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O productivitate 
sporita

.F.itigtA toate condițiile să 
realizăm șl să depășim planul 
de producție pe anul viitor". 
Aceasta este concluzia care 
s-a desprins din cuvîntul fie
cărui participant la dezba
terea cifrelor de plan pe anul 
1962 în sectorul produselor 
trase al Uzinelor de laminate 
neferoase din Capitală. Parti- 
cipanții au subliniat cu satis
facție că principala condiție 
care contribuie la asigurarea 
îndeplinirii planului pe anul 
1962 este faptul că prin grija 
partidului sarcinile planului 
anului viitor au fost cunoscute 
cu multe luni înainte. Cu cre
ionul în mînă, așa cum fac 
gospodarii, ei au făcut cal
cule, au propus soluții pentru 
ca din primele zile ale anului 
viitor planul să se realizeze 
în mod ritmic, la toți indicii. 
Multe discuții 
legătură 
muncii care 
crește cu 11 la sută, față de 
sarcinile planului pe acest an.

—S-ar putea — a spus tînă- 
rul maistru Teodor Băltică — 
să se mecanizeze unele lu
crări : încărcarea cuptorului 
de încălzit. La 
care 
s-ar 
port 
bror 
scă) 
vitatea muncii.

— Ca să obținem o produc
tivitate sporită, a spus tînărul 
inginer Iulian Anghel, să în
deplinim ritmic planul și să 
dăm produse de bună cali
tate, avem nevoie de scule, 
de organizarea unei magazii 
de scule și de oameni califi
cați care s-o deservească.

— Brigada noastră, a arătat 
în cadrul dezbaterilor tînărul 
Dumitru Szabo, responsabilul 
brigăzii de producție a tinere
tului din atelierul țevi, se an
gajează să folosească din 
plin timpul de lucru pentru ca 
planul sectorului pe anul 
1962, sporit cu peste 16% față 
de realizările din acest an, să 
fie îndeplinit și depășit. Pro
punem să se introducă la ma
șinile mici vagonete pentru 
transportul materialelor.

Si rînd pe rînd muncitori, in
gineri și tehnicieni, mulți la 
număr, au făcut însemnate 
propuneri privind mai buna 
organizare și aprovizionare a 
locurilor de muncă, folosirea 
întregii capacități de lucru a 
mașinilor și agregatelor, îm
bunătățirea controlului tehnic 
de calitate, ridicarea caliiică- 
rii tinerilor. însuflețirea cu 
care au participat la discuții, 
propunerile făcute îngăduie 
să se tragă concluzia că har
nicul colectiv al sectorului 
produse trase, care anul a- 
cesta a realizat lună de lună 
planul, depășindu-l la sorti
mentele principale, va obține 
rezultate și mai bune in anul 
1962.

s-au purtat în 
cu productivitatea 

anul viitor va

cuptor 
dacă 

trans- 
cali-

noul
se construiește, 
cupla grinda de 
pînă la laminorul 
(pe care să-l deservea- 
ar crește mult producti-

♦

LIDIA POPESCU

La 1 noiembrie, sectorul de 
aparate pentru metrologie 
și la data de 23 noiembrie 
sectorul de construcție și 
montaj de la Atelierele 
„9 Mai” din Capitală — 
și-au îndeplinit planul pe 
anul 1961. In fotografie: 
montorul Gheorghe Savu 
fruntaș în producție la 
sectorul construcții în 

timpul lucrului.
Foto : AGERPRES

AII «PLINIT
Întreprinderile 

din indus
tria materia

lelor refractare și- 
au îndeplinit sarci
nile de plan prevă
zute pe acest an, la 
producția globală și 
marfă, cu 27 de zile 
înainte de termen. 
Colectivele fabricii 
de șamotă-Azuga, 
ale fabricilor de că
rămizi refractare „9 
Mai“-Turda și „U- 
nirea”-Tg. Jiu au 
raportat îndeplini
rea sarcinilor a- 
nuale de plan cu 
peste o lună de zile 
înainte de termen, 

în acest an, în 
industria materia
lelor refractare s-a 
realizat o producție 
cu 9,2 la sută mai 
mare față de cea 
din anul trecut.

★

La cele 25 de în
treprinderi din 
regiunea Ba

nat care și-au în
deplinit înainte de 
termen planul a-

Cifrele de plan 
pe anul 1962 

în dezbaterea colectivelor 
întreprinder ilor

Angajamente 
mobilizatoare

în-

£a intrarea în 
cetatea oțelu
lui, pe partea 

dreaptă, se înălțau 
pînă mai ieri munți 
de zgură. Dar iată 
că deodată au sosit 
aci nenumărate es
calatoare, mașini 
basculante, o
treagă armată da 
constructori. In cî
teva zile, munții de 
zgură au fost îm
pinși la o parte, în
depărtați pentru ca 
în vatra lor să fie 
scobită temelia a- 
dîncă și trainică a 
unor mari construc
ții siderurgice: noua 
secție de furnale. 
N-a trecut nici un 
an de la începerea 
lucrărilor și 
primele 
schelele 
care 
corpul
nr. 7 de 
cel mai 
țară, se înalță 
cer. Acesta 
șantierul nr. 
întreprinderii
construcții siderur
gice Hunedoara. 
Constructorii de aici 
iși dăruiesc efortu-

astăzi 
coșuri, 

metalice 
împrejmuiesc 

furnalului 
1000 
mare

m.c.. 
din 

spre 
este 

1 al 
de

rile și priceperea 
lor înfăptuirii unuia 
din însemnatele o- 
biective stabilite de 
cel de-al III-lea 
Congres al P.M.R. 
Zilele trecute, ei 
s-au strîns în spa
țioasa sală a colțu
lui roșu pentru a 
discuta cifrele de 
plan pentru anul 
1962 și măsurile ne
cesare pentru asigu
rarea îndeplinirii 
acestora cu succes. 
Pe măsură ce șeful 
șantierului, ingine
rul Mold Gheorghe. 
înșiruia unul după 
altul termenele de 
încheiere a lucrări
lor la C.T.E. nr. 3 
la furnalul nr. 7 
grupul social admi
nistrativ, linia l-a 
a noii secții de a- 
glomerare etc. con
structorii deveneau 
tot mai însuflețiți, 
tot mai mîndri de 
încrederea pe care o 
are partidul, statul 
nostru în forțele și 
destoinicia lor.

După ce a termi
nat de expus ci
frele de plan, ingi
nerul Mold și-a a- 
runcat privirea pes
te cei prezenți în

muncitori, 
ingi-

sală: 
constructori, 
neri și tehnicieni. 
Puteai observa cu 
ușurință pe fețele 
fiecăruia convinge
rea că sarcinile ce 
le revin pentru a- 
nul viitor sînt în- 
tr-adevăr grele, dar 
în același timp mo
bilizatoare și pe de
plin realizabile. De 
altfel, această con
vingere au arătat-o 
mai toți constructo
rii șantierului nr. 1 
care au participat 
la discuții.

— In anul care 
vine avem de tre
cut un examen 
greu, a spus tînăra 
Năzdrăvan Aurica, 
zidar șamotor. Dar 
avem de 
noastră 
permanent 
nizației de 
experiența 
multor constructori 
de pe șantierul nos
tru, nesecate rezer
ve interne încă ne
exploatate. Toate a- 
zestea ne vor ajuta 
să răspundem cu

partea 
ajutorul 
al orga- 

partid, 
bogată a

ROMULUS LAL

(Continuare 
în pag. a 3-a)

Propuneri 
eficiente

In urmă cu cîteva zile mun
citorii, inginerii și tehni
cienii de la întreprinderea 

forestieră Fălticeni au dezbătut 
cu un ridicat spirit de răspundere 
cifrele de plan pe anul 1962 și 
au analizat stadiul îndeplinirii sar
cinilor de plan pe anul în curs. 

Mulți dintre cei care au parti
cipat la discuții au scos la iveală 
principalele lipsuri care s-au ma
nifestat în unele sectoare și au 
propus măsuri eficiente pen
tru asigurarea îndeplinirii, în mod 
ritmic a planului pe anul 
toți indicii.

Constantin Ungureanu, 
sabilul unei brigăzi din 
de exploatare Moișa a 
de pildă, conducerii sectoarelor 
să ia măsuri pentru a opri fluc
tuația muncitorilor din brigăzi și 
pentru întărirea organizatorică a 
colectivelor brigăzilor : organiza
rea regulată a unor consfătuiri de 
brigadă, în care să se discute 
munca tinerilor, organizarea unor 
cursuri de ridicarea calificării și 
altele.

Și alți parficipanți au făcut 
propuneri însemnate în vederea 
îndeolinirii exemplare a sarcini
lor sporite de plan ale anului 
viitor. Solcanu Dumitru, muncitor 
la sectorul de exploafare Rîșca 
Mare a propus, de pildă, ca pînă 
la începerea producției anului 
1962 să fie refăcufe prin muncă 
patriotică toate drumurile de 
acces la gurile de exploafare și 
să se fermine construcția drumu
rilor de exploafare de la parche
tele anului 1962

Pentru anul 1962 Întreprinde
rea forestieră Fălficeni are sarcini 
mari de realizat. Pentru anul viitor 
indicele de utilizare a masei lem
noase trebuie astfel să crească de 
la 96.10 la sută la 96.30 la sută. 
Productivitatea muncii trebuie, de 
asemenea, să crească cu 5 la 
sută. Lupta principală trebuie să 
se dea în direcția valorificării 
perioare a masei 
vederea îndeplinirii 
anul viitor la toți indicii.

respon- 
sectorul 
propus,

lemnoase. 
planului

su
in 
pe 
s-a

AURELIA CARUNTU

(Continuare în pag. a 3-a)

Proletari 3îri toate tarile, tîniji-vă!
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SÎMBĂTĂ Șl DUMINICĂ
LA CĂMINUL CULTURA!

DIN PRIMA ZI,
PLANUL A PRINS

viață
omuna Căzănești 
din raionul Slobo
zia are un cămin 
cultural spațios și 
modem, cu sală 
mare, de 500 de

locuri, club, sală de repetiții.
— Sinteți de la „Scînteia ti

neretului" ? ne întreabă tova
rășul Zărnescu Costică, direc
torul căminului cultural. Mă 
bucur că ați venit să soriți 
despre tinerii noștri. Ei sînt 
sufletul activității noastre, a- 
proape nu e unul care să nu 
activeze într-o formație a că
minului cultural. Gîndiți-vă, 
de pildă, că avem trei echipe 
de teatru, nu una — ca să nu 
mai amintim și corul, echipele 
de dansuri — atât de mulți sînt 
tinerii dornici să participe 
activitatea artistică.

Revenim însă repede 
obiectivele raidului nostru.

— Ce se întâmplă sîmbătă 
și duminică la căminul cul
tural ?

Aflăm ci sîmbătă seara are

la

Ia

Noi blocuri de locuința șl 
magazine construite In Pia

ța „Păcii’' din Cluj.

Foto ; AGERPRES

PLANUL ANUAL
nual de 
s-a mai 
începutul 
luni și Trustul mi
nier „B a n a t u 1". 
Succesul minerilor 
din exploatările car
bonifere din Banat 
este rezultatul creș
terii productivității 
muncii, indice care 
a sporit cu 6,9 la 
sută față de sarci
na planificată.

Minerii din ca
drul Trustului „Ba
natul” au reali
zat în primele 10 
luni ale anului eco
nomii peste plan în 
valoare de 2.804.000 
lei.

I

productie 
alăturat la 

acestei

Neagră din regiunea 
Crijana și Crinul din 
Timișoara. Cantitatea 
mărfurilor notate cu 
calificativul „foarte bi
ne" 
53 la 
I960, 
sută.

a crescut 
sută CÎt 
la peste

de 
era
63

la 
în 
la

•k

Zeri ne-a sosit la 
redacfie urmă-

★

sticleindusfria 
și ceramicei fi
ne din țara 

noastră și-a îndeplinit 
înainte de termen pla
nul pe anul în curs. 
Primele care au 
ceput să producă în 
contul noului an 
colectivele de muncă 
ale fabricilor. Pădurea

în-

slnt

foarea telegra
mă :

„Colectivul de mun. 
citori, tehnicieni și in
gineri al întreprinde
rii „Bella Breiner"- 
Brașov a realizat pla
nul anual al produc
ției globale în ziua de 
2 decembrie a.c., deci 
cu 29 de zile înainte 
de termen.

Pînă în prezent au 
fost realizate peste 
plan 485 tone organe 
asamblate. Colectivul 
întreprinderii noastre 
este hotărît ca sub 
conducerea organiza
ției de partid să ob
țină noi succese în 
producție".

Minuirea noilor mașini de 
tricotat de la Fabrica de 
confecții și tricotaje din 
București, cer multă price
pere. Tocmai de aceea ti
nerii Dragomirescu Nicolae 
și Gheorghe Dumitru dau 
toată atenția ridicării cali
ficării, cunoașterii mașini, 

lor la care lucrează.

Foto : N. STELORIAN

loc o manifestare care urmă
rește informarea politică a ti
neretului asupra celor mai 
importante evenimente pe 
plan internațional. După aceea 
— film. Duminică are loc con
ferința „Cum putem obține 
5000 kg. porumb boabe la hec
tar" și spectacolul de teatru 
cu piesa „Cheia succesului", 
care abordează problema întă-

a întocmit un plan bogat, bine 
chibzuit, 
sarcinilor care 
căminului cultural în această 
perioadă. Planul conține mai 
bine de zece pagini, și spațiul 
nu ne permite să-l reproducem 
în întregime. Vom aminti 
doar unele din acțiunile care 
sînt propuse.

In această perioadă se vor

care să răspundă 
stau în fața

sări", „Ce venituri aduce un 
hectar cultivat cu porumb iri
gat" și altele. Pe această linie, 
colectivul de conducere al că
minului cultural își mai pro
pune să popularizeze prin fo
tomontaje angajamentele și 
prevederile planului de pro
ducție al gospodăriei colective 
pe anul 1962.

In plan sînt prevăzute apoi

Sîmbătă seara și duminică o brigadă de reporteri ai ziarului nos
tru, a întreprins un raid prin mai multe cămine culturale din regiu
nile București și Galați. Raidul a avut două obiective :

1. Activitatea care se desfășoară aici sîmbătă și duminică și
2. In ce măsură sînt asigurate condițiile pentru o activitate bogată 

perioada de iarnă.
Iată cîteva din aspectele întîlnite la căminele culturale vizitate de

brigadă.

in

ririi economico-organizatorice 
a gospodăriilor colective.

Aici, pregătirile pentru pe
rioada de iarnă au fost în
cheiate și activitatea a început 
din plin. Cu sprijinul organi
zației U.T.M., al comitetului 
de femei, al consiliului de 
conducere al G.A.C., al ingi
nerilor agronomi și dl cadre
lor didactice din comună, sub 
îndrumarea organizației de 
partid, conducerea căminului

ține, de pildă, conferințe ca: 
„De ce e necesar ca fiecare 
colectivist să aibă cît mai mul
te cunoștințe de agronomie și 
zootehnie", „Importanța creș
terii fondului de bază" (a- 
ceasta o va ține președintele 
gospodăriei colective), „Ce ve
nituri aduce un hectar culti
vat cu porumb siloz sau cu 
porumb hibrid", „Ce venituri 
aduce creșterea și dezvoltarea 
sectorului de animale și pă-

ciclurile de conferințe pentru 
colectiviștii care nu sînt în
scriși la învățămîntul agrozo
otehnic de pe lingă colțul 
roșu.

Se prevede de asemenea ca, 
săptâmînal, la cămin să se ți
nă informări politice asupra 
evenimentelor interne și in
ternaționale pe o săptămînă 
întreagă (aici s-a găsit de cu
viință să se țină aceste infor
mări odată pe săptămînă, pen-

tru ca acestea să fie mai sin
tetice ; în alte părți aceste in
formări se fac în fiecare zi 
înaintea spectacolelor echipe
lor artistice sau a filmelor).

S-a prevăzut de pe acum ca 
în perioada pregătirii campa
niei de primăvară brigada ar
tistică de agitație să pregă
tească un program nou, inti
tulat „Vine primăvara". Un 
alt capitol din plan se ocupă 
cu popularizarea realizărilor 
oamenilor muncii din ța
ra noastră, sub conducerea 
P.M.R. In această privință 
sînt prevăzute mai multe con
ferințe și expuneri, precum și 
confecționarea unor fotomon
taje cu aspecte din viața nouă 
a satului. De asemenea, se vor 
organiza două seri culturale 
intitulate „Eroi comuniști în 
literatură", „Poeții cîntă rea
lizările regimului democrat 
popular" și un concurs „Cine 
știe, cîștigă" cu tema „Poeții 
cîntă partidul".

Un alt obiectiv al planului 
este intitulat „propaganda 
științifică și sanitară". Sînt 
prevăzute aici conferințe ca:

ION BĂIEȘU 
CAROL ROMAN

(Continuare în pag. a 2-a)

Trei noi fabrici 
de produse lactate 
intrate în funcțiune

In orașele Reșița, Tg. Mu
reș și Mediaș au intrat 
de curînd în funcțiune 

trei fabrici de produse lac
tate.

Fabricile de la Tg. Mureș și 
Mediaș au fost 
ducție înainte 
planificat.

în prezent 
strucție încă 
duse lactate 
Turda, Călărași, Constanța și 
Brașov. Lucrările de construc
ție se află în 
ele urmînd a 
țiune pînă la 
an.

date în pio- 
de termenul

află în con-se
5 fabrici de pro- 
la Baia Mare,

stadiul avansat, 
ii date în iunc- 
siîișitul acestui

(Agerpres)

Condiții optime 
de învățătură și viață

De cîtva timp studenții Insti
tutului medico-farmaceutic 
din Tg. Mureș, care fac 

practică în clinica din localitate, 
pot urmări intervențiile chirurgica
le și prin televizor. Acest institut, 
care în cei 16 ani de existență a 
dat țării 1.800 de medici, este în 
continuă înnoire și modernizare. 
Numeroase aparate cu care a fost 
înzestrat în acest an — microscop 
electronic, aparate Rontgen de 
mare capacitate, zeci de alte apa
rate diferite, înlesnesc 
medici însușirea unei 
înalte.

Condiții de învățătură 
din ce în ce mai bune sînt create 
studenților și în celelalte institute 
de învăfămînt superior din Tg. 
Mureș. Institutul pedagogic, de 
pildă, a fost dotat cu noi săli de 
Clasă și laboratoare, biblioteci etc., 
iar pentru studenții Institutului de 
teatru se construiește o nouă sală 
modernă de spectacole. Corespun
zător creșterii numărului de stu
dent! ai institutelor din Tg. Mureș, 
a lost dat în folosință un nou 
cămin cu circa 400 de locuri.

viitorilor 
calificări

fi viață

(Agerpres)

■0—onr.

Despre colegi
și o falsă colegialitate

Prin muncă 
patriotică

Numeroși elevi și pionieri, 
fii de mecanizatori și colecti
viști sprijină prin muncă pa
triotică pe silvicultori în ac
țiunea de recoltare a semin
țelor de foioase și rășinoase. 
în raza Ocolului silvic Balș, 
regiunea Oltenia, au fost strîn- 
se în ultima vreme de către 
elevii din școlile raionului 
Balș, 30.000 kg. de ghiandă. 
La Ocolul silvic Retezat au 
fost adunate 3.000 kg. semin
țe de brad.

Sprijinul dat de tineret a a- 
jutat silvicultorilor să strîngă 
în toamna aceasta 4.300.000 kg. 
de semințe, cantitate ce depă
șește pe cea planificată cu a- 
proape un milion de kilo
grame.

Cu multă însuflețire parti
cipă la acțiunile de interes ob
ștesc și cei 3.600 de tineri re- 
șițeni membri ai celor 110 bri
găzi de muncă patriotică. în 
perioada care a trecut din a- 
cest an ei au participat la ri
dicarea unor noi obiective in
dustriale și social-culturale și 
la acțiunile de înfrumusețarea 
orașului.

De la începutul cursurilor 
numeroși studenți din Iași au 
ajutat în timpul liber la con
strucția casei de cultură a ti
neretului. în ultimul timp ei 
au făcut 25.000 ore de muncă 
patriotică pe diferite șantiere.

La rîndul lor, tinerii din re
giunea Iași au strîns în acest 
an peste 20.000 tone de fier 
vechi.

(Agerpres)

I

u puțin timp în ur
mă citeam într-o re
vistă o interesantă 
anchetă la care au 
răspuns numeroși ab
solvenți ai institute

lor noastre de învățămînf superior. 
La întrebările reporterilor răspun
deau printre alții inginerii Ion 
Vasile și Petre Bunea de la Uzi
nele „Oțelul Roșu", agronomul 
Dumitru Nicolescu dinir-o comună 
a Dobrogei, Eugen Bărbulescu, 
medic în Ța.'a Oașului. Tema dis
cuției era primul lor examen la 
școala vieții, adică la locurile de 
muncă unde au fost repartizați 
după' absolvire. Ceea ce impre
siona în răspunsurile foștilor stu- 
denji era însă și faptul că deși 
părăsiseră de mult institutele, ei 
nu-ți uitaseră facultățile, anii, 
grupele, colectivele studențești 
din care au făcut parte.

Lucru foarte firesc. Poți oare 
uita un colectiv în care ai trăit 
și ai învățat atiția ani, care ți-a 
fost ca o a doua familie, cu care 
ai trăit toate bucuriile și necazu
rile ?

,(Cutn să uităm faptul că în- 
tr-un an grupa noastră a obținut 
numai note de 10 la examene? 
A fost un succes obținut prin vo
ința și sprijinul tuturor studenților. 
Sau faptul că ani la rind în grupa 
noastră prin ajutorul pe care ni 
l-am dat unii altora n-a existat 
niciodată nici măcar un singur 
corijent ? Toate aceste succese 
obținute în colectiv și cu ajuto
rul colectivului se pot oare uita? 
scria un profesor din regiunea 
Bacău. Dacă ai trăit într-un co
lectiv studențesc bun, bine for
mat, lucrul acesta te va ajuta și 
peste ani. Și eu simt asta din 
plin acum, la locul meu de 
muncă".

Dar cîți din absolvenții noștri 
n-au asemenea amintiri pline de 
recunoștință și duioșie față de co
lectivele studențești în care au 
învățat I Cite asemenea colective 
minunate nu sînt în toate facultă
țile din țară, în care cresc nu 
numai buni specialiști, ci și tineri 
înaintați I

îmi veneau în minte toate a- 
cestea zilele trecute, cînd am cu
noscut la Facultatea de farmacie 
din București, grupa a doua din 
anul IV. Discutasem împreună 
multe ore în șir și la sfîrșit mi-a 
venit în minte: oare cei care for
mează această grupă vor putea 
avea asemenea amintiri despre 
colectivul lor peste cîțiva ani, 
cînd nu vor mai fi studenți? Dar 
cuvînful acesta — colectiv este 
impropriu folosit în cazul de față. 
Pentru că — deși pare paradoxal 
— cele zece studente care în
vață în această grupă deși sînt 
zi de zi împreună de 4 ani, par 
a fi niște ființe străine unele de 
altele, care stau în aceeași încă
pere numai întîmplăfor, asemenea 
cetățenilor într-un vagon de tram
vai. Dar ceea ce pare de-a drep
tul uimitor- este seninătatea cu 
care recunosc toate acestea mem
brii grupei.

— La noi fiecare studentă mun
cește pentru ea, învață pentru ea, 
dacă obține rezultate bune sau 
slabe o privește personal, spune 
Eugenia Zdrobău. Nu încercăm să 
ne facem observații una alteia 
pentru că... știți nu avem obiceiul.

Tonul nu este cîtuși de puțin 
ironic, ci serios.

— Și... vă simțiți bine împre
ună, sînfeți mulțumite una de 
alfa ?

— Da. Nu ne ajutăm între noi, 
e adevărat, cu toate acestea sîn- 
tem una față de alfa bune colege, 
spunea Maria Rădulescu.

Un asemenea răspuns ar mira 
pe oricine. Ne-a mirat și pe noi. 
Ce fel de „colegi" sînt aceia care 
nu se ajută între ei l

— lată, la noi nu sînt 
de pildă, completează 
csre ne cifea parcă pe 
trebarea. Dacă ne-am critica...

Vasăzică, asta era 1 „Colegiali
tatea" lor este, de fapt, o cole
gialitate a... dezinteresului unuia 
rață de ceilalți.

In istoria de 4 ani a acestei 
grupe s-au întîmplat uneori eve
nimente deosebite. De pildă, a- 
nul trecut, cînd au fost pierdute 
pe drum „două bucăți", („Două 
bucăți" înseamnă în jargonul gru
pei doi oameni care au rămas re- 
petenți). Unul dintre aceștia e Va
sile Bardan actualmente în 
anul III. La vremea ei grupa l-a 
categorisit pe Bardan drepi „bă
iat bun", deștept dar cam „liche- 
luță". Ce-i drept, „bun băiat’' 
era Bardan dacă nu chiulea zdra
văn de la cursuri. Venea și el 
cînd avea... timp liber, iar pe la 
lucrările practice nu-l vedea ni
meni. Grupa nu l-a deranjat nici 
măcar cu... o vorbă. II privea per
sonal ce face.

Cu Constanța Folotă lucrurile 
s-au petrecut într-un mod ase
mănător. Și ei îi plăcea să se 
plimbe. Fetele vedeau asta, dar 
s-au mulțumit să constate că... 
așa e ea. Și-n cazul ei grupa a 
vrut să procedeze tot... colegial : 
nu a încercat să o trezească la 
realitate cu o critică curajoasă, 
deschisă. Ca și Bardan, Folotă a 
rămas repetentă.

In ultimul timp nivelul general 
al grupei la învățătură s-a mai 
ridicat. (Criticate de comitetul 
U.T.M. pe facultate, studentele 
au început să se pregătească mai 
serios). Dar atmosfera în grupă a 
rămas la fel de lîncezită și căl
duță. Concepția că ești un bun 
coleg dacă nu faci nimănui nici 
o observație, dacă 
nimeni se menține 
piu de nezdruncinat 
lectiv.

Semnificativ este 
și faptul că, după 
fată ni s-au dat la redacție mai 
multe telefoane prin care eram 
rugați să... nu criticăm pe studen
ții de la Facultatea de farmacie.

Curioasă părere despre critică

certuri, 
cineva 

față în-

nu critici pe 
ca un princi- 
al acestui co

in acest sens 
discuția rela-

EUGEN FLORESCU

(Continuare în pag. a 3-a)



Sîmhătă ți duminică Ia căminul cultural
(Urmare din pag. l-a) tinerii din comună sînt deose

bit de mult preocupați de a- 
cest lucru și-i acordă o mare 
atenție. Directoarea a făcut 
însă, în săptămîna care a tre
cut, mult prea puțin pentru a 
răspunde preocupărilor lor.

Am vrut să cunoaștem mai 
profund de ce programul săp- 
tămînal a fost atît de puțin 
axat pe problemele majore ale 
satului. La întrebarea noastră 
despre conținutul planului de 
activitate al căminului cultu
ral pe perioada de iarnă, to
varășa Rîcă n-a putut să ne 
răspundă decît următoarele: 
„Avem indicații... știm 
cum ar trebui să arate... 
mîine e gata !"

— Cum așa, î 
dumneata planul, 
al căminului pe 
treagă ?
- Da, îl fac I
— Singură ? 
Doar cu greu,

; stat mai mult de vorbă cu 
varășa Rîcă i-a trecut prin

: minte că doream să cunoaștem 
cum conlucrează ea cu orga
nizația U.T.M. din comună, cu

f,Originea și evoluția omului", 
„Știința și religia" și altele. 
Pentru ca propaganda ateistă 
să fie mai bine susținută s-a 
organizat un cerc de popu
larizarea științei, la care se 
vor ține 12 expuneri printre 
care: „Originea pământului", 
„Apariția și evoluția vieții pe 
pămînt", ■„Explicarea fenome
nelor naturale" (tunetul, ful
gerul, cutremurul, eclipsele), 
„Știința în slujba omului", 
„Succesele Uniunii Sovietice 
în cucerirea Cosmosului" și 
altele. , ., .

La obiectivul șase — „Acti
vitatea artistică" — sînt prevă
zute toate manifestările pe care 
le vor organiza corul (se pre
văd care cîntece anume se vor 
învăța) formația de dansuri, 
echipa de teatru, brigada ar
tistică de agitație. (O observa
ție care trebuie făcută în le
gătură cu echipa I de teatru 
este în ceea ce privește reper- ' 
toriul său. Pe Ungă piese ins- 
pirate din activitatea totecți- 
viștilor pentru "tntăntea eco-, ' L : AJ.A4UCX bAd VZ.* A «AVA. VlllX (A
nomtco-orgaptzatonca a gospo- , comisia de femei, cu cadrele 

didactice, cu ceilalți factori 
chemați să răspundă de mun
ca culturală în sat. A reieșit

cam 
pînă

faciîntr-o zi 
de activitate 

! o iarnă în-

după ce am 
to-

dăriei colective, ciim' sînt 
„Cheia succesului", „Rîsul pă
mîntului", echipele de teatru 
și-au propus și piese care de
pășesc puterile tinerilor ar
tiști amatori și care nu sînt 
cele mai potrivite pentru preo
cupările colectiviștilor din sat, 
-ca de pildă „Nemaipomenita 
pantofărească"; „Titanic vals", 
„Slugă la doi stăpîni".

Un alt capitol al planului 
se ocupă de activitățile cultu
rale ce se vor desfășura în 
rîndul tineretului. Se vor or
ganiza astfel în fiecare săptă- 
mînă „joi ale tineretului", 
convorbiri cu participanta la 
concursul „Iubiți cartea", re
cenzii la filme și cărți, un cerc 
de croitorie pentru fete și 
altele.

Planul mai prevede în amă
nunțime activitatea cercurilor 
de istoria patriei și de 
grafie.

Îndeplinirea planului înce
puse cu două zile în 
adică de la 1 decembrie, 
amănunt îmbucurător: 
primele zile, activitatea la 
min s-a desfășurat exact 
cum s-a stabilit în plan. Cămi
nul cultural din Căzănești ți
ne să-și păstreze și în această 
perioadă titlul de fruntaș pe 
raion.e lOnsțjUt tr.’snf .sun! eh .

Un afiș, plasat chiar în față, 
invită în numele brigăzii ar
tistice de agitație a căminului 
cultural din comuna Slobozia- 
Nouă, pentru duminică, două 
categorii de spectatori: — pe 
copii, la un spectacol educativ 
special pregătit pentru ei, la 
ora 10 dimineața, iar pe adulți 
— la spectacolul „Bucuria vie
ții'", la ora 18. Și nu puțini sînt 
trecătorii ce se opresc în fața 
acestui afiș și comentează. 
Vor veni, desigur, la spectacol. 
Titlul e atrăgător, promite 
mult. Iar băieții și fetele, co
lectiviști din Slobozia Nouă, 
sînt cunoscuți ca tineri de is
pravă.

Merită a fi menționată preo
cuparea Casei de cultură din 
Slobozia de a prezenta progra
me diverse, bogate în conținut, 
legate de actualitatea satului, 
care folosesc exemple concrete 
din viața comunelor. Echipele 
casei de cultură urcă pe rînd 
pe scenele căminelor culturale 
din raion, oferindu-le tinerilor 
artiști amatori de aici exem
ple concrete de felul cum tre
buie întocmit un program ar
tistic. Iar atunci cind echipele 
căminelor culturale urcă pe 
scena Casei de cultură din 
Slobozia ele primesc ajutorul

menea scene 7 Unde este spiri
tul de vigilență, grija ca atunci 
cînd vin în această sală, oame
nilor muncii să le fie prezen
tate spectacole de calitate, bo
gate în conținut, realizate 
cu talent ? Ușurința cu care 
directorul Casei de cultură 
trece peste o asemenea si
tuație trebuie sc-l pună pe 
gînduri. în mod indiscutabil 
cei peste 300 de spectatori, cîți 
au asistat la cele două pro
grame prezentate de „Bombo- 
nel et comp", n-au avut nimic 
de învățat, neînțelegînd nici ei 
ce caută asemenea „producții" 
pe scena Casei de cultură.

ZILE PUNE
Comuna însurăței impresionează 

pe toți cei care o cunosc pentru 
prima oară. E o comună mare, 
cu multe case noi, frumoase, cu 
drumuri largi și curate, lată de 
ce ne-am notat mai întîi cîteva 
date generale.

Comuna are peste 8.000 locui
tori. In trecut, un sfert dintre a- 
ceștia erau neștiutori de carte. Nu 
se putea vorbi pe atunci despre 
o activitate culturală.

tă largă aefiune, la căminul cultu
ral s-a ținut o conferință care a 
dovedit pe bază de calcule ce 
venituri mari va aduce colectiviș
tilor valorificarea acestor terenuri.

A doua zi, la cămin avea loc o 
discuție pe tema „Cum putem ob
ține 5.000 kg boabe porumb la 
hectar", apoi un program artistic.

— In sat sînt 40 de cercuri de 
citit. Acum, dacă vreți, puteți găsi 
activitate în cercul nr. 25 al tova
rășei Olga Mototolea.

— Mîine dimineață are repeti
ție corul de 100 de persoane.

— După masă dă spectacol 
echipa școlii medii.

— Sîmbătă și duminică sînt zile 
pline la noi întotdeauna...

De dimineață pină seara e acti
vitate.

în clipa aceea se sting luminile 
și filmul începe. Tinerii fug și-și 
ocupă repede locurile în sală.

SPECTACOL...
DUPĂ CORTINĂ

geo-

urmă, 
Un 
din 
că- 
așa

CÎND MUNCEȘTI

deiini/l singer

o

venit la bibliotecă..Deși e dimineață. devreme, primii cititori cru și

Cînd am ajuns în comuna Viziru 
începuse deja să se însereze. 
Nu știam unde este căminul cul
tural, dar am nimerit repede, pen
tru că nicăieri nu era atîta lume 
ca în fața clădirii acestuia. Erau 
aici sfrînși foarte multi 
parte ședeau afară și 
muzică la difuzor. Mulți 
înăuntru și priveau spre 
acoperită de cortină. în 
acestei cortine se juca teatru. A- 
dică se făcea repetiție la piesa 
„Rîsul pămîntului". Repetiția era 
fără public, dar tinerii, neavînd 
ce face, au venit în sală și unii 
dintre ei, mai îndrăzneți, trăgeau 
cortina la o parte și se uitau 
înăuntru. Pentru ei în seara aceea 
nu era programat decît un film, 
și acesta peste cîteva ore.

Am stat de vorbă cu directorul 
căminului, utemistul Stoian Bălțaf.

— De ce nu aveți nici un fel 
de activitate în seara aceasta 7

— Cum 
film.

— Pînă
ore...

— Pînă

tineri. O 
ascultau 
stăteau 

o scenă 
spatele

să nu avem 7 Avem

la film mai sînt cîteva

Echipa de teatru a căminului cultural din Viziru repetă...

bi- 
cu 
că

Comuna Andrășești. Deși e 
spre prînz, căminul cultural 
este înthis. Cu toată strădania 
noasfră de a zări prin preajmăj 
pe cineva, nu izbutim. Citet-a 
tinere, ce-șl fac tocmai drum— 
pe acolo,^ne întrebă :

— Căutați pa“diteetQaj?ea că
minului cultural?, E/dn con
cediu. Dar dacă o căutați, poa
te o găsiți.

în sfîrșit, la școală, o găsim 
pe tovarășa Rîcă Florica, di
rectoarea căminului.

Trebuie arătat însă dintru 
început că activitatea ei este 
slabă, nefiind. sprijinită decît 
sporadic și neeficace de către 
organizațiile U.T.M. din G.A.C. 
și din comună. Iată, de 
pildă, ultima săptămână: 
marți — s-a desfășurat o 
zi închinată femeilor la 
care s-a vorbit pe margi
nea Programului P.C.U.S. des
pre femeia în comunism; 
miercuri — o seară literară ; 
joi — s-au recomandat citito
rilor cîteva cărți; vineri — 
în cadrul unei seri științifice 
a fost prezentată figura lui 
Aurel Vlaicu ; sîmbătă — film. 
Duminică, urma să se desfă
șoare o zi închinată tineretu
lui. Am rugat-o pe tovarășa 
Rîcă Florica să ne informeze 
despre această acțiune, de a 
doua zi.

— Credem că o să fie bine... 
Se va dansa, iar înainte se va 
prezenta tinerilor chipul unui 
savant romîn.

— Despre cine 11 se va vorbi?
— Despre.. .
Și în acel moment a luat în 

mină cartea „înciințași, de 
seamă ai științei romînești", 
s-a uitat la sumar și a rțțstit 
un nume. A apărut clar cq di
rectoarea căminului cultural 
tratează lucruri deosebit de în
semnate, cu ușurință, la intim- 
plare.

Și nu a fost vorba doar des
pre un simplu caz. înainte de 
toate trebuie remarcat că în- : 
săși activitatea desfășurată la 
căminul cultural în săptămîna 
care a trecut nu a fost axată 
pe problemele actuale ale satu
lui. Oare în comuna Andrășești 
problema întăririi, economico- 
organizatorice a gospodăriri 
colective nu se află la ordi
nea zilei ? Realitatea este că

tat în colectiv conținutul și 
fofrtlele de desfășurare a acti
vității : cultuțple din comu- 
ffir ATOrașhștr. : ^Organizațiile* 
UiT.Mi din G.A.C.
mună au datoria să acorde totț 
sprijinul lor Activității cămi-j 
nului cultural,"factor de mare’ 
importanță în Educația politi
că a tinerilor. Aceasta înseam
nă că directoarei trebuie să i 
se dea un sprijin concret, 
eficace, sistematic.

Lucrurile nu mai pot conti
nua astfel. Colectivul de con
ducere al căminului, comite
tele organizațiilor U. T. M. 
din G. A. C. și din co
muna Andrășești au datoria 
să colaboreze strîns. pentru ca 
la cămin să se ducă o activi
tate rodnică, bogată. Căminul 
cultural din Andrășești poate 
și trebuie să devină centrul 
unei intense activități politico- 
educative, care să-și aducă 
din plin contribuția la educa
rea tinerilor, la mobilizarea lor 
pentru a-și aduce un aport tot 
mai susținut la continua înflo
rire a vieții noi în sat.

Cît de multe acțiuni intere
sante se pot desfășura la că
minul cultural se poate vedea 
și din activitatea de la cămi
nul cultural din Căzănești. 
Planul de activitate pe perioa
da de iarnă a căminului cul
tural din Căzănești constituie 
un bun exemplu.

OASPEȚI Șl...
„OASPEȚI"

în fața Casei de cultură din 
Slobozia mai mulți tineri se 
pregăteau să plece undeva.

Ne interesăm despre ce e 
vorba și aflăm că în după-a- 
miaza acestei zile o echipă ar
tistică a casei de cultură va 
pleca in comuna Cosimbești, 
unde va prezenta un program 
artistic. Nu-i prima dată cind 
echipele Casei de cultură plea
că în „turneu". In fiecare săp- 
tămînă. Dar se mai intimplă 
ceva. Casa de cultură din Slo
bozia primește și ea la rîndul 
ei oaspeți, și încă numeroși.

casei de cultură cît și al celor
lalți activiști culturali.

Toate ar fi bune dacă~. pe 
gardul din fața case? de Cul
tură nu am descifs^vde^pe răr 
mășițele unui afiș, următorul 
lerct.de prost gust:

. „Casa de cultură Slobozia 
SPECTACOL DE CIRC cu 
diferite numere de atracție și 
comedii. 2 ORE DE RlS CU 
LACRIMI! Intrarea 5 lei !"

Am vrut să cunoaștem pă
rerea unora dintre cei ce-au 
,.rîs cu lacrimi două ore", pen
tru a ne lămuri dacă numai 
afișul poartă pecetea vulgari
tății și a prostului gust, sau 
însuși programul l-a generat. 
Tovarășa larga Domnica, in
structoare la Casa de cultură, 
ne-a lămurit din două-trei 
fraze :

— A fost un spectacol lipsit 
de orice sens, prost.

Am aflat apoi că în sala ca
sei de cultură un oarecare 
Bombonel, secondat de încă 
patru „artiști" au prezentat în 
fața publicului o serie de nume
re ieftine, amestec de jonglerie 
de bilei și poante răsuflate. Un 
vodevil — „Avocat pentru o 
oră“ — încurcă două trei per
sonaje intr-o alergătură inuti
lă, in goană după o nevastă. 
Stăpinul din vodevil, avocatul, 
e deștept foc, in timp ce sluga, 
batjocorită, părăsește scena 
rușinată. Și celelalte numere 
sînt înecate din plin într-un 
sos de același gen.

Cui a folosit oare un ase
menea program 7 De ce să se 
folosească scena casei de cul
tură pentru asemenea specta
cole stupide, de prost gust 7 A- 
ceste întrebări le-am pus și to
varășului Dinescu Matei, di
rectorul Casei de cultură.

— Nu știu..., nu cunosc. Toc
mai atunci am fost într-o de
plasare. Eu i-am găsit tocmai 
cind dădeau spectacolele. Ce-a 
fost pe scenă nu știu—

De ce nu știe 7 Oare nu-l 
interesează pe directorul Casei 
de cultură ce se petrece pe 
scena menită să fie un focar 
al culturii în raion 7 Oare oa
menii muncii au construit a- 
cest lăcaș de cultură pentru ca 
sușanele dubioase să-și etaleze 
producțiile

enumerare, vor da o imagine su
gestivă cititorului despre trans
formările ca’e au avut loc in 
această cor-_Tă in «r i; tv 
de deffiQfirațlg. populă : dg^
case nou construite, 5C0 de difu
zoare, electrificarea comunei, 350 
garnituri de mobila cumpărate de 
către colectiviști. In sat există li
brărie, magazin universal, policli
nică, cămin cultural. Un amănunt : 
de curînd a fost dat în folosință 
aici un magazin alimentar cu auto
servire.

Toate aceste cifre nu vor da insă 
imaginea completă asupra satului, 
dacă nu vom menționa că aici e- 
xistă patru gospodării colective 
în care au intrat toți țăranii mun
citori din sat.

Toate acestea le afli stind de 
vorbă cu un grup de tineri, prin
tre care și lordache Isac, membru 
în comitetul U.T.M. Tinerii așteaptă 
să înceapă filmul. Astă seară ru-

atunci avem repetiție. 
E drept, puteam să repetăm în- 
tr-o altă sală mai mică, iar în 
sala mare să avem ceva, un spec
tacol.

— Mîine ce aveți ?
— Am fost anunțați printr-o a- 

dresă de la .cșs^ de gult.ură ra
ională că vom avea un concurs al 
echipelor de teatru. Bănuiesc că 
acesta este în cadrul celui de-al 
lll-lea Festival de teatru al artiș
tilor amatori. Nu șfîm însă care 
anume echipe vor veni, la ce oră 
va fi concursul. Ni s-a spus că 
noi va trebui să formăm și juriul.

Cu alte cuvinte, nu se știa pre
cis ce va fi a doua zi la căminul 
cultural. Am asistat și noi la re
petiția echipei de tea-'u, care tre- 
b-a să se preri"e a dc.a ri ia 
concurs...De la prunele replici as
cultate iți dădeai seama că spec
tacolul nu a fost pregătit cu se
riozitate. Omul de bază în acest 
spectacol era... suflerul. După ce 
spuneau cîteva cuvinte, artiștii se 
uitau spre el întrebător : ce stai, 
de ce nu șoptești 7.

L-am întrebat pe tovarășul di
rector dacă are plan de muncă 
pe perioada de iarnă — în legă
tură cu faptul că la cămin activi
tatea se desfășura la întîmplare.

— Planul nu este gata. Am să-l 
fac marți. Vă asigur 1 Și de a- 
funci și treaba o să meargă mai 
bine.

De fapt, planul acesta trebuia 
de mulș întocmit, împreună cu or
ganizația U.T.M., cu cadrele di
dactice, comisia de femei etc.

bliotecă îl întîmpină binevoi
toare și atentă bibliotecara 
Petre Smărăndița. Și iată-1 pe 
tînăr în fața unui raft pe care 
se află cărți privind proble
mele agriculturii.

— Mă interesează cărți și 
broșuri privind viticultura, 
specialitate în care mă pregă
tesc. Aici, la bibliotecă, știu că 
se găsesc asemenea cărți.

într-adevăr, în această 
bliotecă ai ce citi. Mai 
seamă datorită faptului
toate cărțile sînt bine valori
ficate și aflate la locul lor. în 
rafturi, cărțile sînt orînduite 
pe probleme. După cum e și 
firesc, pe primul loc — agri
cultura. Apoi „literatura poli
tică", „literatura romînă", „li
teratura rusă și sovietică”, „li
teratura universală". Cărțile 
pentru concursul „Iubiți car
tea" sînt prezente într-un raft 
special. De la tovarășa Petre 
Smărăndița aflăm lucruri in
teresante privind cititorii și 
cum înțelege ea să-i sprijine 
pe aceștia pentru a citi ceea 
ce le este lor mai necesar. în 
comună există 1400 cititori, 
revenind aproximativ cîte un 
cititor de fiecare familie.

Munca bibliotecarei se des
fășoară în fiecare zi cu multă 
pasiune. Sînt organizate, de 
asemenea, recenzii de cărți, 
seri literare, simpozioane pe 
teme literare etc. îți dai sea
ma de acest lucru, constatînd 
cît de bine își cunoaște ea ci
titorii. Bibliotecara a scos și 

f • unpi citi-

C-U liter 1 mărunte, ordonate, 
in dreptul autorilor însemnați 
pe fișe am citit: Sadoveanu, 
Șolohov, Gorki, Dickens, Ga
lan. Titus Popovici...

—• Citește mult fata aceasta. 
Este purtătoarea insignei 
„Prieten al cărții".

în cele 30 de minute, cît am 
stat acolo, 15 cititori au cerut 
cărți.

Bibliotecara Petre Smărăn
dița, utemistă, merge mult pe 
teren, în mijlocul tinerilor, re- 
comandîndu-le ce cărți să ci
tească. De altfel, ne-a arătat 
un fișier pe profesii în care 
sînt trecuți mulți cititori, 
după locul lor de muncă : 
sectorul de cîmp, zootehnic, 
legumicol, mecanic-agricol etc.

treburi. In lipsa lui am stat de 
vorbă cu oamenii.

— Pentru ce-ați venit la cămin? 
îl întrebăm pe

— Păi acasă 
cum treburi nu

— Veniți în 
min ?

— Pînă acum n-am venit, răs 
puncte un băiat care ține o bici
cletă de ghidon, pentru că 
de trei luni căminul a fost în re
parație. I s-a făcut o reparație 
generală. A fost zugrăvit, s-au 
pus alte geamuri, i s-a ras ten
cuiala veche. Acum avem un că
min foarte frumos. Păcat că...

— Știți ce va fi la cămin săp- 
tămîna viitoare ?

— Dacă ne-oi spune dumnea
ta, știm. .

In același timp, intervine în 
discuție operatorul cinematografic, 
care apare de undeva, din po
dul căminului și care anunță pe 
toată lumea : „o să avem film". 
Și pentru că veni vorba despre 
film, îi întrebăm pe oamenii care 
s-au adunat în jurul nostru cîte 
filme artistice cu subiecte din 
viața satului au văzut în acest an. 
Ni s-a răspuns că unul singur : 
„Pe Donul liniștit". în rest — „La 
ordin, să trăiți”, „Carmen de la 
Ronda". Un băiat ne face cu 
chiul șmecherește și spune :

— Și ăsta, cu Carmen, e 
cu... probleme țărănești. N-ați 
zut cîți cai sînt. în film ?

Sala căminului este mare 
spațioasă, pusă la punct pină 
cel mai mic amănunt, curată. În
săși clădirea este mare și impu
nătoare. înăuntru nu se intimplă 
insă nimic. După cum vă arată și 
fotografia din stingă, oameni 
pe afară și așteaptă...

Pînă cind?

un bătrîn
ce să facem? A- 
mai sini.
fiecare zi la cS-
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o-

fot 
vă-
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Satul e în plină desfășurare. 
După ce s-a strîns recolta, 
după ce s-au cîntărit bucatele, 
se trage linie dedesubt și se 
fac socotelile. Fac socoteli și 
colectiviștii din Făurei și în-

Ți-e mai mare dragul
VASILE RANGA

să vii la căminul cultural din comuna Tudor Vladimirescu, nou construit. 
Fotografii de

lor stupide pe ase-

Oamenii au venit la cămin. Ce folos ? Azi aici nu « nici un fel de activitate.

lează „ Volga-Volga", film 
mat în cadrul festivalului 
pentru sate. Directorul 
este plecat la o ședință, dar tine
rii cunosc absolut tot ce se înfîm- 
plă la cămin. Știu că sîmbătă e 
film și recenzie, și că chiar în sea
ra aceea la stația de radioficare 
avea loc o emisiune intitulată 
„Fruntașii la microfon". Vorbeau 
cîțiva brigadieri despre metodele 
folosite în obținerea unor recolte 
mari de porumb. Cu o zi înainte, 
la cămin avusese loc o seară a 
fruntașilor în producție. Serile a- 
cestea se desfășoară în felul ur
mător : fruntașii vorbesc în fata 
ascultătorilor despre metodele care 
le folosesc în munca la cîmp sau 
în sectorul zootehnic, cei care 
doresc le pun întrebări, după care 
are loc în cinstea lor un program 
artistic. Nu de mult, la căminul 
cultural, din inițiativa consiliului de 
conducere al căminului și cu spri
jinul sfatului popular a avut loc 
o consfătuire cu mulgătorii 
toate gospodăriile colective 
comună.

Consiliul de conducere al că
minului a aflat că colectiviștii șf-au 
propus să valorifice terenurile (ni
sipoase care există în apropiere, 
plantîndu-le cu vii și pomi. Pentru 
a veni în sprijinul consiliilor de 
conducere ele G.A.C. în vederea 
mobilizării colectiviștilor la aceas*

progra- 
filmului 

căminului

din 
din

Pînă 
serie 
ca din primele zile ale lunii de
cembrie la cămin să se desfășoa
re o activitate bogată.

Toate acestea trebuie făcute cel 
puțin acum, cît mai repede.

acum trebuiau luate deja o 
de măsuri concrete, astfel

ÎN FIECARE

FAMILIE
UN CITITOR

Cunoscîndu-i pe tineri la lo
cul de muncă, le recomandă 
cărți de specialitate menite 
să-i ajute în activitatea lor 
cotidiană. Chiar recent a or
ganizat la G.A.C. „Congresul 
al II-lea al Partidului" o con
sfătuire cu colectiviștii din 
sectorul zootehnic, cu care o- 
cazie le-a recomandat cu căl
dură cîteva broșuri privind 
metodele cele mai bune pen
tru obținerea unor producții 
sporite de lapte.

Da, Petre Smărăndița este 
o bună bibliotecară ! Dovadă 
e faptul că tot timpul citito
rii intră și ies din bibliotecă, 
faptul că în fiecare familie din 
sat există uij cititor.

din Garoafa, două 
unul de celălalt.

în comuna Tudor Vladimi- 
rescu din regiunea Galați că
minul cultural — construcție 
nouă, modernă — prin îțisăși 
înfățișarea lui te atrage să-i 
pășești pragul.

Și nu puțini sînt tinerii care 
pășesc pe aleea din fața cămi
nului, .îndreptîndu-se ca a- 
trași de un magnet înspre fîr- 
mulița proaspăt lăcuită : BI
BLIOTECA.

Utemistul Nicolăe Sclifos 
tocmai intră în acest moment 
în bibliotecă. Este elev în a- 
nul III la școala viticolă din 
Ivești, comuna yecină. în bl-

PE DINAFARĂ
Cînd ajungem în dreptul cămi

nului cultural din Liești, șoferul 
oprește singur și ne spune :

— Aici găsiți ceva grozav, 
.uite cită lume e strinsă.

E duminică ora 10. Ziua e de 
o frumusețe primăvăratică. Curtea 
căminului cultural e plină. Gă
sești aici pe orice om din sat. 
în afară de unul. De tovarășul 
lonescu, directorul căminului. Din- 
sul a plecat astăzi la Galați, după

tovărășiții 
sate lipite 
Toate aceste calcule și discu
ții între colectiviști și întovă
rășiți au loc la căminul cul
tural. în planul de muncă al 
căminului întîlnirea este inti
tulată „Cine-i mai cîștigat".

Să vedem cum se desfășoară 
o asemenea seară și... cine so
cotește adunarea că este în
tr-adevăr mai cîștigat.

Sala căminului este 
de lume. Oamenii știu 
ce au venit. Cunosc 
pentru că au fost anunțați in
dividual prin circumscripții și 
prin afișul din fața căminu
lui. Și nimeni nu are senzația 
că a venit la o adunare ca să 
zicem așa, oficială, ci la o dis
cuție prietenească, 
rească.

Cînd se adună cu 
rectorul căminului 
întreabă:

— Ei, în seara asta cine 
iese la tablă ?

Oamenii știu despre ce este 
vorba. Anton Ghilia, colecti
vist, se ridică, și trece în față.

— Hai că ies eu în seara 
asta.

Un moment de așteptare, și 
lingă el vine și Petrache Ene, 
întovărășit. Alături se află o

plină 
pentru 
asta și

gospodă-

toții, di- 
cultural

popu- 
gos- 

altfel

tablă. Oamenii au și ei cre
ioane și hîrtie dinainte și, așa 
cum stau în bănci, par niște 
școlari serioși și sîrguincioși.

Și socotelile încep.
Anton Ghilia arată oame

nilor că el a adunat anul a- 
cesta în colectivă, cu două 
brațe, 314 zile-muncă. Toate 
astea îi aduc un venit net de 
aproape 9.000 lei. Petrache 
Ene arată că muncind în în
tovărășire și avînd în casă 3 
brațe de muncă, cu 3,12 hec
tare, are pe anul acesta un 
venit de 4.018 lei. Calculul 
este făcut de către întreaga 
sală. Uneori intervine chiar... 
diviziunea muncii: unul face 
înmulțirea celor 5 kg de grîu, 
cît se dă în colectivă la ziua- 
muncă, cu numărul zilelor- 
muncă ale lui Ghilia, iar al
tul face scăderea dintre 1708 
și 1003, adică dintre producția 
de grîu la hectar a colectiviș
tilor și cea a întovărășiților.

Desigur, cifrele arată de la 
bun început că Anton Ghilia, 
muncind în colectivă, a obți
nut un venit dublu decît Pe
trache Ene. Lucrurile sînt 
clare — și cu asta adunarea 
ar trebui să ia sfîrșit. Dar nu 
Se intimplă așa ceva. Pentru 
că oamenii vor să afle în a- 
mănunțime cum anume s-a 
ajuns la această diferență, 
prin ce mijloace, de ce e mai 
bine în colectivă, care sînt 
avantajele ei față de întovă
rășire.

Aceasta este pe scuz 
dintre activitățile care < 
fășoară la căminul cultr 
sprijinul muncii de 
larizare a superiorității 
podăriei colective. De
întreaga activitate a căminu
lui este orientată în această 
perioadă — și e bine așa — 
spre organizarea unor mani
festări interesante, eficiente și 
simple, care să vină în spri
jinul muncii politice desfășu
rate de organizația de partid 
din comună pentru popu
larizarea succeselor gospodă
riei colective în rîndul întovâ- 
rășiților, în vederea atragerii 
lor pe drumul gospodăriei co
lective. Astfel, la cămin se 
organizează des asemenea seri 
de calcul, intitulate sugestiv 
„Cine-i mai cîștigat ?“. Dar se 
Intimplă că femeile vin mai 
greu seara pînă la cămin, 
avînd pe lingă casă treburi, 
și atunci se organizează spe
cial pentru ele asemenea ma
nifestări. Astfel, cu o seară în 
urmă, colectivista Păuna Pa- 
lade le-a vorbit femeilor în
tovărășite — majoritatea fete 
și neveste tinere — cum a fă
cut ea cu încă trei brațe de 
muncă, adică cu fiii și fiicele 
ei, 698 de zile-muncă, ce a 
primit pentru asta, cîte bu
cate, cîți bani. Desigur, pen
tru că în sală erau 
numai fete tinere, s-a 
despre zestre, despre 
barea care se petrece i 
stă privință odată cu : 
în gospodărie.

Dar iată și celelalte mani
festări care au avut loc în a- 
ceste zile tot în sprijinul mun
cii politice pentru transforma
rea socialistă a agriculturii.

în toate circumscripțiile s-a 
prelucrat statutul G.A.C. Săp
tămîna aceasta s-a discutat 
capitolul despre drepturile co
lectiviștilor. Prelucrarea nu 
înseamnă simpla citire a unor 
paragrafe din statutul model; 
ci discutarea pe bază de 
exemple concrete luate din 
gospodăria colectivă a fiecă
rui paragraf din statut.

Cu trei zile în urmă, în cir-> 
cumscripții și la cămin s-a 
făcut prezentarea cărții „Des
fășurarea" și s-au citit frag
mente din ea. Și cu acest pri
lej s-au făcut, într-un chip fi
resc, legături cu realitățile din 
sat. în seara aceea brigada 
artistică de agitație a dat un 
spectacol. Seara tîrziu, după 
spectacol l-am găsit și pe di
rector. Și după ce ne-a spus 
amănunte despre toate aceste 
activități, Mihai Pîrlog remar
că firesc, ca o legătură direc
tă, faptul că în ultimul timp 
au făcut cerere 
în 
Gălușcă 
Gheorghe, Ghiță Vărvărici și 
alții, că în această perioadă 
căminul cultural se numără 
printre agitatorii fruntași ai 
satului.

aproape 
discutat 

schim- 
în acea- 
intrarea

de intrare 
gospodărie întovărășiți! 

Gheorghe, Smaga

★

Faptele prezentate mai sus 
nu au nevoie de o concluzie 
anume. Din fiecare se desprin
de ceea ce este bun și ceea ce 
trebuie îndreptat în viitor, 
astfel incit la toate căminele 
culturale să se desfășoare o 
activitate multilaterală, strîns 
legată de preocupările satului, 
cu un bogat conținut educativ.

lerct.de


în pragul sărbătorii
Vizitele delegației Comsomolului 

noastră

majoratului
Un program bogat Cunoștință

în acest an, potrivit tradiției 
care de acum s-a încetățenit 
pînă în cel mai mic sătuc de 
pe meleagurile regiunii Mara
mureș, pregătirile sărbătoririi 
majoratului sînt în toi. Sub 
îndrumarea organizațiilor de 
partid, organizațiile U.T.M. și 
cele sindicale perecum și ti
nerii, pe care fiecare colectiv 
îi va sărbători cu prilejul in
trării lor în rîndurile cetățeni
lor majori se pregătesc de zor. 
Tinerii aceștia, care au avut o 
copilărie fericită, care au des
chis în față un viitor luminos 
— se străduiesc ca îți cinstea 
sărbătorii majoratului să ob
țină numai rezultate bune în 
producție și la învățătură.

Comitetul orășenesc U.T.M. 
Baia Mare a întocmit un plan 
larg de desfășurare a etapei 
de pregătire a sărbătoririi ma
joratului. Odată cu elaborarea 
acestui plan au fost convocați 
toți secretarii comitetelor, 
U.T.M. și instructorii terito
riali din comunele aparțină
toare orașului și li s-a indicat 
ce acțiuni trebuie să între
prindă în această etapă de 
pregătire. In cadrul unor a- 
dunări generale deschise la 
care vor participa toți tinerii 
care vor împlini 18 ani, se
cretarii organizațiilor U.T.M. 
le vor arăta acestora impor
tanța ce o prezintă actul tre
cerii lor în rîndul cetățenilor 
majori ai patriei noastre. Cu 
această ocazie, organizațiile

U.T.M. vor antrena tinerii ce 
devin majori la toate acțiunile 
inițiate, la îndeplinirea sarci
nilor de producție și îmbună
tățirea calității produselor, la 
acțiunile de muncă patriotică, 
activitățile cultural-sportive 
etc. Pe lingă cele 5 expuneri 
indicate de C.C. al U.T.M., vor 
mai fi ținute încă două expu
neri. Pentru ca cei peste 1.200 
de tineri care vor sărbători 
trecerea lor în rîndul cetățeni
lor majori să participe activ 
la toate manifestările și acți
unile consacrate acestui eveni
ment, comitetul orășenesc 
U. T. M. a mai prevăzut 
și organizarea altor activități. 
Pe lingă mobilizarea tineri
lor de a-și da concursul la 
pregătirea unor programe cul- 
tural-artistice, ei vor mai 
participa gi la diferite discu
ții cu caracter științific, discu
ții în fața hărții pe tema dez
voltării industriale a țării 
noastre în anii regimului de
mocrat-popular, concursuri 
gen „Cine știe, răspunde” etc. 
Nu mai e mult pînă în ziua 
în care, din vreme pregătiți, 
tinerii din regiunea Maramu
reș care anul acesta au împli
nit sau vor împlini vîrsta de 
18 ani, vor sărbători intrarea 
lor în rîndul cetățenilor ma
jori așa cum se cuvine să fie 
sărbătorit 
ment atît 
viața lor.

cu noul
oraș

un asemenea event- 
de important din

V. MOINEAGU

De ce nu SI

în acest an ?
Pentru tinerii din regiunea 

Galați, ca de altfel pentru toți 
tinerii din patria noastră, săr
bătoarea tinerilor de 18 ani, 
care intră în rîndul cetățeni
lor majori ai patriei, a devenit 
una din tradițiile noi, socia
liste. In anul care a trecut în 
orașul Galați sărbătoarea celor 
care au împlinit 18 ani a fost 
pregătită temeinic și din timp. 
A rămas de neuitat ceremonia
lul sărbătoririi majoratului 
care a avut loc anul trecut și 
la care au participat tineri și 
tinere de ia S N G-. Laminorul 
..Cristea Nicolae”. întreprinde
rile textile Galați. Institutul 
politehnic și alte întreprinderi 
și instituții din oraș. Vizitele 
și excursiile organizate la mu
zeul Doftana, Ia Muzeul de 
Istorie a partidului din Capi
tală, întîlnirile cu comuniștii 
și muncitorii virstnici care 
le-au vorbit tinerilor despre 
lupta clasei muncitoare împo
triva exploatării regimului 
burghezo-moțieresc, concursu
rile gen „Cine știe, răspunde ’, 
joile tinerilor majori urmate 
de programe artistice, învăța
rea de cîntece și poezii patrio
tice, 
tică 
tive
care
înțeleagă mai temeinic politica 
partidului nostru, sarcinile de 
mare răspundere ce le revin 
ca cetățeni majori ai patriei.

Dar dacă anul trecut la Ga
lați sărbătoarea majoratului a 
fost pregătită întradevăr din 
timp, nu același lucru se în- 
tîmplă în acest an. Anul tre
cut, de pregătirea din timp a 
acțiunilor ce trebuie între
prinse în vederea desfășurării 
sărbătorii majoratului, din 
partea Comitetului orășenesc 
U.T.M. Galați a răspuns tova
rășul Constantin Bulumac, se
cretar al Comitetului orășenesc 
U.T.M. Anul acesta tot tovară
șul Costică Bulumac răspunde 
de această problemă, numai că 
rezultatul este cu totul altul. 
Pînă în prezent, deși s-au pri
mit indicații precise în acest 
sens din partea comitetului re
gional U.T.M., tov. Costică Bu-

acțiuni de muncă patrio- 
— au fost acțiuni educa- 
deosebit de interesante 
i-au ajutat pe tineri să

lumac nu cunoaște cîți tineri 
vor împlini anul acesta vîrsta 
de 18 ani și nici nu s-a făcut 
un plan al acțiunilor care vor 
fi organizate din timp de către 
organizațiile U.T.M. din orașul 
Galați în vederea sărbătoririi 
majoratului. Singurul lucru 
făcut în acest sens este că se
cretarii organizațiilor U.T.M. 
au fost informați că și în a- 
cest an va avea loc sărbătoa
rea majoratului și că pentru 
acest lucru trebuie să prezinte 
tabele cu tinerii care împlinesc 
această virstă. Dar nici măcar 
aceste tabele n-au fost întoc
mite și nici alte măsuri în 
sensul pregătirii sărbătoririi 
majoratului n-au fost luate. 
Față de această situație tre
buie luate măsuri urgente în 
fiecare organizație U.T.M. din 
orașul Galați, De asemenea 
comitetul regional U.T.M. tre
buie să controleze mai îndea
proape felul în care se desfă
șoară aceste acțiuni și acolo 
unde este cazul, să ia de ur
gență măsurile necesare pen
tru stimularea lor.

Numai în 
gătind din 
majoratului 
mai diverse,
tive, tinerii din orașul Galați, 
care anul acesta vor păși în 
rîndul cetățenilor majori, vor 
putea înțelege pe deplin im
portanța și semnificația aces
tui deosebit eveniment din 
viața lor.

felul
timp sărbătoarea 
prin

tinerești, educa-

acesta, pre-

acțiuni cît

Aproape 350 de tineri, băieți și 
fete de 18 ani, care în curînd vor 
fi sărbătoriți cu prilejul intrării 
lor în rîndurile cetățenilor majori 
ai pafriei, se sfrînseseră în sala 
împodobită festiv. La invitația co
mitetului U.T.M. al întreprinderii 
de construcții siderurgice Hune
doara, acfivistul de partid Cova- 
liov Cornel, participa la o întîlni- 
re cu tinerii de 18 ani

Printre cei prezenți în sală se 
afla și Voinicu Elena, viitoare lă
cătuș, Filip Ana, sudoriță-ucenică 
și viitorii zidari Ardeleanu Ion, 
Avram Alexandru, Farcaș Constan- 
tin, Lupu Petru. Cu toții asculfă 
cu mult interes cuvintele comu
nistului Covaliov Cornel, secreta
rul comitetului de partid al 
I.C.S.H. El le vorbește tinerilor 
de 18 ani despre grandioasele 
realizări înfăptuite de poporul 
nostru liber, sub conducerea în
țeleaptă a partidului, despre tot 
ceea ce a dat regimul nostru 
democrat-popular tineretului pa
triei : dreptul de a participa la 
viața politică a țării, la condu
cerea treburilor obștești, dreptul 
la muncă, la învățătură, la odihnă.

— Numai în orașul nostru Hu
nedoara sînt deschise porțile 
spre învățătură unui număr de 
peste 3.500 de fii ai oamenilor 
muncii, care învață la școala me
die, la școala profesională și teh
nică, la școlile elementare. In 
afară de aceștia aproape 1.000 
de tineri muncitori urmează 
cursurile serale ale școlii medii 
și școlilor tehnice de maiștri, 
peste 2.000 au învățat numai în 
anul acesta o meserie la școala 
de calificare a I.C.S.H., 200 de 
copii învață la școala de meserii 
nou înființată, alte sute și chiar 
mii de tineri muncitori studiază la 
cursurile de perfecționare a cu
noștințelor. Orașul nostru se dez
voltă necontenit, constructorii ri
dică noi și noi blocuri de locuit. 
Număi în anul acesta vor fi pre
date oamenilor muncii hunedo.eni 
cel puțin 1.000 de apartamente 
confortabile. Dar vă propunem să 
facem cunoștință personal cu 
ceste realizări, să le vedem 
fața locului, 
lor — a
vaiov.

Tinerii au primit bucuroși pro
punerea, Alături de alți muncitori 
au pornit să facă cunoștință cu 
orașul Hunedoara, cu realizările 
înfăptuite aici în anii regimului 
de democrație populară. Ei s-au 
oprit pe șantierul noii secții de 
laminoare de sîrmă profile ușoare, 
mijlocii și benzi, pe șantierul 
noilor furnale și al alto.- obiective 
ate planului de 6 ani, care prind 
viață sub ochii noștri. Tinerii au 
vizitat apoi orașul Deva, cu noile 
sale construcții, muzeul regional 
cu secția sa de istorie. Peste tot, 
la vizitarea fiecărui obiectiv, ti
nerii primeau explicațiile necesare 
din partea comuniștilor Covaliov 
Cornel, AAoraru Ovidiu, Durdui 
Ion, a secretarilor organizațiilor 
de bază U.T.M. care i-au însoțit 
pe tineri în vizita lor. In urma 
acestor vizite, a expunerilor fă
cute, a întîlnirilor pe șantierele 
vizitate cu muncitorii fruntași, ti
nerii au reușit să cunoască și mai 
bine viața cetății oțelului, entu
ziasmul oamenilor muncii pentru 
îndeplinirea sarcinilor trasate de 
către partid, au simțit mai mult 
grija deosebită pe care o ma
nifestă sfatul socialist față de ti
nerii pafriei.

a- 
la 

în toată sp’endoarea 
încheiat comunistul Co-

LAL ROMULUS

(Agerpxes)

cinematogra-
Capitală a

Premiera filmului artisfic romînesc

Cînd primăvara e fierbinte “

Lo-

Foto : L CUCU

Despre colegi și o falsă colegialitate

al 
ai

— Mingea trebuie lovită puternic ciad serviți. In țotograiie : 
echipa feminină de volei a G.A.C. Borș, regiunea Crișaxa

în țara
Intre 1 și 4 decembrie de

legația Comsomolului care se 
află în (ara noastră Ia invita
ția C.C. al U.T.M. a făcut o 
vizită în regiunea Banat. Oas
peții au vizitat o serie de o- 
biective industriale din regiu
ne printre care Combinatul 
Metalurgic Reșița, Fabrica de

Luni seara, la 
ful „Patria" din 
avut loc premiera filmului ar
tistic romînesc „Cînd primă
vara e fierbinte". Noua pro
ducție a studioului cinemato
grafic „București" este reali
zată in regia lui M. Săucan, 
după un scenariu de D. Ca- 
rabăț, B. Meirovici și M. Său
can. Printre interpreții filmu
lui se numără Ernest Maftei,

1 i
l\ 1 IVI

1 t VjW i 1* WHwj
Ambasadorul R. P. Ungare 

la București, Bela Nemety, a 
oferit luni un cocteil cu pri
lejul vizitei In țara noastră a 
acad. Ortuthay Gyula, recto
rul Universității „Eotvos 
rând” din Budapesta.

Au participat Ștefan Bălan, 
adjuncf ministrului

pag. l-a)
de la această

(Urmare din
mai au și tovarășii 
facultate !

Nu e de mirare
a fost cu putință să se întîmple 
într-o grupă un 
men ciudat, ca 
muncească patru 
să rămînă străini 
lălăit, lipsiți de 
rășesc de muncă, fără să poată 
constitui un colectiv pe care fie
care să se poată bizui, un colec
tiv principial, în care studenții să 
se stimuleze, să se critice cînd 
e cazul, să asigure grupei o via
ță adevărată.

Cele zece studente ale grupei 
vor termina în curînd facultatea

astfel cum de

asemenea feno- 
zece oameni să 
ani impreună și 
unul față de ce- 
un sprijin tovă-

•-

Sesiunea cercurilor 
științifice studențești 

de ia Institutul 
politehnic din București

/n zilele de 2 și 3 decem
brie a avut loc sesiunea 
cercurilor științifice studen

țești din Institutul politehnic 
București, pe anul 1961.

Lucrările s-au desfășurat în ca- 
drul a 20 de șerifii. Au i°sf jinute 
peste 180 de comunicări de spe
cialitate — rod al studiilor și cer
cetărilor făcute de studenți în di
ferite fabrici și uzine și în labo
ratoarele institutului. Lucrările re
flectă interesul cresclnd al viito
rilor ingineri pentru promovarea 
progresului tehnic, și răspund, în 
cea mai mare parte, unor necesi
tăți de importanță practică și 
teoretică imediată.

In cuvîntul de închidere a se
siunii, ing. C. Dinculescu, 
rul Institutului politehnic
rești a felicitat pe membrii cercu
rilor științifice pentru rezultatele 
obținute și a subliniat necesitatea 
adîncirii legăturii dintre învăfă- 
mînf și practică, prin antrenarea 
studenților în munca de cercetare 
științifică în oroblemele actuale 
ale producției.

Autorii celor mai valoroase lu
crări prezentate in cadrul sesiunii 
au fost distinși cu premii.

(Agerpres)

infrînd alături de alji absolvenți 
în frontul construcției socialiste. 
Anii studenției vor rămîne in ur
mă. Ele vor desfășura o muncă 
de preț, creatoare, pe tărîmul a- 
părării sănătății ceior ce mun
cesc.

Să ne închipuim că atunci, sau 
poate peste un an iși vor aminti 
și ele despre anii aceștia, despre 
colectivul in care au trăit numai 
puțin de 5 
spune ?

Optimiști, 
partea lor 
„Pentru primii ani de studenție 
amintirile despre grupa noastră 
nu merită a fi povestite. Cît des
pre anii 4 și 5... Atunci da ! 
Atunci s-a născut cu adevărat co
lectivul nostru, atunci am deschis 
larg ferestrele și în grupa noastră 
a intrat un aer proaspăt, sănătos. 
Atunci grupa noastră a devenit un 
colectiv harnic, un bun prieten și 
tovarăș al nostru, al tuturor, neîn
găduitor și intransigent cu lipsu
rile".

Ce părere are grupa ?

ani. Ce vor putea

să prevedem din 
următorul răspuns :

Angajamente
(Urmare din pag. l-a)

recfo- 
Bucu-

T. OANCEA

cinste sarcinilor pe anul 1962. 
Eu, întreaga echipă în care lu
crez, ne angajăm să executăm 
numai lucrări de cea mai 
bună calitate și să terminăm 
lucrările de zidărie la furnalul 
nr. 7 cu 15 zile mai devreme 
decît prevede planul.

A luat apoi cuvîntul Popes
cu Viorel, secretarul organiza
ției U.T.M. de pe șantierul nr. 
1. El a propus ca inginerii, 
tehnicienii cei mai pricepuți 
să întocmească în cadrul 
cursurilor de ridicare a califi
cării lecții interesante care să 
răspundă la problemele ridi
cate de specificul muncii tine
rilor de pe acest șantier și 
care să fie predate chiar la 
locul lor de muncă însoțite de 
demonstrații practice.

— Pe măsură ce ne apro
piem de lucrările de finisare 
a construcțiilor, și-a motivat 
el propunerea, devine tot mai 
imperioasă necesitatea unei 
înalte calificări a muncitori
lor constructori pentru a putea 
executa numai operații de 
bună calitate și într-un ritm 
rapid. El a arătat apoi că or
ganizația U.T.M. va mobiliza 
pe toți tinerii de pe șantier 
la cursurile de ridicare a cali
ficării, îi va antrena în între
cerea socialistă pentru cuceri
rea titlului de brigadă frun
tașă ca și la alte acțiuni me
nite să ducă la îndeplinirea 
înainte de termen a sarcinilor 
de plan pe anul 1962.

Unii constructori printre 
care și inginerul Coter Ale
xandru, șeful lotului I a criti
cat conducerea I.C.S.H. pentru

Motoare „Diesel”. Fabrica de 
vagoane din Arad și Fabrica 
de încălțăminte din Timișoa
ra. Membrii delegației s-au in
teresat îndeaproape de condi
țiile de muncă și odihnă ale 
tineretului precum și de acti
vitatea organizațiilor U.T.M.

Vizita în (ară continuă.

Mircea Basta, Eugenia Bosîn- 
ceanu, Sandu Sticlaru, Mihai 
Mereuță, Olga Tudorache, 
Emil Borta, Gh. Novac, etc.

La spectacol au asistat re
prezentanți ai Ministerului în- 
vățămîntului și Culturii, ci
neaști, un numeros public.

Tov. Ion Florea, director 
general adjunct al Studioului 
cinematografic „București", a 
prezentat publicului pe prin
cipalii interpreți.

Informație
vățămîntului și Culturii, Al.
Buican, vicepreședinte 
I.R.R.C.S., reprezentanți 
Ministerului învățăniîntului și 
Culturii, Ministerului Afaceri
lor Externe, oameni de artă 
și cultură.

Cupa campionilor europeni" la handbal în 7

Rapid București—Lokomotiv
11-10 (4-4)

C.C.A. — campioenă 
pe 1961 la rugbt

Rangsdorf
în primul tur al competiției 

„Cupa campionilor europeni” 
la handbal în 7, echipa 
nină Rapid București a 
un rezultat de valoare, 
cînd la Frankfurt pe 
echipa campioană a R.D. Ger
mane, Lokomotiv Rangsdorf, 
cu scorul de 11-10 (4-4). Din 
rîndul echipei noastre s-au re
marcat: Constanța Dumitrescu, 
Maria Constantinescu, Ana 
Boțan și Elena Hedeșiu. Ciști- 
gătoare și în primul meci dis- 
putat în țara noastră cu sco- ăi 
rul de 7-3, handbalistele echi
pei Rapid s-au caliiicat în tu
rul doi, urmînd să tntîlnească 
formația Știința București, în
vingătoarea ediției prece
dente.

femi- 
reușit 
între- 
Oder

mobilizatoare
1

«5. j
faptul că în cursul acestui an 
nu s-a îngrijit cu operativitate 
de obținerea la timp a tuturor 
proiectelor de construcții nece
sare, fără de care bineînțeles 
nu puteau începe lucrările. Di
rectorul tehnic al I.C.S.H., ingi
nerul Raica Zoltan, a arătat că 
s-au luat și se vor mai lua 
măsuri care să asigure majo
ritatea proiectelor pentru anul 
1962 din timp.

Discuțiile purtate cu prilejul 
dezbaterii cifrelor de plan pe 
anul 1962, măsurile propuse cu 
acest prilej pentru asigurarea 
îndeplinirii cu succes a sarci
nilor de plan pe anul viitor 
erau străbătute ca un fir roșu 
de hotărirea unanimă a harni
cilor constructori de a realiza 
înainte de termen sarcinile 
care le revin pe noul an.

— Mă angajez ca grupul so- 
cial-administrativ al noii sec
ții de furnale să fie terminat 
cu 10 zile mai devreme, spunea 
inginerul Radu Alexandru, șe
ful lotului III.
- Mă

nr. 2 să fie 
iulie cu 
repede decît prevede planul, 
spunea maistru Palea Ion.

— Mă angajez... spuneau alți 
și alți constructori.

în cele din urmă angaja
mentele răzlețe s-au contopit 
devenind angajamentul solemn 
aprobat din toată inima, al tu
turor constructorilor de pe 
șantierul nr. 1 al I.C.S.H. Ter
minarea tuturor lucrărilor de 
construcții înainte de termen.

angajez ca estacada 
terminată la 27 

aproape o lună mai

La cursul de ridicare a ca
lificării pentru strungari de 
la secția mașini-agregate 
Uzinele „Steagul roșu“-Bra- 
șov predat de tînărul ingi
ner Gh. Bucșe, a început 
explicarea temei. Pentru a- 
ceasta schemele și calcu
lele pe tablă făcute în fața 
cursanților sînt de un real 

ajutor.

Propuneri
(Urmare din pag. l-a)

Foto : N. STELORIAN

Teatre
Carmen, 19,30 : Teatrul de 

Ojeră și Balet al R.P.R.; Han
gița, 19,30 : Teatrul Național 
„I. L. Caragiale" (Sala Come
dia) ; Dezertorul, 19,30 : Tea
trul Național I. L. Caragiale 
(Sala Studio) ; Regele Lear, 
19,30 : Teatrul Național I. L. 
Caragiale (Sala Palatului 

întoarcerea, 19,30 : 
Lucia Sturdza Bu- 

landra (Sala Matei Millo) ; 
Menajeria de sticlă, 19,30 :

Teatrul Lucia Sturdza Bu- 
landra (Sala Filimon Sîrbu); 
Ciri Biri Bom, 20 : Teatrul 
Evreiesc de Stat; Vecini de 
apartament, 19,30: Teatrul 
Muncitoresc C.F.R.—Giulești; 
Celebrul 702, 19,30 : Teatrul 
de Comedie ; Revista 62, 20 : 
Teatrul Satiric Muzical C. Tă- 
nase (Sala Savoy) ; Luminile 
arenei, 20: Circul de Stat.

trenul: V. Roaită, Donca Si- 
mo, N. Bălcescu; Cazacii: 
Magheru, M. Gorki, Popular ; 
Vîntul s-a oprit în zori : V. 
Alecsandri, București, Flacă
ra, Volga; Vîrsta dificilă: 
I. C. Frimu, 23 August, Liber
tății ; Te iubesc viață : Repu
blica, Elena Pavel, Gh. Doja; 
Cele 400 de lovituri: Lumina, 
Al. Sahia ;
Central; Nu te lăsa niciodată: 
Victoria ; Hocheistul de rezer
vă : Timpuri Noi; Program 
special pentru copii (diminea
ța), Cer senin (după amiază); 
13 Septembrie ; Căpitanul Da- 
bac: Tineretului; Ultimul meu 
tango : înfrățirea între po-

Pînze purpurii

R.P.R.) ; 
Teatrul Cinematograie

Cînd primăvara e fierbinte : 
Patria ; Mecanicul conducea

poare, Popov, Miorița ;
Vikingii : Cultural; Cazul 
Gleiwitz : 8 Martie, 16 Februa
rie ; învierea : Grivița ; Um
bre albe : C. David ; Carmen 
de la Ronda : Unirea; Oameni 
pe gheață: Arta, Ilie Pintilie, 
30 Decembrie ; Al 41-lea: T. 
Vladimirescu ; Cielito Lindo : 
Munca ; Don Giovanni: Moși
lor ; Cerul Balticei: M. Emi- 
nescu ; Hatifa : 8 Mai; Vînt 
de libertate : Floreasca ; Doc
torul din Bothenov: G. Coș- 
buc, A. Vlaicu ; Dama de 
pică: G. Bacovia; Lumea 
aplaudă : Olga Bancic ; Re
vista visurilor : Drumul Serii; 
Hoinarii: B. Delavrancea ; 
Cuibul vulturilor : I. L. Cara
giale.

stabilit, cu prilejul dezbaterii cifre
lor de plan, organiza'/ea a 52 de 
brigăzi complexe în exploatările 
forestiere. Astfel, la sfîrșitul anu
lui 1962, 90 la sută din masa 
lemnoasă va fi exploatată numai 
de către brigăzi. In planul de 
măsuri s-a stabilit, de asemenea, 
ca ia fabricile de cherestea să se 
asigure un stoc tehnic de 10.000 
mc. bușteni rășinoase și 3.000 mc. 
bușteni fag. în scopul măririi in
dicelui de mecanizare la faza a- 
propiată, s-au luat deja primele 
măsuri instalîndu-se încă 3 funi- 
culare, pe lîngă cele trei exis
tente în sectoarele de exploatare.

Dezbaterea cifrelor de plan pe 
anul 1962 a scos, de asemenea, 
în evidență rolul important pe 
care-l poate avea tineretul, mo
bilizat de organizația U.T.M., sub 
conducerea organizației de partid, 
la asigurarea îndeplinirii planului 
anului viitor. în cuvîntul său tov. 
Mîrzan Dumitru, secretarul comi
tetului organizației U.T.M. de la 
întreprinderea forestieră Fălticeni 
a arătat că se va pune un mare 
accent pe întărirea brigăzilor de 
producție ale tineretului. In acest 
sens vor fi întărite cele 27 de 
brigăzi existente și se vor orga
niza încă 6 brigăzi la locurile de 
muncă, unde este necesar. El a 
arătat, de asemenea, că comitetul

eficiente
U.T.M. va lua măsuri pentru în
tărirea posturilor utemiste de 
control și la gurile de exploatare.

— Un mare accent, a spus el 
îl vom pune pe ridicavea califică
rii profesionale a tinerilor munci
tori. Astfel, împreună cu sindicatul 
și conducerea întreprinderii, vom 
trece curînd la încadrarea în 
cursurile de ridicare a calificării 
a unui număr de peste 600 tineri. 
Spre deosebire de trecut aseme
nea cursuri se vor organiza și la 
gurile de exploatare.

Participanții la dezbaterea cifre
lor de plan pe 1962, au subliniat 
în unanimitate că există 
condițiile pentru ca planul 
producție 
anul viitor 
mod ritmic 
toți indicii.

al Întreprinderii 
să fie îndeplinit 
încă din prima zi,

Angajează

toate 
de 
pe 
în 
la

Ingineri, topometri, teh
nicieni topometri.

Solicitanții se vor adresa 
la ÎNTREPRINDEREA DE 
CONSTRUCȚH SIDERUR
GICE HUNEDOARA.

Campionatul republican de 
rugbi pe anul 1961 s-a înche
iat duminică cu un binemeri
tat sueces al echipei C.C.A., 
care întrecînd pe Știința Bucu
rești cu 14-0 a reușit să cîș* 
tige titlul de campioană a ță
rii. Rugbiștii de la C.C.A. au 
înregistrat această frumoasă 
performanță datorită compor
tării excelente manifestate 
de-a lungul întregului campio
nat. în penultima etapă după 
cum se știe ei au întrecut și 
puternica formație Grivița 
Roșie învingătoare» ultimelor 
trei ediții ale campionatului. 
iEchipa C-C.A. în rîndurile că
reia fundașul Penciu a jucat 
excepțional în ultimele me
ciuri, șî-a înscris numele pe 
lista campionilor după o ab
sență de 7 ani. Cealaltă for
mație fruntașă a rugbiuiui 
nostru, Grivița Roșie, s-a com
portat destul de bine, dar în 
ultimele etape, fără aportul 
lui C. Stănescu (accidentat) și 

______ ____ al ci tor va înaintași nu a mai 
Steagul Roșu 'Brașov,^Puțind Uj5dat randamentul scontat,. Șes- 
un joc foarte buh formația fășurarea campionatului din 
arădană, a cîștigat cat^oric— acest an a arătat o creștere 
întîlnirea cu scorul de 3-1 
(1-0). In urma acestei victorii, 
U. T. Arad, a părăsit ultimul 
loc din clasament. La Timi
șoara echipa Știința a întrecut 
pe Progresul București cu 1—0. 
Golul învingătorilor a fost în
scris de Manolache la o gre
șeală a portarului Mîndru.

Primul loc în clasament este 
ocupat în continuare de Stea
gul Roșu-Brășov care mai are 
de susținut un meci cu Pro- 
gresul-București.

formație romi- 
a evoluat în R.D. 

cadrul „Cupei- 
europeni" a fost 

masculină 
întilnind

Cealaltă 
nească care 
Germană în 
campionilor 
echipa 
București, 
meci decisiv echipa 
Leipzig, dinamoviștii 
învinși cu 7—9 (2-6), ratînd 
astfel calificarea.

Dinamo 
într-un

D.H.FK. 
au fost

Campionatul categoriei

a • sbr.tiio
U.T. Arad^Steagul 

Roșu-Brașov 3-1 (t-0)
în orașele Arad și Timișoara 

s-au disputat două jocuri, res
tanță ale campionatului cate
goriei A de fotbal. U. T. Arad, 
ultima echipă clasată, a primit 
vizita fruntașei .clasamentului

valorică a celor 12 echipe par
ticipante. Competiția din acest 
an a mai evidențiat și echipe
le Dinamo București, C.S.M.S. 
Iași, Știința București, Știința 
Petroșani, ■ - - 
gust”, 
I.T.B.

Iată 
ultimei 
Iul 6-6
12-3 (3-0); Grivița Roșie-Știin- 
ța Petroșani 9-3 (6-3); C.S.M.S. 
Iași-I.T.B. 6-0 Olimpia Bra- 
șov-Știința Cluj 0-0.

Metalul „23 Au- 
Progresui București,

celelalte rezultate ale 
etape : Dinamo-Meta- 
(6-3); Progresul-Rapid

PE SCURT
© Tradiționalul maraton 

care se desfășoară în fiecare 
an în localitatea Fukuoka (Ja
ponia) a fost cîștigat la cea 
de-a 15-a ediție de sportivul 
cehoslovac Pavel Kantorek, 
medic de profesie, în vîrsta de 
31 ani. Kantorek a parcurs 
clasica distanță de 42,195 km 
în 2h22’05”. Favoritul princi
pal al cursei, finlandezul Ok- 
sanen, a sosit al doilea la nu
mai 13” după învingător. Pe 
locul 3 s-a clasat japonezul 
Sadanaga — 2h 22T9”.

european la cat. cocoș france
zul Halimi a dispus prin K.O. 
în repriza a 7-a de Joseph 
Buck (R. F. Germană).

© Duminică la Viena în ca
drul „Cupei campionilor euro
peni” la baschet echipa mascu
lină A.S.K. Ljubliana (Iugo
slavia, a învins cu 99-77 (43-17) 
echipa austriacă E.K.E. Retu
rul se va disputa la 
brie la Ljubliana.

9 deeem-

din Was-

de
se

© Echipa selecționată 
fotbal a Iugoslaviei, care 
află în turneu în țările Asiei, 
a jucat la Hongkong cu o re
prezentativă locală. Fotbaliștii 
iugoslavi au obținut , victoria 
cu școrul de 2—1 (1—0).

O Intr-un meci de box dis
putat la Tunis, fostul campion

© Corespondentul 
hington al agenției TASS 
transmite că Asociația atletică 
de amatori din S.U.A. a stabi
lit ca viitorul meci dintre echi
pele de atletism ale S.U.A. și 
U.R.S^S. să se dispute în loca
litatea Palo Alto (California) 
în zilele de 21 și 22 iulie 1962. 
Acesta va fi cel de-al patrulea 
meci între atleții sovietici și 
americani.

Elevi, sludenti!
Cea mai frumoasă vacanță
de iarnă o puteți petrece

prin O. N. T« Carpați

în taberele stațiunilor de la munte, unde veți practica 
sporturi de iarnă.

în excursii de neuitat la București, pe Valea Prahovei, 
Valea Oltului, la Bicaz

îl
Transportul cu trenuri

Carpați. Masă

sau pe orice itinerariu pe care 
veți alege.
speciale sau autocarele O.N.T. 
și găzduire asigurate.

Cereți amănunte și înscrieți-vă la orice agenție sau 
filială O.N.T. Carpați din țară.

SĂTENI I
ln întreaga {ară se desfășoară

- • - - -----------

Festivalul filmului
pentru sate

în cadru! căruia se
însemnai de filme artistice și documentare 

agrozootehnice și de șiiinjă popularizată

va prezenta un număr



Deschiderea 
celui de-al V-lea Congres

Sindical Mondial

U.R.S.S. năzuiește în mod sincer 
la realizarea unui acord 
cu puterile occidentale

Walter Ulbricht 
despre unele probleme 

privind Berlinul occidental

MOSCOVA 4 (Agerpres). — TASS transmite textul integral 
al declar ației guvernului sovietic în legătură cu tratativele cu 
privire la încetarea experiențelor cu arma nucleară.

Guvernul sovietic remarcă 
cu satisfacție că noile propu
neri ale Uniunii Sovietice în 
problema încetării experiențe
lor cu arma nucleară și ter
monucleară au fost apreciate 
cum se cuvine de popoarele 
întregii lumi. Toți cei intere
sați în consolidarea păcii au 
văzut în mod just în aceste 
propuneri posibilitatea practi
că de a se pune capăt ime
diat tuturor experiențelor cu 
arma nucleară.

Făcând propunerea de a se 
încheia un acord cu privire 
la încetarea experiențelor nu
cleare în atmosferă, în spațiul 
cosmic și sub apă, a cărui în
deplinire să fie controlată re
ciproc de părți cu ajutorul 
mijloacelor naționale de de
tectare a exploziilor nucleare 
și propunînd instituirea unui 
moratoriu asupra experimen
tării armei nucleare în sub
teran, guvernul sovietic a con
siderat că aceste propuneri 
vor fi întâmpinate în mod po
zitiv de către puterile nuclea
re occidentale — S.U.A., An
glia și Franța. Doar, după 
cum se știe, cu totul recent, 
președintele S.U.A., J. Ken
nedy, și primul ministru al 
Marii Britanii, H. Macmillan, 
au recunoscut ei însăși că 
mijloacele naționale de detec
tare a exploziilor nucleare 
sînt absolut suficiente pentru 
a asigura controlul reciproc 
asupra respectării de către 
părți a acordului cu privire 
la încetarea exploziilor nu
cleare în atmosferă și s-au 
pronunțat în favoarea unei 
astfel de abordări a soluționă
rii problemei încetării expe
riențelor nucleare. Așadar, 
există terenul pentru a se a- 
junge în curînd la un acord 
care să scape popoarele 
exploziile experimentale 
arma nucleară.

Dar nu se poate să nu 
tragă atenția faptul că în 
gătură cu reluarea la 28
iembrie a.c. a tratativelor de 
la Geneva, în cursul cărora 
trebuie să fie examinate noile 
propuneri sovietice, cercurile 
guvernamentale

făcut declarații că S.U.A. in
tenționează să continue și de 
acum înainte efectuarea de 
experiențe cu arma nucleară. 
Despre aceasta a vorbit și re
prezentantul american la tra
tativele de la Geneva. în pre
zent se desfășoară pregătiri 
pe față pentru o nouă expe
riență în statul New Mexico.

Pe de altă parte, guvernul 
englez a declarat că el nu 
poate „să-și asume obligația 
de a nu efectua sau de a nu 
sprijini efectuarea de noi ex
periențe nucleare”.

Guvernul Franței, care a fă
cut experiențe în timp ce la 
Geneva se făceau încercări de

Declarația guvernului 
sovietic în legătură 

cu tratativele 
cu privire la încetarea 

experiențelor 
cu arma nucleară

a se ajunge la un acord cu 
privire la interzicerea acestor 
experiențe, nu și-a exprimat 
pînă acum hotărîrea de a-și 
asuma obligația de a nu mai 
efectua asemenea experiențe.

Să ne fie permisă întreba
rea ce caută să obțină în fond 
Statele Unite și aliații lor : 
încetarea pretutindeni a expe
riențelor nucleare sau conti
nuarea cursei lor pentru su
perioritatea iluzorie în dome
niul armei nucleare ?

Cui nu-i este
continuarea experiențelor 
arma nucleară de către puteri
le occidentale oriunde : sub 
pămînt, în atmosferă, în spa
țiul cosmic sau sub apă ar da 
o lovitură aspirațiilor popoa
relor, îndeosebi în momentul 
cînd, datorită noii inițiative a 
Uniunii Sovietice, a fost des
chisă calea liberă către în
cheierea imediată a unui a- 
cord cu privire la Încetarea 
tuturor experiențelor cu arma 
nucleară.

limpede că 
cu

de 
cu

a- 
le- 
no-

din S.UA. au

UNIUNEA SOVIETICĂ NĂ
ZUIEȘTE IN MOD SINCER 
LA REALIZAREA UNUI A- 
CORD CU PUTERILE OC
CIDENTALE. Ar fi însă în 
zadar să se aștepte ca o par
te să privească liniștită cum 
puterile occidentale fac expe
riențe în scopul de a perfec
ționa arma nucleară și încear
că în acest fel să obțină avan
taje militare pentru blocul 
agresiv N.A.T.O. Guvernul so
vietic declară cu toată fermi
tatea că dacă puterile occi
dentale vor continua experien
țele cu arma nucleară, inclu
siv și sub pămînt, atunci 
Uniunea Sovietică, in stopul 
asigurării securității sale, va 
fi nevoită să efectueze acele 
experiențe cu arma nucleară 
pe care ea Ie va considera ne
cesare pentru întărirea capa
cității sale de apărare.

Am dori să credem că jude
cata sănătoasă va triumfa 
totuși în cercurile conducă
toare ale puterilor occidenta
le și că ele vor păși, în cele 
din urmă, pe calea care duce 
la încetarea jocului periculos 
în domeniul experiențelor nu
cleare, pe calea încheierii unui 
acord cu privire la interzice
rea definitivă a acestor ex
periențe, după cum propune 
Uniunea Sovietică puterilor 
occidentale.

Traducerea in viață a noilor 
propuneri sovietice ar permite 
întro considerabilă măsură 
însănătoșirea situației interna
ționale și crearea de condiții 
favorabile pentru soluționa
rea cit mai grabnică a prin
cipalei probleme a zilelor 
noastre — problema dezarmă
rii generale și totale. Impli
cit, s-ar aduce o contribuție 
prețioasă la cauza menținerii 
și consolidării păcii pe pă
mînt.

BERLIN 4 (Agerpres). 
Walter

cretar al C.C.
președintele Consiliului de 
Stat al R.D.G., luînd cuvîntul 
la încheierea plenarei orga
nizației regionale Berlin a 
P.S.U.G. s-a referit printre 
altele la problema Berlinului 
occidental.

Vorbind despre măsurile 
luate de R.D.G. pentru întări
rea frontierei cu Berlinul oc
cidental, Walter Ulbricht a 
relevat că aceste măsuri sînt 
legate de asigurarea suvera
nității republicii. Controlul la 
frontieră, a arătat el, poate 
fi întărit și poate fi slăbit. A- 
ceasta depinde de măsura în 
care se va merge spre slă
birea politicii de „oraș de 
front" în Berlinul occidental 
și a politicii războiului rece, 
revanșei, militarismului și im- 
peralismului în Germania oc
cidentală. Aceasta depinde, de 
asemenea și de măsura în 
care se vor normaliza relațiile 
dintre R.D.G. și Germania oc
cidentală.

Potrivit relatărilor agenții
lor americane de presă, repre
zentanții autorităților militare 
din S.U.A. au declarat că au
tostrada R.D.G. (pe sectorul 
R.F.G.—Berlin — N.R.) le a- 
parține și că pot dispune de 
ea

Ulbricht, prim-se- 
al P.S.U.G., 

Consiliului

în voie. Militarii americani

se înșeală amarnic. Și dacă 
ei intenționează să formuleze 
pretenții privind stabilirea 
unui control internațional pe 
autostrada R.D.G., pe sectorul 
Germania occidentală—Berlin 
noi vom răspunde clar : Acea
sta nu se va întîmpla nicio
dată.

în această ordine de idei, a 
subliniat Walter Ulbricht, aș 
dori să informez guvernul 
S.U.A. că Camera Populară și 
guvernul R.D.G. au hotărît să 
exercite controlul pe teritoriul 
său suveran — pe uscat, pe 
apă și în aer — respectînd ri
guros acordurile existente. 
Firește că în cazul de față este 
vorba de acorduri semnate de 
R.D.G., adică de acorduri la 
care participă guvernul R.D.G. 
și pentru care este gata să-și 
asume răspunderea.

*
BERLIN 4 (Agerpres). - 

TASS transmite: La 3 decem
brie, la frontiera de stat din
tre R.D. Germană și Berlinul 
occidental a început construc
ția unor obiective de frontieră 
în scopul întăririi securității 
republicii. Relatînd despre a- 
ceasta, serviciul de presă al 
Ministerului Afacerilor Inter
ne al R.D. Germane sublinia
ză că scopul acestor măsuri 
este de a-i avertiza pe politi
cienii vest-berlinezi împotriva 
unor acțiuni nesăbuite.

MOSCOVA 4 (Agerpres). — 
TASS transmite : La 4 decembrie 
la ora 10,00 (ora Moscovei) în 
capitala Uniunii Sovietice s-a des
chis cel de-al V-lea Congres Sin
dical Mondial. El a fost convocat 
de Federația Sindicală Mondială 
(F.S.M.) care reunește peste 107 
milioane de oameni, fiind detașa
mentul cel mai numeros al miș
cării sindicale mondiale.

Pentru prima oară, reprezen
tanții sindicatelor din toate conti
nentele se întrunesc la Moscova.

La Congres participă o delega
ție a Sindicatelor din R. P. Ro- 
mînă, condusă de tovarășul Martin 
Isac, președintele C.C.S. din R.P. 
Romînă.

Ședinfele Congresului se desfă
șoară în sala Congreselor, din 
Kremlin,

Congresul a fost deschis de 
Agostino Novella, președintele 
F.S.M. La propunerea lui Louis 
Saillant, secretar general al F.S.M., 
participant» au cinstit pvintr-un 
moment de reculegere memoria

lui Giuseppe? Di Vittorio, fost 
președinte al F.S.M. și a celor
lalți reprezentanți de seamă ai 
mișcării sindicale internaționale, 
care au încetat din viață după 
Congresul al IV-lea,

Deschizînd Congresul, Agostino 
Novella, a mulțumit Consiliului 
Central al Sindicatelor din Uniu
nea Sovietică și oamenilor muncii 
sovietici pentru ospitalitate și 
pentru primirea prietenească. Ca
lea Uniunii Sovietice, a spus No
vella, este marcată de remarca
bile victorii ale științei și minții 
omenești.

Președintele F.S.M. a declarat 
că cel de-al V-lea Congres fece 
bilanțul glorios al luptei mișcării 
sindicale 
pendența 
împotriva 
asupriri.

Apoi a 
Grișin, 
Central al Sindicatelor din Uniu
nea Sovietică care a dat citire 
mesajului de salut al sindicatelor 
sovietice adresat Congresului.

Congresul a aprobai în unani
mitate următoarea ordine de zi ;

• Activitatea F.S.M. și sar
cinile actuale ale organizați
ilor sindicale în lupta pentru 
pace, împotriva imperialismu
lui, pentru coexistența pașni
că, pentru dezarmarea genera
lă și totală, în apărarea re
vendicărilor economice și so
ciale ale oamenilor muncii:

mondiale 
națională, 
oricărei

pențru inde- 
pentru pace, 
exploatări și

cuvînt Viktorurmat la
președintele Consiliului

însemnătatea creării Partidului Unic 
al Revoluției socialiste din Cuba

HAVANA 3 (Agerpres). — In 
seara de 1 decembrie, primul 
ministru Fidel Castro, a luat cuvîn. 
tuf la Universitatea populară.

Fidel Castro a vorbit în mod 
amănunțit despre etapele princi
pale ale luptei revoluționare din 
Cuba care s-a încheiat prin in-

Intervenții 
reprezentanților 
Romîne la O.N.U.

NEW YORK 4. — De la tri
misul special Agerpres: In 
comitetul pentru problemele 
administrative și bugetare 
continuă dezbaterile în legă
tură cu problema indus
trializării țărilor slab dezvol
tate, inițiate pe marginea 
unui proiect de rezoluție 
pus de delegația poloneză 
titulat „Acțiunea O.N.U. 
domeniul industrializării".

Luînd cuvîntul, din partea 
delegației R.P. Romîne, Pe
tre Tănăsie, a arătat că ideea 
industrializării ca mijloc fun
damental de diversificare a 
economiei, de creșterea ve
nitului pe cap de locui
tor și creare a condiții
lor pentru asigurarea inde
pendenței economice a țărilor 
slab dezvoltate a devenit una
nim recunoscută de către 
O.N.U. în ciuda rezistenței din 
trecut a țărilor capitaliste in- 
dustralizate.

In încheiere delegatul romîn 
a arătat că în ceea 
vește R.P. Romînă

trecut va acorda sprijinul 
său țărilor slab dezvoltate 
transmițîndu-le experiența a- 
cumulată în domeniul organi
zării și planificării dezvoltării 
industriei ei.

★

LA CONFERINȚA
GENEVA

de- 
in- 
în

ce o pri- 
ca și în

DE LA

Problema Africii de sud- 
vest se află de multă vreme 
în dezbaterea 
nr. 4 pentru problemele 
tutelă, 
partea 
prof. Stanciu Stoian, după ce 
a arătat că guvernul rasist 
Verwoerd a încălcat și conti
nuă să ignoreze toate hotărî- 
rile Organizației Națiunilor 
Unite, a cerut comitetului să 
întreprindă acțiuni urgente 
pentru a sili guvernul din 
Pretoria să respecte aceste re
zoluții.

în încheiere Stanciu Stoian 
a arătat că delegația romînă 
sprijină ideea formării unei 
comisii speciale a O.N.U. care 
să aibă sarcina de a ajuta 
populația indigenă atît în 
ceea ce privește transferul pu
terii cît și în ceea ce privește 
organizarea și constituirea 
fricii de sud-vest ca stat 
dependent și suveran.

Comitetului 
de 

Luînd cuvîntul din 
delegației romîne,

Un important pas 
înainte spre 

reglementarea 
problemei laoțiene
GENEVA 4 (Agerpres). — 

TASS transmite : La 4 decem
brie, în Palatul Națiunilor a 
avut loc o nouă ședință a 
Conferinței internaționale 
pentru reglementarea proble
mei laoțiene, prezidată de 
G. M. Pușkin, locțiitor al mi
nistrului Afacerilor Externe 
al U.R.S.S. Ședința a aprobat 
în unanimitate majoritatea ar
ticolelor din principalele do
cumente ale conferinței, care 
au fost pregătite de președin
ții sovietic și englez ai con
ferinței. Acesta este un im
portant pas înainte spre în
cheierea lucrărilor conferin
ței.

Cei doi președinți ai confe
rinței care, în cursul lunii 
noiembrie, s-au consultat în 
permanență cu toate delega
țiile și cu reprezentanții celor 
trei forțe politice din Laos, 
au obținut o apropiere a 
punctelor de vedere și au 
elaborat de comun acord ho- 
tărîri în toate problemele. 
Totuși formularea definitivă a 
hotărîrilor în legătură cu a- 
ceste probleme a fost tergi
versată din cauză că în Laos 
nu există un guvern al Uni
tății naționale.

• Dezvoltarea activității și 
solidarității organizațiilor sin
dicale în lupta pentru lichida
rea colonialismului:

• Darea de seamă finan
ciară șl
• j erea organelor de 

condu ale F.S.M.

Congresul a aprobat, de ase
menea, regulamentul și ordinea 
de desfășurare a lucrărilor sale.

După aceea Louis Saillant, se
cretar general al F.S.M., a pre
zentat raportul la primuf punct de 
pe ordinea de zi.

Raportul prezentat de Louis Saillant

VIENA. — în zilele de 1-3 
decembrie la Viena a avut loc 
o sesiune a Consiliului Gene
ral al Federației internațio
nale a luptătorilor din rezis
tență, a vicUmelor și dețiau- 
țiior fascismului (F.I.R.), con- 
consacrată celei de-a 10-a a- 
niversări a acestei organiza
ții. La sesiune au luat parte 
delegații din partea a 20 de 
țări, printre care delegații ale 
U.R.S.S., Franței, Italiei, Un
gariei, Bulgariei, Spaniei, Aus
triei, Poloniei, R. D. Germane, 
R. F. Germane, Romîniei și 
altor țări.

BAGDAD. — La stația de 
cale ferată Washash din apro
piere de Bagdad a avut loc la 
2 decembrie o ceremonie cu 
prilejul începerii lucrărilor de 
construcție, cu ajutorul spe
cialiștilor sovietici, a liniei fe
rate cu ecartament standard

Bagdad—Bassra. care în viitor 
va fi prelungită pînă la El- 
Kuweit La ceremonie au fost 
de față primul ministru Kx- 
sem.

NEW 
genției 
misia pentru energia atomică 
a S.U.A. a declarat că la 3 de
cembrie pe poligonul experi
mental din statul Nevada, Sta
tele Unite au efectuat o explo
zie subterană cu arma nu
cleară.

ANKARA. - Ministrul de 
Finanțe al Turciei, Șefik Inan, 
a declarat în cadrul unei con
ferințe de presă că bugetul 
viitor al țării sale pe exercițiul 
fiscal 1962-1964 va înregistra 
un deficit planificat de pe a- 
cum de un miliard 686 milioa
ne lire turcește

YORK. — Potrivit a- 
Associated Press, Co-

staurarea puterii populare, despre 
activitatea organizațiilor revolu
ționare din țară, a fundamentat 
necesitatea unificării lor și creării 
unui partid marxist-leninist unic, 
fără care nu poate fi construit 
socialismul.

In continuare Fidel Castro a 
analizat procesul instaurării pu
terii revoluționare în Cuba, după 
care a arătat cum a devenit re
voluționar. încă pe cînd eram 
student — a spus el — am luat 
cunoștință de Manifestul Comu
nist, de operele lui Marx, Engels 
și Lenin. Pe măsură ce acumulăm 
experiență, înțelegem tot mai mult 
adevărul care stă la baza învăță
torii lui Marx. Cu c‘t luăm cu
noștință —a procu-c de real..ta- 
tee res-o orară și oe -p’a ce 
casă, cu at't ne comrngem mai 
mult de justețea operelor lui 
Marx și Engels și de interpreta
rea cu adevărat genială dată de 
Lenin socialismului,

Referindu-se în continuare la 
problema unirii forjelor revoluțio
nare și la problema dictaturii pro
letariatului, F. Castro a făcut o 
caracterizare a partidului care 
urmează să ia ființă și care, a 
spus el trebuie să fie o organiza
ție politică puternică, disciplinată 
și combativă, avangarda clasei 
muncitoare și a revoluției cubane. 
Acest partid va lua ființă la pri
mul congres constitutiv și va 
avea un program marxist-leninist 
care să corespundă condițiilor o- 
biective din Cuba.

Louis Saillant, secretarul ge
neral al Federației Sindicale 
Mondiale, a prezentat la cel 
de-al V-lea Congres Sindical 
Mondial care are loc la Mos
cova raportul intitulat: 
.Activitatea F.S.M. și sarci
nile actuale ale organizațiilor 
sindicale in lupta pentru pace, 
împotriva imperialismului, 
pentru coexistență pașnică, 
pentru dezarmarea generală și 
totală, în apărarea revendică
rilor economice și sociale ale 
oamenilor muncii”.

Hotărârile adoptate la cel 
de-al IV-lea Congres Sindical 
Mondial în octombrie 1957 la 
Leipzig — a spus Louis Sail
lant — au stat în cei patru ani 
care s-au scurs la baza activi
tății intense a F.S-M. spre bi
nele clasei muncitoare interna
ționale, a luptei pentru inte
resele ei fundamentale.

Respectarea obligațiilor sale, 
atașamentul față de principiile 
de clasă și față de unitatea 
oamenilor muncii, orientarea 
justă a permis F.S-M. în ulti
ma perioadă să-și sporească și 
mai mult rândurile sale — a 
spus Louis Saillant. El a infor
mat că în prezent F.S.M. reu
nește peste 107 milioane de oa
meni ai muncii din cele cinci 
continente, care trăiesc în țări 
cu orînduiri economice și so
ciale diferite.

Secretarul general al F.S.M. 
a spus că cel de-al V-lea Con
gres Sindical Mondial urmea
ză să stabilească programul de 
acțiuni al sindicatelor în eta
pa actuală, „care trebuie să 
ajute mișcarea sindicală inter- 
cațiocaiă să se acăite cu 
succes de sarctazie deosebit de 
grele care ii revin astăzi'.

Fenomenul principal al epo
cii noastre — sistemul socia
list in care oamenii muncii se 
află la putere, sînt stăpîni pe 
mijloacele de producție și de 
schimb “ a devenit factorul 
determinant și hotăritor al dez
voltării întregii omenirii, a 
declarat Louis Saillant.

Federația Sindicală Mondia
lă — a spus L. Saillant — vede 
sarcina sa primordială în a- 
ceea de a duce cu hotărire 
lupta pentru unitatea mișcării 
sindicale, pentru unirea tu
turor forțelor clasei muncitoa
re. Aceasta va permite ca for
țele reacțiunii, imperialismu
lui și războiului să fie infrîna-

te, să se asigure menținerea 
păcii și să se obțină noi succe
se in lupta pentru democrație, 
independența națională a po
poarelor și progresul social al 
întregii omeniri.

Subliniind că problema de 
importanță vitală a contempo
raneității este problema men
ținerii și consolidării păcii, 
preîntâmpinării unui nou 
război mondial, Louis Saillant 
a declarat: Primejdia unui nou 
război este rezultatul politicii 
de forță și de provocări pe 
care a continuat s-o ducă in 
perioada la care se referă ra
portul, imperialismul american 
în Europa, Asia și America 
Latină, este rezultatul sporirii 
fără precedent a bugetelor mi
litare din țările capitaliste. A- 
ceastă primejdie constă în 
faptul că puterile occidentale 
se opun sistematic tuturor pro
punerilor sovietice cu privire 
la dezarmarea generală și to
tală, interzicerea tuturor tipu
rilor de arme nucleare și a 
experimentărilor de orice fel 
și indiferent sub ce formă a 
acestei arme.

Primejdia unui nou război 
rezidă în refuzul sistematic al 
imperialiștilor de a semna 
tratatul de pace german. Con- 
tinuîndu-și politica lor crimi
nală de refacere și încurajare 
a forțelor militariste și revan
șarde germane, contribuind la 
înarmarea lor accelerată, în- 
curajînd tendințele fățiș aca
paratoare ale Bonn-ului și pre
tențiile lui de a i se pune la 
dispoziție arma atomică, impe
rialiștii pun tot mai mult în 
primejdie pacea în Europa și 
in înTeaga lume, a spjb Louis 
Saillant.

Clasa muncitoare internațio
nală — a declarat în continua
re în raportul său L. Saillant 
— este forța conducătoare a 
contemporaneității. Istoria i-a 
încredințat cea mai mare răs
pundere pentru destinele pă
cii, ale omenirii, ale tuturor 
generațiilor viitoare. Clasa 
muncitoare trebuie să dea do
vadă în permanență de vigi-

lență neobosită pentru a sili 
forțele nefaste ale războiului 
să dea înapoi.

Este necesară mobilizarea 
tuturor forțelor oamenilor 
muncii și ale sindicatelor la 
lupta pentru triumful princi
piilor coexistenței pașnice în
tre statele cu orînduiri econo
mice și sociale diferite. Coexis
tența pașnică nu înseamnă ni
cidecum pentru mișcarea sin
dicală concilierea ou exploa
tarea capitalistă și asuprirea 
colonială, nu înseamnă colabo
rare între clase.

Secretarul general al F.S.M. 
a subliniat că lichidarea defi
nitivă a colonialismului con
stituie o problemă și o sarci
nă imediată a sindicatelor și a 
tuturor forțelor progresului și 
păcii.

Referindu-se la unitatea și 
solidaritatea internațională a 
clasei muncitoare, secretarul 
general al F.S.M. a declarat: 
Unitatea este mijlocul princi
pal cu ajutorul căruia clasa 
muncitoare își întărește și își 
înzecește forțele.

Louis Saillant a declarat în 
încheiere: F.S.M. și cel de-al 
V-lea Congres Sindical Mon
dial îi cheamă pe toți oamenii 
muncii, pe toți membrii de 
sindicate să-și sporească efor
turile pentru a-i izola pe cei 
care încearcă să accentueze și 
să permanentizeze sciziunea, 
să dezvolte și să întărească le
găturile frățești dintre sindica
tele din toate țările pe baza 
internaționalismului proletar, 
să lupte și mai activ pentru in
teresele vitale ale oamenilor 
muncii pe baza unității de 
acțiune, să întărească in per
manență solidaritatea interna
țională frățească a muncitori
lor din toate țările, să extindă 
lupta pentru unitatea mișcării 
sindicale pe plan internațional 
și național, în fiecare ramură 
industrială, în fiecare între-

■ prindere.
Este neîndoielnic că al V-iea 

Congres Sindical Mondial va 
contribui Ia întărirea unității 
sindicale internaționale.

In sala unde are loc
Forumul clasei muncitoare

Să înceteze persecuțiile
împotriva P. C. din S. U. A.!

Comuniștii din 
cu iiotărîre 
autorităților

NEW YORK 3 (Agerpres).- 
Autoritățile americane inten
sifică pregătirile pentru în
scenarea judiciară împotri
va Partidului Comunist 'din 
S.U.A. La 1 decembrie, la in
dicațiile Ministerului de Jus
tiție, Marele juriu federal a

Din ziarul „Comsomolskaia Pravda

Corespondență specială 
pentru „Scînteia tineretului"

S.U.A. resping 
provocările 
americane

redactat un act de acuzare 
împotriva partidului comunist 
pentru refuzul acestuia de a 
se înregistra conform preve
derilor legii. Agenția United 
Press Internațional anunță că 
la 2 decembrie actul de acu
zare împotriva partidului co
munist a fost remis de exe
cutorii judecătorești secretaru
lui general al partidului, 
Gus Hali. In acest act se ara
tă că secretarul general sau 
reprezentantul acestuia trebuie 
să se prezinte la 8 decembrie 
în fața tribunalului 
tual din Washington.
tul lui Gus Hall a declarat 
că secretarul general nu se va 
prezenta în fața tribunalului.

distric- 
Avoca-

★

NEW YORK 3 (Agerpres).— 
Autoritățile americane extind 
represiunile antidemocratice 
pe teritoriul Porto Rico, colo
nie a S.U.A. Agenția Asocia- 
ted Press anunță că Marele 
juriu federal (organ juridic al 
S.U.A.) a hotărît arestarea lui 
Juan Santos Rivera, președin
tele Partidului Comunist din 
Porto Rico, și a încă 11 con
ducători ai Partidului Comu
nist sub acuzația de „lipsă 
de respect față de congres".

Conducerea partidului este 
acuzată, între altele, de refuz 
„deliberat" de a răspunde la 
întrebările unei subcomisii a 
comisiei Camerei reprezentan
ților pentru cercetarea activi
tății antiamericane, care se 
afla la Porto Rico în iarna 
anului 1959 pentru a exami
na mai multe probleme.

susP. C, din S.U.A. fine 
steagul luptei pentru pace
1n S.U.A., țara 

pretinde a fi 
democratică” 

mea liberă”, a 
clanșată recent, 
legii McCarran,

care
„cea 

din 
fost 
Pe 

o 
plită prigoană împotriva 
mai buni fii ai poporului 
rican — împotriva comuniști
lor. Reacțiunea americană, în 
virtutea acestei legi întocmită 
după modelul hitlerist, a „le
galizat” represiunile împotriva 
Partidului Comunist din S.U.A., 
împotriva tuturor forțelor pro
gresiste americane. După cum 
se știe, această lege prevede 
ca Partidul Comunist din 
S.U.A. și membrii săi să se 
înscrie ca „agenți ai unei pu
teri străine".

în spatele acestei legi se 
află mîna murdară a capita
lului monopolist american, a 
cercurilor reacționare care 
vor să înăbușe lupta clasei 
muncitoare pentru drepturi și 
libertăți democratice, pentru 
progres social, pentru pace și 
coexistență pașnică. Și apolo
geții capitalismului atunci 
cînd ridică în slăvi S.U.A. fo
losesc fără rușine, cu perfidie 
și cinism 
nobile ca 
„l

se 
mai 
Ju- 
de-

baza 
c uni
celor 
ame-

asemenea cuvinte 
„democrajie" și 

.libertate”! Legiferarea repre
siunilor împotriva forjelor de
mocratice și progresiste, în 
fruntea cărora se află Partidul 
Comunist — iată în ce constă 
așa-zisa „democrație” în 
S.U.A. In timp ce organizații 
de tip fascist, ca de pildă, 
„Ku Klux-Klan”, „Legiunea a- 
mericană", „Societatea John 
Birch” și altele se bucură de 
toată libertatea în S.U.A., ade- 
vărații democrați sînt supuși 
cruntelor represiuni, aruncați 
In temnițe iar împotriva Parti
dului Comunist din S.U.A. se

fac în prezent pregătiri in
tense în vederea unei mur
dare înscenări judiciare.

Pe drept cuvînt opinia pu
blică mondială este profund 
indignată de acțiunile repre
sive ale autorităților ameri
cane îndreptate împotriva 
P.C. din S.U.A., împotriva tutu
ror forțelor progresiste ame
ricane.

Exprimîndu-și indignarea în 
legătură cu represiunile la 
care este supus Partidul Co
munist din S.U.A., lordul pri
mar al orașului britanic Co
ventry a declarat recent că 
„astfel de acțiuni, nu pot să 
contribuie la cauza păcii... A- 
ceasta, după cum se pare, 
este tipic pentru America si e 
destul de rușinos”.

Comuniștii americani de- 
mascînd caracterul monstruos 
al legii McCarran dau do
vadă de un admirabil curai, 
fiind ferm hotărîți ca în ciuda 
represiunilor să țină sus stea
gul luptei pentru pace, liber
tate și progres, pentru binele 
poporului american. Ideile 
pentru care luptă comuniștii 
sînt invincibile și oricît s-ar 
strădui capitaliștii, ele nu pot 
fi niciodată înăbușite.

Alături de întregul nostru 
popor, alături de toți oamenii 
muncii cinstiți din întreaga 
lume, care în aceste zile se 
solidarizează cu lupta Parti
dului Comunist din S.U.A., cer 
încetarea rușinoaselor perse, 
cuții împotriva Partidului Co
munist din S.U.A., cer anula
rea legii fasciste McCarran.

LUDOVIC ANTONESCU 
frezor matrițer 

la întreprinderea 
-ie echipament electrotehnic 

din Capitală
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A7e aflăm în marea sală a Pa- 
_/y latului Congreselor de Ia 

Kremlin. Aci au început as
tăzi lucrările celui de-al V-lea 
Congres Mondial al Sindicatelor. 
In această sală se află trimișii 
clasei muncitoare din marea ma
joritate a țărilor lumii. Ei au ve
nit aci la Moscova pentru a dis
cuta principalele probleme care îi 
preocupă pe oamenii de pe întreg 
pămîntu).

In holul de marmură al Palatu
lui Congreselor se înfîlnesc vechi 
cunoscufi, se leagă noi prietenii. 
Delegația sindicatelor Uniunii 
vietice, delegațiile sindicale 
țărilor lagărului socialist sînt 
conjurate cu multă simpatie 
căldură. La Congres au sosit 
meroase delegații din țările Ame
rica Latine, din Africa, Europa. 
Delegației Cubei revoluționare i 
se face o manifestație de caldă, 
prietenie. La lucrări asistă pilotul 
cosmonaut Gherman Titov, Erou 
al Uniunii Sovietice, oaspete de 
onoare al Congresului. Oameni ai 
muncii din toate coifurile pămîn- 
tului îl roagă să se fotografieze 
Împreună, îi cer autografe.

Printre delegații Congresului 
află numeroși reprezentanți ai 
nerei generații. Problemele ce 
discută aci la Moscova îi intere
sează direct pe tinerii din Chile 
ori Nigeria, pe cei din Leningrad 
ori Tokio, din București ori Paris.

— Tineretul constituie marea 
majoritate a celor 107.000.000 de 
membri ai Federației Sindicale 
Mondiale, a declarat Louis Sail
lant, secretarul general al F.S.M.- 
ului. Rolul tineretului crește în 
mișcarea sindicală, atît în țările 
socialiste cît și în țările capita
liste.

Participarea tineretului a con
tinuat Louis Saillant, în marile bă
tălii ale clasei muncitoare, pen
tru apărarea păcii și independen
ței naționale este un fapt carac
teristic penfru zilele noastre.

După cum s-a comunicat, sti
mați cititori. Congresul Mondial 
al Sindicatelor a înregistrat propu
nerea de organizare a unei con
ferințe sindicale internaționale 
consacrată problemelor învățămîn- 
tului profesional al tinerilor mun
citori, problemă ce interesează

So
aie 
în- 

nu-

se 
ti
se

mai ales tineretul din țările capi
taliste.

...Prin difuzoare se face auzit 
un semnal muzical care invită pe 
delegați și oaspeți în sală.

E ora 10,00... Cel de-al V-lea 
Congres Mondial al Sindicatelor 
își începe lucrările. Se aleg or
ganele de lucru ale Congresului.

în numele milioanelor de oa
meni ai muncii din Uniunea So
vietică, Victor Grișin, președintele 
Consiliului Central al Sindicatelor 
Sovietice a transmis un salut căl
duros celui de-a] V-lea Congres 
Mondial al Sindicatelor.

— Sindicatele sovietice și toți 
oamenii muncii, a spus Victor Gri
șin, se mîndreșc cu faptul că a- 
cest congres se desfășoară la 
Moscova, în capitala țării care dă 
viață lozincii: „Totul pentru om, 
totul pentru binele omului".

Întreaga sală a subliniat cu a- 
plauze puternice aceste cuvinte 
ce oglindesc minunata realitate a 
țării sovietice unde visul ‘omenirii 
— comunismul — se transformă în 
realitate.

Primul raport al Congresului con
sacra/ sarcinilor actuale ale orga
nizațiilor sindicale în lupta pentru 
pace, împotriva imperialismului, 
pentru coexistența pașnică, pen
tru dezarmarea generală și totală, 
pentru apărarea intereselor eco
nomice și sociale ale oamenilor 
muncii a fost prezentat de Louis 
Saillant, secretar general al Fede
rației Sindicale Mondiale. Louis 
Saillant a relevat etapele cele mai 
importante ale activității Federa
ției Sindicale Mondiale exempli
ficând raportul său cu aspecte din 
acțiunile întreprinse în diferite țări 
ale lumii. El a subliniat succesele 
obținute de sindicatele din Uni
unea Sovietică și țările lagărului 
socialist care constituie un imbold 
însuflețitor pentru clasa muncitoa
re din întreaga lume.

El a subliniat marea importantă 
a acestui Forum al clasei munci
toare ce se desfășoară la Moscova 
și care va contribui la întărirea 
și dezvoltarea unității de acțiune 
a clasei muncitoare internaționale.

AL. STARC

Moscova, 4 decembrie 1961.
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