt 
realizate cu imaginație.

Deși sculptura și artele deco
rative se prezintă și ele cu cîteva 
realizări meritorii (sculpturile lui 
Beniamin Mîrza, Șuteu și C. Mu- 
cibabici, panoul decorativ al lui 
Pallffy Arpad) credem că în a- 
cest domeniu se simte mai cu 
osebire necesitatea unei munci 
perseverente de îndrumare din 
partea plasticienilor profesioniști.

Oglindind o substanțială creș
tere a calității artistice, o conti
nuă perfecționare a modalități
lor de exprimare, actuala expozi
ție republicană a artiștilor ama
tori constituie un binevenit pri
lej de a releva încă o dată largile 
posibilități create în patria noa
stră socialistă tinerelor talente. 
Artiștii amatori participă la 
uriașa ofensivă a frumosului, la 
educarea estetică a miilor de iu
bitori de artă din patria noastră. 

DAN GRIGORESCU

1963, au evidențiat și contribuția adusă de organizația U.T.M., de tinerii colectiviști la realizarea obiectivelor amintite. Cei peste 70 de utemiști și ceilalți tineri neutemiști au fost tot timpul prezenți la muncă în principalele sectoare de producție ale gospodăriei colective. Era bunăoară, nevoie să se facă transportul neîntrerupt zi și noapte al cerealelor, la arie, sau al amendamentelor pe terenurile acide? In asemenea cazuri consiliul de conducere a apelat la oranizația de bază U.T.M. Utemiști ca An
în dezbaterea aduna* 

rilor generale ale 
colectiviștilor— planu

rile de producție 
pe anul 1963

temie Ioan, Cojocaru loan, Floca Ion, Dumitru Ilie și mulți alții au răspuns totdeauna cu entuziasm, executînd cu pricepere lucrările ce li se încredințau.Pe baza realizărilor din anii precedenți, a experienței acumulate și ținînd seama de puterea economică și de posibilitățile din gospodărie, colectiviștii din Apoldul de jos au stabilit pentru acest an, în pla. nul de producție, obiective cu mult mai mari. Ele au fost însemnate în planul de producție prezentat în adunarea generală a colectiviștilor de candidatul de partid loan Plitea, inginerul agronom al gospodăriei.S-a prevăzut, de pildă, ca numărul bovinelor proprietate obștească să crească la 580 de capete, dintre care 214 vaci cu lapte. Printr-o îngrijire și furajare rațională, de la fiecare vacă s-a prevăzut să se obțină o producție medie anuală de 2 300 litri de lapte, cu aproape 300 de litri mai mult decît s-a realizat anul acesta. Va crește, totodată, numărul porcilor de la 110 (cîți au avut la sfîrșitul acestui an) la 240, al oilor de la 1100 la 1700 de capete. S-a stabilit, de asemenea, să se obțină, prin valorificarea pe bază de contract cu statul a surplusului de produse, un venit de cel puțin 2 400 000 de lei.In scopul îndeplinirii tuturor obiectivelor prevăzute în plan, au fost stabilite o serie de măsuri concrete, completate înSpor la muncă in noul trimestru
(Urmare din pag. I)care au sarcina, încredințată de partid, de a ajuta școala în formarea unui tineret bine pregătit din toate punctele de vedere. Este necesar să se întărească mai mult colaborarea între școală și organizația U.T.M. și de pionieri privind realizarea bogatelor planuri comune de activități extrașco- lare, care au menirea să contribuie la educarea comunistă a elevilor, la dezvoltarea lor multilaterală.

rulează cu succes

oara dragostea

La cinematograful „Patria
PE ECRAN PANORAMIC

Telefonista

pășuniicit mai planului de adu.

cursul dezbaterilor cu propunerile făcute de participanții la cuvînt. Printre acestea se numără : fertilizarea cu îngrășăminte naturale a întregii suprafețe care va fi cultivată cu porumb (cîte 20-30 de tone la hectar), respectarea densității optime de plante, prășitul ori de cîte ori e nevoie ; s-au stabilit căile prin care se va asigura o bază furajeră corespunzătoare pentru animalele proprietate obștească (creșterea producției de porumb boabe și siloz, îmbunătățirea naturale etc).Pentru a contribui mult la îndeplinirea de producție aprobat narea generală a colectiviștilor, organizația de bază U.T.M. și-a propus să întreprindă o seamă de acțiuni. Astfel, ute. iniștii au hotărît ca pe o suprafață de trei hectare cu teren slab productiv, să execute prin muncă patriotică lucrări de desfundare și plantare a viței de vie și să efectueze toate lucrările de întreținere pe alte 5 hectare cu vie. De a- semenea, au stabilit măsuri concrete (prașile în plus, respectarea densității optime etc.) privind contribuția tineretului la obținerea unei producții sporite de porumb boabe. Pentru că sectorul zootehnic se va dezvolta mult, așa cum am a» rătat, va fi nevoie de noi îngrijitori de animale. Organizația de bază U.T.M. a discutat cu mai mulți tineri care și-au manifestat dorința să îmbrățișeze această meserie și care vor fi recomandați consiliului de conducere al gospodăriei, pentru a lucra în sectorul zootehnic. Tinerii colectiviști s-au angajat, de asemenea, să transporte și să împrăștie pe cîmp întreaga cantitate de îngrășăminte naturale necesare, pentru cele 351 de hectare ce se vor cultiva în primăvară cu porumb. Totodată, în planul de măsuri al organizației U.T.M, s-a prevăzut executarea prin muncă patriotică, cu forțele tineretului, a lucrărilor de îmbunătățire a pășunii pe o suprafață de 30 de hectare,Utemiștii din G.A.C. dul de jos, doara, sînt hotărîți să ceașcă în acest an cu forța și priceperea lor pentru a înfăptui angajamentele ce și le.au luat, convinși că prin a- ceasta vor contribui la conți, nua înflorire a gospodăriei colective.

Apoi- Hune» mun- toatăregiunea

ROMULUS BUDIN

Vouă, dragi elevi, vă urez în noul trimestru note și mai bune, care să reflecte cunoștințe bogate și trainice. învățătura este îndatorirea voastră principală. O îndatorire cetățenească, patriotică, pe care, fără îndoială veți ști să o îndepliniți cu cinste. Prin muncă și învățătură vă îndreptați cu pași siguri către realizarea idealurilor voastre. Poporul întreg își pune mari speranțe în voi. Dovediți că sînteți capabili să împliniți aceste speranțe, că sînteți demni de încrederea care vi se acordă.



Revendicările cadrelor Pornind de in cîtevaBERLIN1 14 (Agerpres). — în seara zilei de 14 ianuarie a sosit Ia Berlin pentru a participa la lucrările celui-de-al VI-lea Congres al P.S.U.G., delegația P.C.U.S. condusă de N. S. Hrușciov, prim-secretar al C.C. al P.C.U.S.La gara de est a capitalei, delegația P-.C.U.S. a. fost întîmpinată de Walter Ulbricht, prim- secretar al C.C. al Consiliului de P.S.U.G., președinteleStat al R.D.G., membri și

membri supleanți ai Biroului Politic al C.C. al P.S.U.G., membri ai Consiliului de Stat și Consiliului de Miniștri, conducători ai partidelor . democratice și organizațiilor de masă.Erau preZenți conducătorii delegațiilor partidelor comuniste și muncitorești sosite la' cel de-al VI-lea Congres al P.S.U.G.La mitingul care a avut loc la gară, Walter Ulbricht și N. S. Hrușciov au rostit cuvîntări.
didactice din Franța

În Franța s-a 
încheiat săptă- 
mîna de luptă 

lucrătorilor din în-a
vățămîntul superior, 
care cer guvernului 
să le majoreze sala
riile, să construiască 
noi clădiri pentru în- 
vățămînt, să sporeas
că numărul profeso
rilor.

Sindicatul național 
al profesorilor din 
instituțiile de învă- 
țămînt superior a dat 
publicității o decla
rație în care arată 
că, în ciuda marilor 
greutăți prin care 
trec școlile din Fran
ța, în proiectul de

din lume „V. I. Lenin" Tehnicianul luri Garin ve- 
.intr-una din camerele navei amiral

Pe bordul primului spărgător de gheață 
rifică condițiile de r.

buget al țării pe anul 
1963, care se discută 
în prezent la Adu
narea Națională. se 
dă prioritate cheltu
ielilor militare.

Sindicatul 
pe membrii
intensifice lupta 
tru satisfacerea 
vendicărilor lor.

cheamă 
săi să

pen-
re-

După convorbirile

Delhi

fotografii

Conferința 
a lui de

de presă 
Gaulle

de-al 
Expo- 
oame-

EXPOZIȚIE CONSACRATĂ
CONGRESULUI P.S.U.G.

BERLIN 14. — Corespondentul 
Agerpres transmite : La Palatul ti
neretului și sporturilor de pe Karl 
Marx Alee din Berlin s-a deschis 
expoziția consacrată celui 
VJ-lea Congres al P.S.U.G. 
ziția oglindește realizările
nilor muncii din R. D. Germană în 
perioada dintre congresele al V-lea 
fi al VI-lea ale P.S.U.G.

La deschiderea expoziției au 
participat conducătorii Partidului 
Socialist Unit din Germania în 
frunte cu Walter Ulbricht, prim-se
cretar al C.C. al P.S.U.G., repre
zentanții partidelor democratice și 
ai diferitelor organizații de masă 
din R. D. Germană.

PARIS 14 (Agerpres). — în 
cadrul conferinței de presă care 
a avut loc la 14 ianuarie la pala
tul Elysee, în prezența a cîtorva 
sute de ziariști francezi și străini, 
președintele Franței, de Gaulle, 
a abordat o serie de probleme 
importante.

Președintele de Gaulle a rea
firmat orientarea spre intensifi
carea militarizării țării și crearea 
„forței atomice de șoc" proprii. 
El a declarat că Franța, hotărînd 
să creeze o „forță de șoc atomi
că" proprie nu poate accepta

Ravagiile iernii in numeroase țări
LONDRA. — Mari căderi de ză

padă însoțite de un val puternic 
de irig au tost semnalate la siîr- 
șitul săptăminii în numeroase țări, 
începind cu S.U.A., trecind prin 
întregul continent european și ter- 
minînd cu Japonia.

In Statele Unite gerul a cuprins 
statele situate în răsăritul țării 
iar zăpezile mari îngreunează cir
culația pe șosele. In Anglia — 
transmite agenția France Presse — 
situația este deosebit de gravă, 
zăpada, ceața și poleiul iăcînd 
circulația pe șoselele naționale a- 
proape imposibilă. De asemenea 
200 000 de km de șosele secundare 
au dispărut complet sub zăpada 
care cade de 15 zile iără încetare. 
In Franța, la Dunkerque marea a 
înghețat, în timp ce la Nisa, oraș 
situat în sudul țării, copiii orga
nizează concursuri de schi avan
tajați de zăpada care nu a lost 
văzută de mulți ani în această re
giune.

Scăderea temperaturii a provo
cat înghețarea marilor fluvii na
vigabile din centrul Europei. Nava 
comercială spaniolă „Lavangarda" 
și-a pierdut ancora în ghețurile 
estuarului fluviului Elba In timp 
ce alte două nave s-au ciocnit din 
cauza ceții. In Germania occiden
tală termometrul a scăzut la mi
nus 27 de grade, iar în Italia s-au 
Înregistrat căderi mari de zăpadă 
în diferite regiuni.

După cum relatează agenția 
Reuter, în Peninsula Scandinavă 
numeroase nave comerciale sînt 
imobilizate în porturi din cauza 
înghețării apelor Mării Nordului, 
în dreptul coastelor Suediei și 
Danemarcei. Spărgătoarele de 
gheață sînt Intr-un număr insufi
cient și nu pot tăia gheața pentru 
a crea coridoare de ieșire a nave
lor în larg. De asemenea, zăpadă 
și geruri au fost semnalate în 
provinciile din centrul și nord- 
estul Japoniei, îngreunînd traficul 
pe șosele și căile ierate.

In sfirșit, în Spania 3 200 de fa
milii au rămas fără locuințe în

provincia Granada din cauza inun
dațiilor, iar in Maroc, potrivit 
unui comunicat guvernamental, 
inundațiile considerate drept cele 
mai grave din istoria acestei țări, 
au lăsat iară locuință 
persoane.

72 000 de

H
de mare’’, într-unul„Țara de dincolo cum este denumită din dialectele locale Togo, cunoaște evenimente deosebite. Pe fostul „țărm al sclaviei", de unde odinioară era îmbarcată marfa vie a robilor negri trimiși spre alte meleaguri, a avut loc o lovitură de stat care s-a soldat cu răsturnarea regimului fostului președinte Sylvanus Olympio, ucis de răsculați cînd vroia să se refugieze la ambasada americană din Lome.Teritoriul nu prea mare al Togoului actual — de numai 57 000 km pătrați, — cu cei 1,5 milioane de locuitori constituie o tentație reală pentru colonialiști. Istoria ultimilor opt decenii reprezintă pentru to- golezi o permanentă luptă de rezistență împotriva asupritorilor de tot soiul. De cînd, în 1884 canoniera germană „Mo- we“, pe bordul căreia se găsea „comisarul imperial pentru problemele anexării", dr. Gustav Nachtigal, a acostat pe țărmul golfului Benin, și a înfipt steagul kaiserului, togole- zii au avut de înfruntat dominația colonialistă. Fășia de

SITUAȚIA DIN CONGO
LEOPOLDVILLE 14 (Ager- 

preș). — Șeful secesioniștilor ka- 
tanghezi Chombe s~a reîntors la 
Kolwezi, principalul punct de 
sprijin al secesioniștilor, unde 
sînt concentrate majoritatea uni
tăților de mercenari și jandarme
riei katangheze. După cum se 
știe, Chombe a fugit vineri din 
Elisabethville în Rhodesia de 
nord unde a rămas cîteva zile. La 
Kolwezi se află și ceilalți mem
bri ai „guvernului99 lui Chombe.

între timp, forțele O.N.V. își 
continuă operațiunile. Agenția

Aceasîă coloană de mașini* s-a
oprit la frontiera Rhodesiei de
nord. Din ea a descins Chombe 
care găsește în rasiștii din colonia 
britanică nu numai prieteni apro- 

piafi ci și sfătuitori...

Associated Press, citind surse ale 
O.N.U., relatează că forțele 
O.N.U. au ocupat cea mai mare 
bază militară din Katanga — 
Shinkolobwe, situată la 15 mile 
sud-vest de Jadotville. Unitățile 
de mercenari S'au retras din a- 
ceastă bază înainte de a sosi tru
pele O.N.U. Autoritățile O.N.U. 
desfășoară o intensă activitate în 
vederea restabilirii circulației pe 
șoseaua dintre Jadotville și Kol
wezi. A fost anunțată restabili
rea circulației pe calea ferată 
dintre Elisabethville și Mokam- 
bo. Un batalion katanghez din 
apropiere de localitatea Kabundji 
din nordul Katangăi s~a predat 
cu întregul armament forțelor 
O.N.U. Mari cantități de arme și 
muniții au fost capturate de for
țele O.N.U. în diferite puncte ate 
Katangăi.

propunerea S.U.A. privind crea
rea „forțelor nucleare multilate
rale ale N.A.T.O.".

Răspunzînd la întrebarea refe
ritoare la atitudinea Franței față 
de aderarea Angliei la Piața co
mună, președintele a subliniat că 
structura și caracterul economiei 
engleze se „deosebesc profund" 
de economiile țărilor participan
te la Piața comună. El a declarat 
că dacă tratativele de la Bru
xelles privind aderarea Angliei 
la Piața comună nu se vor în
cheia cu succes, atunci nimic nu 
va împiedica Anglia să intre în- 
tr-o anumită formă de asociere 
cu Piața comună.

în încheiere, generalul de 
Gaulle s-a pronunțat împotriva 

experiențelor cu arma 
afirmînd că aceasta nu 
nici o schimbare. El a 
că Franța va continua

încetării 
nucleară, 
ar aduce 
subliniat 
politica sa de creare a „forței 
atomice de șoc" atîta timp cît 
arma nucleară nu va fi distrusă.

DELHI 14 (Agerpres). La 
Delhi a fost dat publicității 
comunicatul în legătură cu în
cheierea tratativelor dintre re
prezentanții conferinței celor 
șase țări neangajate care a a- 
vut loc la Colombo și primul 
ministru Nehru în problema 
reglementării pașnice a con
flictului indiano-chinez de 
frontieră.

„Primul ministru al Indiei, 
se spune în comunicat, a in
format pe conducătorii celor 
trei delegații că guvernul In
diei salută inițiativa țărilor 
care au participat la conferința 
de la Colombo. India va da un 
răspuns definitiv la propune
rile conferinței de la Colombo 
după ce ele vor fi examinate 
de Parlamentul indian'’.

★
La recepția oferită la Delhi 

în cinstea șefilor delegațiilor 
Ceylonului, R.A.U. și Ghanei,

diplomatice cu Cuba
BONN 14 (Agerpres). —• La 

Bonn s-a anunțat oficial că Re
publica Federală Germană a rupt 
relațiile diplomatice eu Cuba ca 
urmare a recunoașterii de către 
Cuba a Republicii Democrate 
Germane.

Bonnul a rupt relațiile oficia
le cu Cuba revoluționară în con
formitate cu faimoașa „doctrină 
Hallstein". Potrivit acestei doc
trine, R.F.G. refuză să întrețină 
relații diplomatice cu statele care 
au recunoscut Republica Demo
crată Germană.

Lovitura de stat
Togo

Ne-primul ministru al Indiei, 
hru, a declarat că pentru In
dia este imperios necesar să 
promoveze politica neaderării 
la blocuri militare, 
politică a subliniat el, 
gura politică justă.

Luînd cuvîntul la 
primul ministru al Ceylonului, 
Dna. S. Bandaranaike, și-a ex
primat speranța că India și 
China vor reglementa la masa 
rotundă a tratativelor diver
gențele de frontieră.

Președintele Consiliului Exe
cutiv al R.A.U., Aii Sabri,' a 
subliniat în cuvîntarea sa că 
reglementarea conflictului in- 
diano.chinez ar contribui la 
consolidarea solidarității afro- 
asiatice și la întărirea păcii în 
întreaga lume.

In cadrul unei conferințe de 
presă, Aii Sabri, s-a referit la 
tratativele de la Pekin și Delhi 
duse de reprezentanții Confe
rinței de la Colombo a celor 
șase țări neangajate. El a 
subliniat că guvernele Indiei 
și Chinei sînt de acord că li
tigiul de frontieră dintre ele 
poate fi reglementat pașnic, 
în spiritul principiilor de 
Bandung.

Aii Sabri a relevat că 
vernul R. P. Chineze a 
puns pozitiv la inițiativa con
ferinței de la Colombo.

Aceasta 
este sin.recepție,

la

gu- 
răs-

a . . . .

Zn prima zi a vizitei noastre 
în țara prietenă, în redac
ția revistei „Zeit im Bild" 

din Dresden ne-au fost arătate 
un șip de fotografii, la prima 
vedere, fără nici o legătură în
tre ele : caroseria unui automo
bil... produse farmaceutice... ju
cării... lenjerie feminină... piese 
prelucrate la strung... îngrășă
minte împrăștiate pe ogoare...

— Le. vom publica — ne spu
se zîmbind redactorul publica
ției — sub titlul comun: „Nici 
nu ne putem imagina viața fără 
ele". Dar ceea ce nu-și vor ima
gina mulți cititori e faptul că 
între toate aceste obiecte există 
strînse legături de rudenie. Fiin
dcă — nu vă mirați — toate, fie 
că e vorba de lucruri simple sau 
mai complicate, toate au aceeași 
ilustră obîrșie : cărbunele.

Pentru a preciza și mai bine 
lucrurile, adăugăm noi, e vorba 
de „braunkohle" (un lignit mai 
„vechi’ decît cărbunele cunoscut 
la noi, sub acest nume).

sporirea continuă a producției, 
ca și un preț de cost în scădere.

...Cindva cu zeci de milioane 
de ani în urmă, pământul, în 
frămîntarea lui, a scufundat 
imense păduri ce se aflau pe te
ritoriul de azi al țării. Cum 
descompunerea celulozei din 
lemn nu a fost dusă pînă la ca
păt (a durat numai 30—-50 mi
lioane de ani!), proprietățile 
lignitului nu pot fi comparate 
cu cele ale antracitului de pildă, 
(vechimea acestuia este de circa 
500 milioane ani). Dar chiar, 
așa „tînăr" cum este, lignitul 
reprezintă o mare bogăție națio-

O AVUȚIE NAȚIONALĂ

erseburg e un orășel liniș
tit, cu străzi înguste și 
întortocheate, în jurul că

ruia există multe exploatări car
bonifere.

La trustul minier din locali
tate stăm de vorbă cu inginerul 
Berhard Kahn, un bărbat 
și tînăr, cu fața bronzată 
cum atunci s-ar fi întors 
o cură, pe malul mării.

— Pentru Republică — 
spune interlocutorul nostru — 
lignitul reprezintă o importantă 
materie primă. Extras în canti
tăți impresionante (230 milioane 
tone anual) lignitul figurează 
pe primul loc la comenzile ce 
le fac și combinatele chimice, și 
centralele termoelectrice, și uzi
nele producătoare de aburi.

O importanță deosebită pre
zintă faptul că acest cărbune 
se găsește la suprafață, se extra
ge în mine „la lumina zilei", 
înzestrarea acestei ramuri indus
triale cu o tehnică modernă, 
asigură o productivitate înaltă,

scund 
ca și 
de la

ne

nală. Calculele specialiștilor 
arată că aproape 95 la sută din 
energia electrică a țării (R. D. 
Germană produce azi cît Belgia, 
Olanda, Danemarca și Finlanda 
împreună) este obținută pe baza 
lignitului, puternicele centrale 
termice ale țării „înghițind" 
mai bine de trei pătrimi din 
cantitatea de cărbune extrasă. 
Dar restul lignitului ?

Parte, e folosit drept combus
tibil casnic; parte, la produce
rea cocsului metalurgic, pe baza 
muncii intense desfășurată de 
savanții din R.D.G. care au pus 
la punct un asemenea procedeu. 
Noile instalații de la Lauchham
mer produc în cantități indus
triale cocs metalurgic pe bază 
de lignit; și, în sfirșit, însem
nate cantități pornesc spre nu
meroasele combinate chimice ale 
țării.

INIMA INDUSTRIEI 
CHIMICE

dustriale a R. D. Germane, «• 
ceasta spune poate mai mult de
cât orice cît datorează chimia 
lignitului.

Leuna: 10 fabrici cu 150 de 
secții, 28.000 de muncitori, 1.500 
ingineri. Simpla enumerare a 
acestor date „biografice" este 
suficientă pentru a creiona im
portanța combinatului și totoda
tă, marile și nebănuitele „talente" 
pe care le ascunde lignitul. 
Fiindcă tot ce se realizează aici
— produse finite sau interme
diare care sînt prelucrate în alte 
uzine — îngrășăminte chimice, 
sau mase plastice, benzine, 
lacuri, detergenți sau medica
mente —■ totul pornește de la 
lignit. Producția acestui combi
nat, care actualmente se ridică 
la o valoare de 1,2 miliarde mărci 
anual, va spori mult în anii ur
mători. Despre noile capacități 
de producție ale industriei chi
mice (cele de-aici sînt denumite 
cu un caracter generic „Leuna 
II") se vorbește în proiectul 
noului program al P.S.U.G.,, sub- 
liniindu-se aportul acestei ra
muri industriale de bază în în
deplinirea sarcinilor construcției 
desfășurate a socialismului în 
R. D. Germană. Noul combinat
— Leuna II, a cărui producție 
se va ridica la o valoare de cir
ca 500 milioane mărci, se inte
grează în largul efort întreprins 
de chimiștii din țara prietenă de 
a dezvolta producția materiilor 
sintetice și fibrelor în întregime 
sintetice, furnizînd astfel mai 
multe materii prime industriei 
ușoare și construcțiilor mecanice

DIN NOU
E VORBA DESPRE LIGNIT

Distanța dintre Merseburg și 
Leuna am parcurs-o în 
cîteva minute. Dar fiindcă 

la Leuna se află o cetate a chi
miei, inima acestei ramuri in-

pamînt prelungită, cum apare Togo pe harta africană, asemănătoare la configurație cu cea a fostei colonii franceze Dahomey și a fostei colonii engleze care este astăzi republica independentă Ghana, se datorește „cursei spre marele fluviu Niger" în care au pornit de la țărmul oceanului colonialiștii germani, englezi și francezi. Dar în această cursă, soldații kaiserului au rămas în urmă. în zilele primului război mondial, trupele franceze și engleze, aflate în vecinătate, au atacat garnizoana germană, iar tratatul de la Versailles — și ulterior Liga Națiunilor — a consfințit împărțirea țării. După cel de-al doilea război mondial, partea engleză a intrat în componența coloniei Coasta de Aur, care după dobîndirea independenței, s-a transformat în Republica Ghana, iar în partea franceză a fost menținut statutul colonial pînă la începutul deceniului actual.Independența Togoului, la fel ca și a celorlalte state a- părute pe harta Africii nu a venit de la sine, ci ca rod al luptei de eliberare națională. Cînd colonialiștii au fost siliți să plece (independența a fost proclamată la 27 iunie 1960, după ce la începutul lui 1958 au avut loc primele alegeri pentru Adunarea legislativă care s-au desfășurat sub presiunea mișcării de eliberare națională pe baza votului universal), ei au lăsat o situație sumbră. Capitala, Lome, deși este așezată la țărmul oceanului, nu are amenajat măcar un port cit de cît modern. Să a- mintim că deși golful Guineei este foarte bogat în pește, în Togo nu există nici o întreprindere de conservare a peștelui, iar togolezilor — bineînțeles, celor cu dare de mină — li se oferă produse de pescărie conservate importate, din Occident. La dobîndirea inde-

pendenței nu exista practic un sistem de învățămînt, iar în puținele școli unde copiii africanilor puteau fi instruiți se preda după învățămîntul francez doar cu „aplicații" localizate ; elevii nu învățau din istoria și tradițiile nici uneia din cele aproximativ 30 de naționalități care trăiesc pe a- cest teritoriu, ci trebuiau să răspundă cine a fost primul general francez care a pășit pe teritoriul Togoului...Ideea de a lăsa — în fața valului mișcării de eliberare națională — ca togolezii să capete un imn propriu și un drapel național li s-a părut colonialiștilor maximum de concesii, străduindu-se în a- celași timp să păstreze pîrghii- le exploatării economice neatinse. De altfel, singura întreprindere modernă, utilată cu aparataj automatizat este o fabrică de fosfați, aparținînd societății franceze „Compagnie togolaise de mines du Benin", iar marile magazine din capitală au rămas filiale ale unor societăți occidentale.Lovitura de stat din Togo a readus în atenția opiniei blice situația din această țară africană. pu-
La

z. F,

închiderea 
ediției

presă relateazăAgențiile de
situația din Togo, unde Ia 13 
nuarie a avut loc o lovitură 
stat care a răsturnat guvernul 
Sylvanus Olympio, 
Intr-o proclamație 
insurecțional transmisă de postul 
de radio Lome ,se, arată că în, în
treaga țară a fost decretată starea 
excepțională. Comitetul insurec
țional controlează, potrivit pro
clamației, întregul teritoriu al 
Togo-ului, toate instituțiile civile 
și militare. Proclamația condamnă 

. guvernul lui Olympio pentru gra
vele încălcări ale democrației, 
pentru creșterea îngrijorătoare a 
șomajului, blocarea salariilor și 
declinul comercial. Totodată sub
liniind că guvernul precedent a 
promovat o politică izolaționistă, 
proclamația exprimă hotărirea 
noilor conducători ai Togo-ului de 
a contribui la realizarea unității 
africane.

După lovitura de stat din Togo, 
Casa Albă a dat publicității o de
clarație în care își exprimă „regre
tul profund" față de răsturnarea 
lui Olympio. Declarația reamintește 
că Olympio a fost primit „deose
bit de călduros" în martie 1962 
la Casa Albă în cursul vizitei sale 
in Statele. Unite. O declarație si
milară a fost publicată și de gu
vernul britanic. Acesta își expri
mă „consternarea" în legătură cu 
lovitura de stat din Togo.

La rîndul ei presa franceză pro- 
guvernamentală se lamentează de 
răsturnarea guvernului lui Olym
pio. Ziarul „Le Figaro" subliniază 
că Olympio urma să fie primit în 
lunile viitoare de guvernul 
care „a sprijinit eforturile 
stabilirea unor legături de 
rare eficace cu Franța".

R.D.G. I Aspect exterior al marelui 
combinat de la Leuna

Marș al păciiCARACAS 14 (Agerpres). — Incidente violente au avut loc în noaptea de 12 spre 13 ianuarie în capitala Vehezuelei, Caracas, atunci cînd mulțimea a organizat o demonstrație antiguvernamentală cu prilejul sosirii viceamiralului Wolfgang Larrazabal. Potrivit a- genției Associated Press, Larrazabal a sosit la Caracas de la Santiago de Chile, unde deține postul de ambasador al Venezuelei, cu scopul de a-și prezenta demisia pentru a putea candida la alegerile prezi-

dențiale. Pe șoseaua de la aeroport spre Caracas automobilul în care se afla amiralul a fost atacat de mulțime. Larrazabal a putut scăpa numai după ce a schimbat automobilul. Poliția a deschis focul, trei persoane au fost ucise și alte nouă rănite. Demonstranții, indignați, au manifestat pe străzile capitalei venezueliene scandînd lozinci antiguvernamentale și incendiind mai multe autobuse. 30 de persoane au fost arestate.

în Italia• ROMA Marșul păcii organizat în regiunea Apulia, în apropiere de orașul Altamura, unde se află o bază militară americană de rachete, s-a încheiat cu un miting la care au luat parte aproximativ 20 000 de persoane. Mitingul s-a desfășurat sub lozincile: „Afară cu rachetele din Italia", „Cerem o politică de pace și coexistență pașnică".

\7 e aflăm în biroul ingineru- 
lui dr. Keune 'Werner, di
rectorul tehnic al combi

natului. Din spatele ochelarilor, 
priveau niște ochi vii, în perma
nentă mișcare.

...Simplu, direct, cea mai ac
tuală problemă a combinatului 
Leuna a început să se înscrie sub 
condeiele noastre, în carnetul de 
notițe. Caracterul amplu și ex
plicit al prezentării ne-a scutit 
de întrebări suplimentare.

— Este știut că sîngele com
binatului nostru îl constituie 
lignitul; se extrage din Geisel- 
thal, cam 2.000 de vagoane zil
nic. Nu este puțin. Căi ferate 
proprii rezolvă aprovizionarea 
legînd nemijlocit combinatul de 
bazinul carbonifer. Dacă aducem 
lignit de la mari distanțe, pro
dusele noastre se scumpesc, ne- 
maifiind rentabile. Insă în apro
pierea noastră, între Halle și 
Leipzig, se află un bazin carbo
nifer, care ne oferă posibilitatea 
să rezolvăm problema viitorului. 
Zăcămîntul era cunoscut de 
multă vreme dar nu putea fi fo
losit din cauza marelui procent 
de săruri din compoziția sa. În
cercări de ardere a acestui căr
bune s-au făcut și în trecut, dar 
fără rezultat. Trebuia găsit un 
alt procedeu. O serie de pro
bleme au fost de acum rezolvate, 
dar cazanele mari ne-au dat fi 
încă ne mai dau de furcă. S-a 
construit o fabrică pentru ex
perimentarea cu cazane de o ca
pacitate de 100—125 tone abur 
pe oră la 120 de atmosfere.

Rezolvarea se apropie și se 
axează pe următoarele procedee: 
arderea se va face prin pulveri
zarea cărbunelui într-un ciclon 
la o temperatură ridicată — 
1.400 grade. Cenușa, zgura, se 
vor lichefia și tot în stare lichi
dă se vor elimina. In acest mod 
se asigură debarasarea sărurilor. 
Fixate în zgura lichidă ele nu 
vor constitui un pericol pentru 
existența cazonelor.

înd părăseam Leuna se în
sera. De-a lungul drumu
lui străjuiau asemenea 

unor cocostîrci neobișnuiți, stil- 
pii liniilor de înaltă tensiune și, 
mai încolo secțiile combinatului 
— această dantelărie de coloane, 
clădiri și conducte, creată de 
mina iscusită a omului.

Da I A avut dreptate cel care 
a caracterizat Leuna drept inima 
industriei chimice a R. D. Ger
mane. Și lignitul e aidoma sin- 
gelui ce zvîcnește fără odihnă, 
în toate direcțiile.

V. NĂMOLARU
C. SLAVU

lui 
este calmă, 

a Comitetului
PE SCURT

9 CAIRO. Patrioții din
Oman continuă să dea lovituri 
serioase trupelor coloniale engle
ze din Oman.

După cum ahunță Biroul din Cairo 
al imamatului Oman, recent, luptă
tori din armata de eliberare na
țională a Omanului au atacat un 
mare post piilitar englez în apro
piere de Nizva și au omorît 12 
soldați englezi.

Patrioțiii au atacat garnizoana 
engleză din orașul Rostaka. Cioc
niri serioase între patrioții orna- 
nezi și trupele engleze se desiă- 
șoară și în regiunea „munților 
verzi"

9 WASHINGTON. — După cum 
a anunțat la 11 ianuarie Departa
mentul de Stat al S.U.A., Statele 
Unite au avertizat țările care pri
mesc ajutor american și ale căror 
nave transportă mărfuri în Repu
blica Cuba că în urma hotărîrii 
Congresului S.U.A. li se va retra
ge acest.ajutor dacă nu vor înceta 
transportul mărfurilor în Cuba.

PE SCURT

francez 
sale în 
colabo

• TOKIO. — După cum anunță 
Direcția de statistică din Tokio, în 
ultimele luni populația capitalei 
Japoniei a crescut cu încă 250 000 
de persoane. La 1 decembrie 1962, 
capitala Japoniei număra 10 209 537 
de locuitori.

• NEW YORK. — 'Agenția Uni
ted Pres International anunță că 
noua întâlnire dintre reprezentan
ții Sindicatului tipografilor din 
New York și reprezentanții patro
nilor celor nouă ziare, care, 
urmare a grevei tipografilor, 
mai apar de 36 de zile, nu a 
la aplanarea conflictului.

„După cinci ore de tratative, 
cele două părți în dispută au ră
mas tot atlt de departe de rezol
varea diferendului ca în ziua de
clanșării grevei", relatează agenția 
citată.

ra 
nn 

dus

• WASHINGTON. — Preșe
dintele Comisiei senatoriale pen
tru afacerile externe, Fulbright, 
a relatat ^corespondenților despre 
ședința închisă a comisiei care a 
avut loc la 11 ianuarie și cuvin- 
tarea secretarului de stat, Rusk, 
la această ședință. Potrivit infor
mațiilor lui Fulbright, Rusk a 
declarat că angajamentele Sta
telor Unite de a nu săvîrși o inva
zie în Cuba nu „există".

® în San Jose, capitala Republi
cii Costa Rica a luat sfirșit confe
rința miniștrilor de externe ai ță
rilor din America Centrală. Deși 
lucrările conferinței s-au desfă
șurat în cel mai strict secret S'a 
aflat că participanții au discutat 
problema organizării unei confe
rințe a șefilor de state din această 
regiune a lumii în scopul orga
nizării unor noi planuri de inter
venție împotriva Cubei.

Comunicatul dat publicitățiiREDACȚIA și ADMINISTRAȚIA: București, Piața „Scînteii", Țel. 17.60.10, Tiparul.: Combinatul Poligrafic „Casa Scînteii".

după terminarea conferinței ara
tă că guvernele țărilor din Ame
rica Centrală vor continua linia 
politică anticubană formulată în 
ianuarie anul trecut de confe
rința de la Punta del Este și vor 
acționa cu hbtărîre în confor
mitate cu această politică. Comu
nicatul relevă, de asemeneți, că 
președinții celor șase țări' din 
America Centrală se vor întîlni 
în luna aprilie la San Jose cu 
președintele S.U.A., Kennedy.

• NEW YORK. — Reclamele 
țipătoare ale noilor dansuri la 
modă în Occident au devenit un 
element inseparabil al „modului 
de viață .american". Aceasta este 
lesne de înțeles, deoarece ele e- 
duc dolari. Deosebit de mult au 
cîștigat businessmenii americani 
de pe urma rock-and-roll-ului, 
Mărfurile care poartă eticheta 
„regelui" rock-and-roll-ului, Elwis 
Prisley, au adus firmelor producă
toare într-un singur an profituri 
în valoare de 55 milioane dolari.

In prezent e la modă twist-ul. 
Tot ce este legat de acest cuvînt 
magic are o largă circulație în 
S.U.A. Potrivit calculelor exper- 
ților, businessmenii americani vor 
obține din „Twistomanie" profi
turi în valoare de circa un mi
liard dolari. De remarcat că chel
tuielile guvernului S.U.A. pentru 
învățămînt reprezintă doar 50 de 
milioane dolari pe an.

• DAMASC — După cum re
latează presa siriană, la 12 ianua
rie a încetat din viață în orășe
lul sirian Izaz, cetățeanul Mah
mud Vardan, care era considerat 
cel mai bătrîn om din Siria și, 
probabil, din întreaga lume.

Mahmud Vardan a decedat la 
vîrsta de 163 de ani.

© ATENA. — Agenția Reuter 
relatează că la 13 ianuarie mase 
mari de pămînt și pietre s-au pră
bușit asupra unei mici localități 

muntoase din Grecia, distrugînd-o.
Este vorba de localitatea Mikro- 

horion situată în regiunea munte
lui Kaliakouda (centrul Greciei) 
care numără 366 de locuitori. In 
urma catastrofei, un locuitor și-a 
pierdut viața, 10 au fost răniți iar 
alți 15 sînt dați dispăruți. 60 de 
case au fost distruseHAVANA. — în capitala Cubei continuă lucrările Congresului femeilor din țările a- mericane. Participantele la congres au ascultat cu deosebită atenție rapoarte despre participarea femeilor la lupta pentru progresul popoarelor, pentru cucerirea drepturilor oameni ailor ca mame, camuncii și cetățence, pentru cucerirea de drepturi pentru copii, pentru ca aceștia să se bucure de sănătate, școli, fericire și bunăstare.


