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„Să cunoaștem gospodăria colectivă" (seaiă de calcul în comuna Luna, regiunea Cluj). 
Foto : I. CUCU

gospodăria colectivă

Majoratul
și răspunderile

tînărului cetățean
n ultimii ani, o 
tradiție nouă, so- 
rialistă, izvorîtă 
lin freamătul ti
nereții, prilejuieș
te sărbătoarea 

majoratului, sărbătoarea tine
rilor care împlinesc optspre
zece ani.

Este vîrsta la care tinerii 
primesc din partea societății 
primele răspunderi civice.

Trecînd pragul majoratului, 
noul contingent de tineri este 
pe drept cuvînt stăpînit de un 
puternic sentiment de mîndrie.

Ei sînt minări de încrederea 
ce le-o acordă partidul, statul, 
poporul, de a lua parte la 
conducerea treburilor obștești:

Ei sînt în același timp con- 
știenți că nu pot răspunde 
mai demn acestei încrederi, 
decit prin fapte închinate în
floririi patriei socialiste.

Tinerii care cresc o dată cu 
republica, bucurindu-se de 
cele mai largi drepturi șl li
bertăți. de minunate pers
pective de afirmare, n-au cu
noscut vremurile de silnică o- 
primare, de cîinească exploa
tare a oamenilor muncii, din 
timpul stăpînirii burghezo- 
moșierești, cu întreg șirul lor 
de suferințe, mizerie, umilințe 
și nesiguranța zilei de

Bucurindu-se din plin 
cetirile revoluționare, 
dite prin lupte aprige, 
de sacrificii, ei au datoria 
sfîntă de a contribui cu toate 
forțele la păstrarea și dezvol
tarea acestor cuceriri, la fău
rirea socialismului și comunis
mului in patria noastră.

Cum pot fi îndeplinite ace
ste înalte îndatoriri ?

în orice sector al construc
ției socialiste ai activa — în 
uzină, pe ogoare, în instituții 
sau în școală — studiază pro
fund si însușește-ți temeinic 
politica științifică a partidu
lui, formează-te ca om înain. 
tat, cu profunde convingeri 
comuniste. Conștiința socia
listă, convingerile comuniste 
să se manifeste înainte de 
toate prin munca avîntată, 
creatoare pentru îndeplinirea 
sarcinilor trasate de partid!

Principala îndatorire care 
stă în fața fiecărui tînăr ce 
trece pragul majoratului este 
de a-și spori aportul la lupta 
întregului popor pentru înfăp
tuirea sarcinilor trasate de 
partid, pentru înflorirea pa
triei socialiste. A munci cu 
pasiune și spirit de inițiativă 
la locul de producție, a învă
ța cu perseverență, fie la 
cursurile de zi, fie la cele se
rale, pentru a fi cît mai folo
sitor patriei socialiste, a

Grigore Geamănu 
secretarul Consiliului de Stat 

al R.P.R.

participa cu entuziasm la ac
tivitățile obștești, a lucra 
spornic în brigăzile utemiste 
de muncă patriotică — iată 
ce înseamnă a dovedi că 
ești un tînăr cetățean con
știent de răspunderile sporite 
ce-ți revin o dată cu majo
ratul.

O îndatorire de cinste pen
tru fiecare cetățean este de 
a lupta pentru întărirea sta
tului democrat-popular. Tînă- 
rul care a pășit pragul ma
joratului trebuie să fie exem 
piu pentru cei mai mici ca 
vîrstă în ce privește respec
tarea tuturor legilor statului, 
să respecte și să ajute orga
nele de stat în îndeplinirea 
sarcinilor ce le au, să ia po
ziție fermă, necruțătoare îm
potriva a tot ce lovește în 
interesele construcției socla-

liste. O trăsătură caracte
ristică a profilului moral po
litic al tînărului cetățean o 
constituie grija pentru întări
rea și dezvoltarea proprietă
ții socialiste, a avutului ob 
ștesc. Este datoria siîntă a 
fiecărui tînăr cetățean de a 
se ridica necruțător împotriva 
oricăror știrbiri aduse pro
prietății socialiste, avutului 
obștesc, de a lupta neabătut 
pentru apărarea și întărirea, 
prin toate mijloacele, a pro
prietății socialiste — baza de 
neclintit a statului de demo
crație populară.

Fiecare tînăr cetățean are 
înalta îndatorire de a con
tribui activ, cu toate forțele, 
la întărirea capaoitățif de a- 
părare a patriei. Apărarea 
patriei este îndatorirea su- 

a fiecărui tînăr. 
tînăr cetățean este 

secretul

premă
Fiecare
dator să păstreze 
militar și de stat, să fie de
votat Republicii Populare

(Continuare in pag. a 3-a)

Industria carboniferă
mîine. 
do cu- 
dobîn- 

pline
și-a îndeplinit planul anual

fiecare zi lu- 
din anul

In 
crătoare 
1961, din minele de 
cărbuni ele țării 
noastre s-au extras 
peste plan, în me
die, cite 1.430 tone 
de cărbune. Rezul
tatele mereu mai 
bune obținute de la 
o lună la alta au 
permis să se înde- 
plineasă planul a- 
nual de extracție 
pe întreaga indus
trie carboniferă cu 
18 zile înainte de 
termen. Se preconi
zează ca în timpul 
care a mai rămas

pină la sfirșitul a- 
nului să se scoată 
o cantitate de căr
bune egală cu pro
ducția pe două luni 
din anul 1938.

Mai mult 
mătate din 
de producție 
obținut pe
creșterii productivi
tății muncii, acesta 
fiind 
factor 
minat 
mai 
planului anual, pre
cum și obținerea al
tor rezultate econo
mice importante.

de iu- 
sporul 
a fost 
seama

principalul 
care a deter- 
îndeplinirea 

de vreme a

bineAu fost mai 
folosite mijloacele 
de mecanizare cu 
care sint înzestrate 
minele de cărbuni, 
printre care : peste 
20 mașini electrice 
de încărcat, 
combine, 
numeroase 
portoare 
etc., 
cursul acestui an.

Cu ajutorul lor, 
harnicii mineri și-au 
îndeplinit în numai 
10 luni angajamen
tul anual privind 
realizarea de eco
nomii peste plan.

noi 
haveze, 

trans- 
blindate 

primite în

Un scurt bilanț
Mobilizați de cele 7 organi

zații de bază U.T.M. din raza 
comunei Rîmeți, raionul Aiud, 
cei peste 160 de utemiști au 
participat la multe acțiuni de 
interes obștesc. Astfel ei au 
participat la reparatul drumu
lui, au plantat peste 2.600 de 
puieți de salcîm pe terenu
rile degradate, 
fier vechi,

construirea unui saivan pen
tru întovărășirea zootehnică 
din satul Valea Poenii. Cele 
mai bune rezultate le-au ob
ținut organizațiile de bază 
U.T.M. din satele Valea Poe
nii, Valea Inzelului, Vlădești, 
Hotărești și Olteni.

au colectat 
au participat la

IOSIF BARBU
funcționar

ri raionul Botoșani 
sînt multe gospo
dării colective pu
ternice, ca cele 
din Roma, Bu- 
cecea, Bobulești, 

Șătrăreni ți altele.Stâncem.
Viața, munca, perspectivele 

unui tinăr colectivist consti
tuie subiectul preferat 
discuțiilor tinerilor de 
sate, fie în adunările ge
nerale ale organizațiilor 
U.T.M., fie la căminele cultu
rale. Exercitînd o influență 
puternică, gospodăriile colec
tive atrag mereu sute de înto
vărășiți. Ca să aleagă această 
cale, oamenii vor să se con
vingă mai întîi ce avantaje 
oferă colectiva, cu ce este ea 
superioară 
cole. Ca 
leagă mai 
de partid 
zează vizite în G.A.C., 
calcul, seri de întrebări ți răs
punsuri, întîlniri între colecti
viști ți întovărășiți, discuții pe 
marginea Statutului model al 
G.A.C. și alte asemenea acți
uni, care s-au dovedit a fi 
forme eficace de popularizare 
a succeselor gospodăriilor co
lective. Ca urmare, pe deo
parte a succeselor G.A.C. (re
colte mai mari cu cite 400 kg 
grîu ți aproximativ 1.000 kg 
porumb la hectar față de 
cele obținute de țăranii mun
citori întovărășiți, sectoare 
zootehnice puternice) iar pe 
de altă parte, datorită eficien
ței muncii politice de masă, în 
raionul nostru s-au înființat 
în anul acesta aproape 40 de 
gospodării colective noi.

In acest proces de transfor
mare a vieții satului, pe tineri 
îi interesează, desigur, unele 
probleme legate de viața ți 
preocupările lor. Cunoscînd 
bine frămîntările tinerilor să
teni, Comitetul raional U.T.M. 
Botoșani, a urmărit ca, folo
sind prilejui' acțiunilor iniția
te de organizațiile de partid 
de la sate, să-i ajute pe tineri 
să primească răspunsuri toc
mai la acele probleme care-i 
preocupă mai mult.

Noi știm de pildă, că pe un 
tînăr îl interesează în primul 
rind cum va munci în gospo
dăria colectivă, ce fel de viață 
trăiesc colectiviștii. Cine poate 
să-i răspundă mai bine la

al 
la

întovărășirii agri- 
să-i ajute să ințe- 
bine, organizațiile 
de la sate organi

se™ de

această întrebare decit chiar 
tinerii colectiviști ? Și atunci, 
organizațiile U.T.M., au căutat 
să trimită in vizită la colec
tiviști, prin rotație, cît mai 
mulți tineri întovărășiți.

Gospodăria din Roma, 
multimilionară, cele din Buce- 
cea, din 
șani au 
țime de 
au fost, 
meroși tineri din comuna Le- 
orda.

Oaspeții au tntîlnit aici, 
lingă un munte de știuleți, ci
teva tinere colectiviste cu care 
au început o discuție despre 
producții.

Discuția era interesantă. La 
întrebările tinerelor colecti
viste, intovărățiții răspundeau 
arătind cum stăteau lucrurile 
în întovărășirea lor. Au ră
mas pe ginduri însă, auzind 
de la fetele colectiviste că de 
pe 57 ha ele au obținut cite 
5.300 kg porumb-boabe la ha, 
iar de pe 4 ha cite 
porumb-boabe la 
ți-au zis : „Să obții 
recolte, intr-adevăr 
cru frumos. Dar 
reușit 7“

Răspunsul l-au primit de la 
tovarășul Pintilie Movanu, in
ginerul gospodăriei colective.

— La noi, le-a spus el, fie
care colectivist are in*primire  
cite o tarla. Ca să obțină 
roade bogate el trebuie să în
vețe mult, să citească, să a„- 
plice regulile agrotehnice cît 
mai bine. Să facă toate lucră
rile la timp, să știe să mun
cească organizat.

Inginerul le-a vorbit ți des
pre calificarea tinerilor, des
pre Vasilica Pîrlog, fruntașă 
la cursul agrozootehnic, care a 
obținut în anul acesta o re
coltă de 41.000 kg sfeclă de 
zahăr la ha.

— Silința ei la învățătură și 
la muncă va fi răsplătită. La 
noi — spunea inginerul — vor 
primi premii suplimentare 
pentru spor de recoltă 106 co
lectiviști.

Să înveți ? Desigur. Asta

Șătrăreni, din Drăc- 
primit astfel o mul- 

oaspeți. La Roma 
printre alții, ți nu

7.000 kg 
ha. Unii 
asemenea 
e un lu- 
cum au

GHEORGHE ZAHARIA 
prim-secretar al Comitetului 
raional Botoșani al U.T.M.

(Continuare în pag. a 3-a)

în pag. a 2-a:
• Participanți activi la 

viața căminului cultural.
• Șantier artistic (La Tea

trul de Tineret și Copii).

în pag. a 3-a:

Muncitor
• Prezentarea scrisorilor de 

acreditare de către amba
sadorul Republicii Cuba 
In R. P. Romînă.

Sîmbătă 16 decembrie 1961

La adunarea de dezbatere 
a cifrelor de plan pe anul 
1962, de la Întreprinderea 
„Tehnofrig" din Cluj, co
munistul Francisc Gyulai 
(dreapta) a iăcut de la 
masa prezidiului propu
nerea ca anul viitor să 
fie declarat în întreaga în
treprindere anul îndepli
nirii ritmice a planu
lui de producție și al ob
ținerii unei calități supe
rioare. Propunerea lui a 
fost primită cu însuflețire 
de către toți cei prezenți 

la adunare
Foto ; C. IONEL

Fier vechi—oțelăriilor
Sub îndrumarea comitetului 

U.T.M. pe atelier, sprijiniți în
deaproape de organizațiile de 
partid, tinerii din Atelierele de 
reparat material rulant din Ploiești 
contribuie din plin la acțiunile 
de muncă patriotică, atît în ca
drul orașului Ploiești, cît și în 
cadrul întreprinderii. Astfel, în 
cele 11 luni care au trecut din 
acest an cele 9 brigăzi de muncă 
patriotică au colectat cantitatea 
de 348 tone fier vechi pe care 
l-au expediat oțelăriilor din Hu
nedoara.

IONEL MIREA 
tehnician

Acolo unde 
totul e nou

Din noul pelsa) bucure?’ 
tean — Magistrala 

Nord-Sud
Foto : AGERPRES

Azurul zugrăvelii de la hala 
mare și galbenul pilonilor de la 
grupul social nu s-au svînfaf încă, 
atît este de nou, de proaspăt to
tul, la marele combinat de pre
lucrare a lemnului din Gherla. A 
fost de curînd terminat tencuiful 
viitoarei hale pentru plăci aglome
rate din lemn, iar fabricii de che
restea abia i se toarnă betonul. 
In alte secții se montează mași
nile moderne, de mare productivi
tate, se fac probele. Fiecare pune 
umărul pentru ca 
schimbul atît de ca
racteristic timpurilor 
noastre să se facă în 
perfecte condiții : 
constructorii predau 
„ștafete" din zbor 
muncitorilor combi
natului. Sînt zile pli
ne de avînt, minuna
te zile în care se 
scrie istoria de înce
put a combinatului. Infr-o aseme
nea însuflețitoare activitate, dezba
terea cifrelor de plan pentru anul 
1962 dă perspectivă, avint creator, 
trezește inițiativa, mobilizează și 
descoperă rezerve care nici n-au 
fost măcar cunoscute, pentru că to
tul este nou. Muncitorii secției pla
caje și furnire estetice — una din 
secțiile principale aîe combinatu
lui și prima care a intrat în func
țiune în a doua jumătate a aces
tui an — au dezbătut gospodă
rește cifrele de plan, fără pripea
lă, gîndind asupra propunerilor lor. 
Treizeci de vorbitori au demons
trat posibilitățile de realizare a 
planului pe anul viitor care pre
vede o creștere valorică de 
50.000.000 de lei, ceea ce com
parativ cu anul în curs, înseamnă 
de șapte ori mai mult. Toți vor
bitorii, întreaga adunare a fost 
de părere că punerea în funcțiune 
a utilajului modern permite rea
lizarea cu succes a sarcinilor de 
plan.

Pornind la o astfel de treabă 
e firesc să te întrebi cu ce vei 
începe. Sau așa cum a spus tîm- 
plarul Dan Andrei:

— Care-i nodul î Unde-i un ca
păt al firului, unde-i celălalt ? 
Nu-i greu de văzut, tovarăși... Aici 
sînt mașinile. Trebuie îngrijite ca 
ochii din cap. Să le întreținem 
cum trebuie, să respectăm para

în 1962: 
mai mult, 
mai bun, 

mai ieftin i

metrii lor. In celălalt capăt sînt 
oamenii. Ei fac fotul, conduc ma
șina, produc piesele. Pentru asta 
trebuie pricepere. Foarte mulți 
o au...

Dintr-o parte a sălii o munci
toare fînără legată cu un batic în
florat, cere cuvîntul.

— lartă-mă Andrei-baci că te 
întrerup. Dar e foarte impor
tant. E vorba despre oameni. Știți, 
la combinat sînt foarte mulți mun
citori necalificați. Și eu sînt dintre 

aceia. Propun califi
carea lor ia locul de 
muncă. In fiecare 
echipă să fie înglo
bați 1—? oameni ne
calificați și să fie 
ajutați să învețe...

Din sală se aud 
voci.

— Foarte bine, am 
consfinți o stare de 
fapt.

— Are dreptate Rusu Ileana I
Un alt muncitor, un om tînăr, 

să aibă 25—26 de ani, cere și el 
cuvîntul. E Vasile Haiduc ; mais
tru principal, a lucrat la „Placa- 
jul“-Bucureșfi, se bucură de un 
mare prestigiu printre tineri, pri
ceperea lui în ale furnirului nu-i 
de ici de colo, să fii maistru la 
25 de ani nu-i treabă ușoară ! Așa 
că toți ascultă cu atenție.

Eu propun organizarea unui 
curs practic în genul schimbului 
de experiență între mașinișfii mai 
vechi, mai experimentați și cei mai 
de curînd calificați. Vom ridica 
cunoștințele și vom pregăti rezul
tatele viitoare.

Zilele acelea trebuie apropiate. 
O dată buni cunoscători ai mași
nilor, mijloacele de economisire 
— așa cum au fost expuse de 
inginerul Dionisie Albu — pot 
fi aplicate practic. Derularea 
buștenilor la o rolă minimă sau 
sortarea corectă a benzilor, pentru 
reducerea maximă a deșeurilor 
sau, însfîrșit, împachetarea corectă 
a placajului, evitînd astfel subdi- 
mensionarea, sînt obișnuite proce
dee tehnologice care duc la eco
nomii, care cer o bună calificare. 
Aici trebuie dată bătălia — au gîn
dit cu toții, iar pe fețele pârtiei- 
panjilor și în cuvîntul vorbitorilor

Muncitoarele Filofteia Dragu și Floarea Diaconescu de la 
Țesătoria de in și cînepă din Păulești sînt bine cunoscute 
în întreprindere pentru lucru de bună calitate la țesăturile 

executate de ele. Iată-le lucrînd la mașina d® urzit.
Foto : AGERPRES

Am un vechi prieten, fost mun
citor, acum inginer la o fabrică de 
încălțăminte. Zilele trecute l-am 
întîlnit pe stradă.

„Vino pe la mine, mi-a zis. Dar 
nu la vechea adresă, fiindcă m-am 
mutat..."

Și mi-a dat strada ți numărul 
din noul cartier Mărășeștl.

„Vino să-mi vezi noua locuin
ță... E o frumusețe... Adio vre
muri cind locuiam în căsuța aceea 
mică de-i ajungeai cu fruntea la 
streașină! N-ai văzut niciodată 
confort la mine — acum o să 
vezi. Vino neapăratI"

M-am dus. Blocul — o bijuterie 
de beton și de sticlă se alinia ca 
un monument într-un șir de alte 
zece blocuri cu cite șapte etaje 
parcă trase cu linia din orizont in 
orizont.

«w Poftim să vezi apartamentul, 
mi-a zis prietenul, lată — ăsta 
e holul, vezi ce mare ? Două ca
mere „inundate-n lumină", cum 
ziceți voi gazetarii, bucătărie — 
să dansezi în ea I Și cît de bine 
e prevăzut totul : chiuvetă, masă, 
loc pentru aragaz, dulap în pe
rete, loc pentru rafturi, pentru 
bufet.

Dar baia, n-al văzut-o...Chiuvetă 
în formă de scoică, nichelate, o-

glinzl, cadă mare și frumoasă... 
Ce zici l

Omul era fericit.
— Cit face o locuință frumoa

să, tovarășe ! Extraordinar I Ace
leași lucruri, le aveam și în ve
chea casă, dar totul e aici schim
bat, nici nu mai recunosc. Și asta 
pentru că uifă-te și dumneata, to
tul e gîndit cu multă dragoste, 
realizat cu multă pricepere. Iar 
cind ies pe stradă parcă merg 
printr-un tablou — fotul e așa de 
frumos... Ce rău îmi pare că nu-i 
cunosc pe arhitecții care au făcut 
proiectul I Le-aș mulțumi din 
toată inima.

Așa am ajuns să-i... invidiez 
pe arhitecji că... nu sînt arhitect I 
Fiindcă gîndeșfe-fe și fu, cititorule: 
ce poate fi mai frumos decit să 
știi că sute șl sute de familii tră
iesc bucuria vieții într-o locuință 
frumoasă, confortabilă, pe care ai 
plăsmuit-o tu, cu-n virf de con
dei î

Ulterior Fam cunoscut personal 
pe arhitecții care au lucrat la 
crearea ansamblului Aîărășești a- 
mintit mai sus : sînt zece tineri 
și formează împreună o brigadă 
de producție a tineretului. Locul 
lor de muncă e o încăpere plină 
de planșete, la Institutul de pro
iectări în construcții șl materiale

de construcții de pe Calea Vic
toriei.

Zece tineri obișnuiți. Se numesc 
Codrea Marinescu, Radu Patrulius, 
Gheorghe Polizu, Marius Sm ghe'- 
schi. Sandu Miciescu, Rod; ca M n 
cescu. Cristian Oancea e’c. și lu
crează sub conducerea unui om 
cu mai multă experiență, arhitec
tul Bogdan Cofaru.

La prima vedere ai zice că 
despre ei nu se pot spune prea 
multe lucruri. Pe planșetele din 
fața fiecăruia — finii, linii KmU.

— Din lină și din caku'e se 
naște o casă, spunea arhitectul 
Marinescu, un tînăr mărunte.', cu 
ochi albaștri. Priviți—

Și, cu mina creionului gros a 
tras o linie pe spațiul a'b al unei 
coli de hîrfte. Era orizontul. Apoi 
în citeva secunde spațiul s-a 
populat cu linii care au dat naș
tere unor străzi, cvartale, blocuri, 
piețe.- Au venit la rind magazi
ne, spații verzi—

„Un bloc plasat aici ar face ca 
imaginea de ansamblu să fie pla
tă, obositoare. Dimpotrivă, dacă 
liniile și volumele converg spre 
punctul acesta, imaginea capătă 
avint și monumentalitate— Ve
deți 1*.

Mi-am dat seama că arhitecții 
sînt de fapt, pictorii cu cea mal

largă viziune. Ei „pictează*  orașe, 
străzi, case—

— Un ioc important îl ocupă 
în munca noastră fanteza și gus
tul estet e personal, dar nu mai 
puțin cunoștințele mult, laterale, a- 
daugă arhitectul Patnmus. Să vor
bim, de pildă, despre ansamblul 
Afărășești—

Da, să vorbim desore ansam
blul Mărășești. Ce era înainte 
aicil Străzi înguste— Un conglo
mera» de case mici, incomode, 
d spuse anapoda și fără o linie 
arhitectura ă dară— La îndemnul 
partidului de a face ca orașe'e 
popiei noastre să devină modeme 
și frumoase, pe măsura epocii pe 
care o trăim, ei, arhitecta s-au 
angajat să creeze aici o mare 
magistrală, cu un bulevard larg 
la mijloc, cu clădiri impunătoare. 
Era prin 1959, cind pe planșetele 
lor s-au tras primele linii. Era pri
ma lor mare lucrare după absol
virea facultății și erau ei înșiși 
curioși să vadă cum va arăta noul 
cartier. De aceea au pornit la 
treabă cu toată însuflețirea.

— Trebuia să ținem seama de 
foarte multe lucruri, spun ei.

In primul rind locuințele nou 
ridicate trebuie să se armonizeze 
cu locuințele vechi, din jur. Solu
ția arhitectonică, forma, coloritul

sînt impuse de aceasta. Apoi — 
e-a vorba de materialele de con
strucție. Folosind tehnica veche a 
construcției din cărămidă, lucrarea 
ar fi întîrziat foarte mult. Tinerii 
au hofărît să studieze in amănun
țime procedeele moderne de 
construcție din materiale prefa
bricate.

Așa s-a făcut că mult timp bi
roul cu planșete a rămas gol : 
toți tinerii arhrtecți erau pe șan-
• er. De dirr.'r.eața pină seara. 
B'ocur e de șapte etaje urmau 
să nu mai aibă stilpi de beton 
turnați, soliditatea clădirilor ur
ma să fie dată de un sistem de 
prefabricate dispuse în „fagure". 
Se reducea astfel de citeva ori
• maul ce lucru, numărul muncito
rilor se reducea de peste 10 ori, 
la fiecare 10 blocuri se realiza o 
economie de 600 tone de oțel- 
beton, iar consumul de lemn se 
înlătura complet.

Avantaje nenumărate. Șl unde 
mai pui că era prima mare ex
periență realizată în țară ! Pină 
ia urmă totul a fost pus la punct.

Au urmat zile, săptămini în șir 
cind în biroul cu planșete dom-

EUGEN FLORESCU

(Continuare în pag. a 2-a)

era prezentă efectiva atașare față 
de problemele combinatului. Cu 
toții discută în chip tovără
șesc despre treburile combinatu
lui ca despre propriile treburi, ca 
niște buni și adevărafi gospodari. 
A cerut cuvîntul tehnologul Con
stanța Lupu, unul din inginerii com
binatului, membră a comitetului 
U.T.M.

— Propun :
1. Respectarea tehnologiei în 

regim de timp, presiune și tempe
ratură la fiecare loc de muncă și 
de către fiecare om. La asta să 
vegheze mai atenți maiștri, ingi
nerii, tehnicienii. E vorba de cali
tate doar. Subliniez : timpul, tem
peratura și presiunea sînt respec
tate de obicei, dar se mai înfîmplă 
la unii să scape din vedere...

2. Combinatul nostru e foarte tî
năr, n-a avut cînd să se organizeze 
temeinic. Propun organizarea bri
găzilor de tineret.

Cu adîncă seriozitate muncitorii, 
tehnicienii și inginerii de la Com
binatul de prelucrare a lemnului 
din Gherla au dezbătut problemele 
începutului și viitorului, combina
tului lor, problemele planului de 
stat pe anul 1962.

ROMULUS ZAIIARIA



Participant activi la viata 

căminului cultural
acă vei trece în 
orice seară din 
cursul săptămînii 
pe la căminul cul
tural din comuna 
Priboeni, raionul 

Găiești, regiunea Argeș cu si
guranță că te va impresiona 
bogata și diversa activitate la 
care iau parte, pe lîngă un 
mare număr de, colectiviști 
mai vîrstnici, majoritatea ti
nerilor din sat. Dacă ur
mărești activitatea căminului 
îți dai seama că tineretul este 
cu adevărat sufletul acestei 
activități, că pentru majorita
tea tinerilor din comună că
minul e locul unde-și petrec 
cea mai mare parte a timpu
lui liber.

Dar, după cum îți poate 
spune oricare membru din co
lectivul de conducere al că
minului, pînă a se ajunge aici 
a fost nevoie de o muncă in
tensă și continuă de atragere 
spre cămin, de antrenare a ti
nerilor în activitatea cultura
lă. Cu vreun an în urmă, la 
cămin se desfășura o activi
tate culturală sporadică și să
racă. în afară de prezentarea 
unor filme se mai organiza 
din cînd în cînd cîte un pro
gram artistic pregătit de ele
vii școlii elementare cu oca
zia unor zîle festive. Tinerii 
nu se simțeau îndemnați să 
vină la cămin fiindcă nici nu 
prea aveau ce face acolo. Ei 
nu erau antrenați să desfă
șoare o activitate cultural-ar- 
tistică pe măsura posibili
tăților lor.

De atunci însă lucrurile s-au 
schimbat. îndrumată de orga
nizația de partid, conducerea 
căminului, în frunte cu noul 
director, tînărul Gheorghe 
Vlad, primind sprijinul comi
tetului U.T.M. pe comună, a 
inițiat o serie de activități 
culturale cu un bogat conți
nut, atractive. Preocuparea 
pentru asigurarea unui pro
gram variat cu un conți
nut bogat, educativ s-a îm
pletit continuu cu o mun
că perseverentă pentru a-i 
obișnui pe tineri ca în fiecare 
zi. în timpul liber, să vină la 
cămin să-și organizeze și să-și 
petreacă orele de odihnă cît 
mai plăcut și mai instructiv, 
în sensul acesta s-au purtat 
discuții cu tinerii în cadrul 
unor adunări generale ale or
ganizației U.T.M., s-a discutat 
cu fiecare în parte. S-a făcut 
de asemenea o vie populari
zare a tuturor manifestărilor 
culturale și mai ales ale celor 
pentru tineret organizate la 
cămin.

Metoda principală pentru a 
tragerea tinerilor colectiviști și 
întovărășiți spre cămin a 
constat în continua străduință 
de a axa activitatea culturală 
pe problemele cele mai actua
le ale satului și de a îmbrăca 
această activitate în forme 
din ce în ce mai atrăgătoare. 
Asigurînd o activitate zilnică, 
permanentă, conducerea cămi
nului manifestă o neslăbită 
preocupare pentru un conți
nut bogat al manifestărilor, ai 
repertoriilor echipelor artisti
ce, astfel îneît toate acestea 
să-și aducă din plin contribu-

---- •----

Arhite cții
(Urmare din pag. l-a) 

nea cînd liniștea cea mai perieefă, 
cînd se purtau niște discuții care 
te puneau pe gînduri : se lucra 
intens, se emiteau opinii cu cea 
mai mare pasiune.

Și cu mina aceluiași creion se 
făceau schițe, desene, sute și sute 
de propuneri.

„Dar camerele nu-s prea mici l 
Să le dispunem altfel... Uite așa 
s-ar putea mări dormitorul cu doi 
metri patrați, folosind aceleași ma
teriale".

Fiecare venea cu ideile lui. cu 
calculele lui. Fiecare perete, fie
care cameră, fiecare treaptă a 
fiecărei scări au fost calculate, 
desenate. In trei luni cele 380 de 
proiecte ale primelor 10 blocuri 
de pe Magistrala Mărășești, însu- 
mînd la un loc 1.062 de aparta
mente au fost predate construc
torului.

...Fapt este însă că, la ora cînd 
scriem aceste rinduri, tot atîtea 
familii se bucură de tot confortul 
necesar, locuind în clădirile plă
nuite atunci doar pe hirtie

Cei zece tineri arhifecți șl-au 
continuat activitatea. Unul dintre 
ei, tînărul Miclescu a făcut parte 
dintre arhilecții care au contribuit 
in mare măsură la construcția Pa
vilionului Economiei Naționale, 
lucrare arhitectonică excepțională. 
Codrea Marinescu a proiectat de 
atunci o fabrică modernă, iar 
brigada a proiectat — prin muncă 
patriotică — un bloc în apropiere 
de Piața Palatului R.P.R. Economie 
la proiectare — 8.000 de lei. Tot 
în colectiv, tinerii din brigadă au 
participat la concursul pe țară de 
resistematizare a centrului Timi
șoarei, realizînd unul din cele mai 
bune proiecte, premiat de juriu-

— Lucrarea noastră de bază a 
rămas însă pînă acum tot Ma
gistrala Mărășești, mi-au spus ti
nerii. Sîntem deia gata cu pro
iectul general de continuare a 
construcțiilor de la Mărășești pînă 
la Piața Unirii,

„Străpungerea Mărășești—Piafa 
Unirii", cum i se mai spune lu
crării, cuprinde alte 11 blocuri 
totalizînd 1.466 de apartamente, 
între care un bloc turn cu 11 eta
je, un bloc cu un mare cinema
tograf și săli de expoziții, nu
meroase magazine.

— Va fi unul dintre cele mai 
frumoase centre ale Bucureștiului, 
se mîndresc ei. La 23 August, 
anul viitor încă 500 de familii se 
vor mufa deja pe noua Magistrală.

Mi-a trecut prin minte o între
bare :

— Cîte apartamente a proiectat 
brigada pînă acum l

— Circa 3.000...
Trei mii de apartamente l Adică 

tot atîtea familii fericite.
Spune, cititorule, să nu-fi pară 

rău că nu ești arhitect l 

ția la educarea țăranilor mun
citori în spiritul socialismului, 
la mobilizarea lor în lupta 
pentru înfăptuirea sarcinilor 
trasate de partid agriculturii. 
Au devenit obișnuite aseme
nea manifestări interesante și 
atractive ca serile de calcul 
cu participarea colectiviștilor 
și întovărășiților pe tema 
„Cine e mai cîștigat" sau se
rile de întrebări și răspunsuri 
pe tema „Prin G.A.C.-urile 
fruntașe din regiune". Se or
ganizează cu regularitate jur
nale vorbite, conferințe înso
țite de filme sau proiectarea 
de diafilme, joi ale tineretu
lui, seri literare etc. în felul 
acesta printr-o bogată și per
manentă activitate, căminul 
contribuie la cunoașterea de 
către țăranii muncitori a po
liticii partidului, la convinge
rea întovărășiților de a intra 
în G.A.C.

ezultatul străda
niei depuse pen
tru atragerea ti
nerilor la cămin 
s-a văzut în scur
tă vreme. Din ce 

în ce tot mal mulți erau ti
nerii care au luat parte la 
manifestările culturale. Cînd 
numărul tinerilor care de a- 
cum erau nelipsiți seară de 
seară de la căminul cultural 
crescuse simțitor, membrii co
lectivului de conducere a că
minului au trecut la reorga
nizarea echipelor artistice. 
Aici însă au avut de întîmpi- 
nat destule greutăți. Ca spec
tatori, tinerii colectiviști și în
tovărășiți se învoiseră destul 
de ușor. Ca participant di
rect Ia activitatea culturală, 
se lăsau mai greu.

De pildă povestea cu corul. 
Unii tineri au înțeles mai 
ușor și s-au arătat dornici să 
participe la organizarea coru
lui. Dar cei mai mulți dintre 
ei se fereau, căutau să dove
dească că ei n-au talent că 
nu pot să cînte. Conducerea 
căminului și-a dat seama că 
numai prin discuțiile purtate 
cu ei tinerii aceștia nu vor 
putea fi atrași în formația de 
cor. De aceea în cîteva dumi
nici s-au organizat deplasări 
cu tinerii din comună la To 
poloveni și Domnești, două 
comune vecine, unde tinerii 
au avut ocazia să asiste la 
cîteva programe artistice în 
care corurile, fruntașe pe ra
ion, i-au impresionat De ase
menea. în comună a fost in
vitat dirijorul Ion Ionescu de 
la casa raională de cultură, 
care le-a vorbit tinerilor des
pre însemnătatea și frumuse
țea cintecelor, despre posibili
tățile pe care le au tinerii ta- 
lentați de a-și cultiva vocea 
participind la Cor. în felul a- 
cesta tinerii din Priboeni s-au 
convins că și ei pot organiza 
un cor asemănător cu cele din 
Topoloveni și Domnești. Ș. 
le-a fost trezită tuturor ambi

Zilele acestea la biblioteca din comma Vadn Sâpat, regiunea Ploiești, aa sosit posto
700 de cărți. în fotografie: învățătoarea Georgeta Frcnoiu, resp<me<d>Da colțului 

roșu al G.A.C. „Filimon Sirbu" din comună, recomandară cititorilor cărți
Foto: AGERPRES

întrucît s-a împlinit un an 
de la înființarea Teatrului de 
Tineret și Copii, ne-am adre
sat tovarășului D. D. Neleanu, 
directorul teatrului, cu rugă
mintea de a ne spune cîteva 
cuvinte în legătură cu stagiu
nea în curs și cu unele pro
iecte de viitor.

— Am să încep prin a vorbi 
despre activitatea în sala din 
strada Dobrogeanu Gherea nr. 
2, ne-a spus tov. D. D. Nelea
nu. După cum se știe, pînă de 
curînd, nu a existat un teatru 
pentru copii, și faptul acesta 
ne impune obligații sporite. 
De aceea am început stagiu
nea aceasta concentrîndu-ne a- 
supra sălii destinate copiilor, 
și am dat de acum acolo două 
premiere, de unde în stagiunea 
trecută nu am dat decît una 
„Marțîenii" de Mihail Liber. 
Dorind să ne ghidăm după do
rințele micului spectator, am 
avut o consfătuire cu pionierii 
și școlarii care ne-au spus că 
vor să vadă pe scenă mai pu
ține basme cu zmei și feți- 
frumoși și mai multe piese in
spirate din viața lor în cadrul 
școlii.

Ca urmare, am dat premiera 
„2 la aritmetică" de Natalia 
Klikova, o piesă care poves
tește despre viața și munca e- 
levilor sovietici, despre dra

ția ca și în comuna lor să 
existe o asemenea formație 
artistică. Rezultatul ? Astăzi 
corul căminului cultural din 
Priboeni numără 180 de co
riști, tineri în marea lor ma
joritate.

Tot cam așa s-au petrecut 
lucrurile și cu echipa de dan
suri, cu cea de teatru, cu bri
gada artistică de agitație. Mai 
ales cînd a fost vorba despre 
reorganizarea echipei de tea
tru, tinerii s-au lăsat mai greu 
convinși. Acum, la căminul 
din Priboeni activează două 
echipe de teatru. Tineri ca 
Gheorghe Stoian, Tatiana Soa
re, Ion Bălan și alții, care la 
început se sfiau să intre în 
echipa de teatru, s-au dovedit 
deosebit de talentați în inter
pretarea unor personaje din 
piesele „Paznicul stelelor", 
„Neamurile", „Rîsul pămîntu- 
lui", „Aniversarea" — piese 
care dezbat probleme strîns 
legate de actualitatea satului 
și care au fost jucate anul a- 
cesta pe scena căminului cul
tural.

reocupîndu-se să 
atragă toți tinerii 
în activitățile cul- 
tural-artistice, con
ducerea căminu
lui, în colaborare 

cu organizația U.TM., se I 
străduiește continuu să îm- | 
bogățească conținutul mani- ' 
festârilor ce se organizează ■ 
astfel îneît toate aceste ma- ț 
nifestări să ajute la demon- i 
strarea superiorității agricul- i 
turii socialiste, la dezvolta- I 
rea conștiinței socialiste a ' 
tinerilor, la lărgirea orizontu
lui de cultură și creșterea ni
velului lor de cunoștințe a- 
grozootehnice. Totodată con- . 
ducerea căminului se strădu- j 
iește mereu să găsească noi j 
forme cit mai atractive ale I 
activității culturale. De exem- j 
piu, în momentul de față sînt | 
pregătite niște ..gazete lumi
noase" (un fel de fotomontaj. ; 
cu fotografii și explicații care 
pot fi proiectate pe ecran cu i 
ajutorul aparatului de pro- j 
iecțîe). De asemenea. se pre- l 
gătesc o serie de manifestări ! 
intitulate „în jurul mesei", i 
Prin întrebările pe care și le I 
pun reciproc tinerii, prin râs- , 
punsurile pe care și le dau, j 
problemele dezbătute vor a- ! 
pare cu mai multă claritate in i 
fața celorlalți pârtiei panți, vor j 
fi prezentate totodată mai I 
viu. mai atractiv.

Astfel stind lucrurile nu-i I 
de mirare că, discutind cu j 
oricare dintre tinerii colecti- I 
viști și întovărășiți din Pri- | 
boeni. fiecare dintre ei îți va I 
vorbi despre căminul cultural ’ 
ca despre o a doua casă a lor, 
ca despre locul cel mai îndră
git din sat. unde seară de sea
ră se intilaese cu toții pesre- 
etade-și nr-.pcl liber cit nat 
folos, tor

C. DIACONC I

ANTHER ARTISTIC
La Teatrul de Tineret

gostea lor pentru știință și 
mai ales pentru matematici, 
despre copii care sînt ajutați 
de colegii lor să-și înlăture 
năravurile învechite : lenea, 
lăudăroșenia, minciuna.

A doua premieră a fost din 
domeniul dramaturgiei origi
nale băiatul din banca a 
doua", o piesă pentru preșco
lari de AL Popovici. Piesa 
transmite celor mai 
mici spectatori ai 
noștri idei educati
ve de preț : dragos
tea pentru muncă 
și învățătură, spiri
tul de colectiv, 
curajul, abnegația.
Am căutat să valorificăm 
cît mai bine acest mesaj prin- 
tr-un spectacol vesel, vioi și 
antrenant, un spectacol în care 
se îmbină teatrul cu cinema
tograful, cu circul și pantomi- 
ma, constituind astfel și o 
școală a educației estetice și 
artistice pentru cei mici.

Ne străduim să prezentăm 
la un nivel calitativ cores
punzător aceste spectacole și 
cei mai buni regizori și actori 
ai noștri lucrează și la sala de 
copii. De pildă, actorul și re
gizorul Tudorel Popa repetă

întreprinderea „Firul Roșu"

Pe urmele scrisorilor
nepublicate

Ajutor eficient * * 
rezultate bune

vizitată 
tot mai 
cii din orașele, comunele și 
satele
Sute de colectiviști și țărani 
muncitori întovărășiți care vi
zitează pavilioanele expozi
ției admiră cele peste 1.000 
de exponate, prezentate de 
peste 100 unități agricole so
cialiste.

în pavilionul rezervat gos
podăriilor agricole de stat 
sînt expuse mostrele celor 
mai mari producții realizate 
în acest an- Astfel la G.A.S. 
Cărei de pe suprafețele însă- 
mînțaie cu 
o producție de 4.080 kg grîu 
la ha. G.A.S. Satu Mare a re
coltat de pe suprafețe întinse 
Dește 5.000 kg porumb boabe 
la hectar.

Va gratie arată că din anul 
1955 și pînă in prerent numă
rul tractoarelor cu care a fost 
dotată de către stat agricul
tura regiunii Maramureș a 
crescut de peste 3 ori, al com
binelor de peste 20 de ori, al 
semănătorilor de 10 ori. Pe 
această bază a fost posibilă 
extinderea mecanizării lucră
rilor agricole în gospodăriile 
colective- în acest an S.M.T. 
din regiune au executat pe 
ogoarele G.A.C. de aproape 
6 ori mai multe lucrări decît 
au efectuat în anul 1955.

Munca în comun a pămîn- 
tului pe suprafețe întinse și
cu mijloace moderne, folosi
rea pe scară largă a semin
țelor de înaltă productivitate, 
încorporarea în sol a îngră
șămintelor naturale și chimice 
au dus la sporirea continuă 
a producției de cereale. Co
lectiviștii din regiune au re
coltat în acest an în medie la 
hectar cu 500 kg grîu, 1160 kg 
porumb și 4.960 kg cartofi mai 
mult de cît au obținut țăranii 
muncitori cu gospodării indi
viduale. Colectiviștii din Cul- 
ciu Mic, raionul Satu Mare, 
de pildă, au prezentat la ex-

Un corespondent voluntar 
din orașul Ploiești a in
format de curînd ziarul 

că la Întreprinderea orășe
nească de construcții și repa
rații din Plo.ești, organizația 
U.TJI. nu se preocupă de ri
dicarea calificării profesionale 
a tineretului. De foarte multă 
vreme aici nu s-au mai or
ganizat cursuri de ridicare a 
caLficării la care să fie an
trenați toți tinerii din între
prindere. In aceeași scrisoare 
se mai semnala faptul că ti
nerii nu au posibilitatea să-și 
petreacă în mod plăcut și
Cu LT1 171 . _re aedvrtatea
cui rurală nu e~te organizatăz-vrT — n., - - , . m i , CU. I-

Pentru îndrt‘?tarea acestei
sitnații Comitetul orășenesc
U.T.M. Ploiești <lăruia i s-a tri-
mis spre rezolvare sesizarea
sus-amintită a însărcinat pe
un activist al sâiu să ajute con-
creț comitetul U.TAL de la
întreprinderea respectivă. în
urma acestui ajijtor, comitetul
U.T.M. din întreprindere a or
ganiza: cu sprijinul comitetu
lui sindicatului mai tatii un 
curs de ridicare a calificării 
prores.onale la care s-au în
scris 60 de tineri, w—nfry” 
comitetului au urmărit îndea
proape felul in care pârtie pă 
tinerii la aceste cursuri, c-=>

Eunzir ce M de €.nen care 
frecventează școala de califi- 

în momentul de față cu un co
lectiv entuziast piesa „Emil și 
detectivii" după celebrul ro
man al lui Erich Kastner, o 
piesă care vorbește despre 
viața grea a copiilor din ță
rile capitaliste, despre solida
ritatea copiilor săraci în lupta 
pentru o cauză dreaptă.

Mai pregătim de asemenea 
un spectacol de estradă pentru 

Interviul nostru cu directorul 
teatrului, tov. D. D. Neieanu

pionieri și școlari — „Salut 
voios !“ de Ion Mustață și E- 
duard Jurist, care va vorbi co
piilor despre fericirea de a fi 
tînăr în zilele socialismului, 
care își va îndrepta ascuțișul 
satirei spre diferite apucături 
și rămășițe ale trecutului care 
se mai manifestă în viața de 
școală.

în sfîrșit vom mai prezenta 
copiilor un clasic al literaturii 
și anume pe Dickens ; e vorba 
de dramatizarea după- roma
nul său : „Micuța Doritt".

— Ce ne puteți spune despre

care de pe lingă școala profe
sională de construcții din oraș. 
Si aici, membrii comitetului 
U.T.M. se interesează cu regu
laritate de frecvența și felul 
cum se pregătesc tinerii

In prezent un mare număr 
de tineri participă la aceste 
forme de ridicare a calificării 
profesionale, care s-au dovedit 
a fi deosebit de utile în îmbu
nătățirea continuă a calității 
produselor.

în ceea ce privește munca 
culturală în rîndul tineretului 
din întreprindere s-au cău
tat formele și metodele cores
punzătoare 
tinerilor la această activitate. 
Acum, Ia clubul întreprin- 

tinerii desfășoară o 
activitate cultural- 

luat

pentru atragerea

derii 
bogată 
sportivă. S-au luat mă
suri ca de fiecare activitate 
de la club să răspundă un tî- 
năr priceput in domeniul res
pectiv și bun organizator.

în încheierea răspunsului 
său, comitetul orășenesc 
U.T.M. mulțumește ziarului și 
corespondentului voluntar care 
a semnalat aceste lipsuri, a- 
jutîndu-1 astfel să ia măsurile 
corespunzătoare pentru îmbu
nătățirea activității organiza
ției U.TM. de la întreprin
derea orășenească de construc
ții și reparații din Ploiești.

Atenție deosebită 
practicii elevilor

pa ex_n> o
necorespanzătoare privind 
practica elevilor. Deși ei 
execută tei zile de practică pe 
săptămînă, nu învață prea 
mult, deoarece atelierul res
pectiv al școlii este dotat cu 
instrumente de măsură și alte 
utilaje vechi, necorespunză
toare.

Secția de învățămînt și cul
tură a Sfatului popular al re
giunii Crișana cercetînd cele 
sesizate a luat o seamă de mă
suri pentru remedierea lipsu
rilor.

Sărbătorirea acad. Gh. Oprescu
Im aula Academiei R. P. Ro

mine a avut loc vineri după a- 
miazd o ședință consacrată 
sărbătoririi academicianului 
Gheorghe Oprescu, eu prilejul 
împlinirii virstei de 80 de ani.

Au luat parte academicieni, 
membri corespondenți ai Aca
demiei R. P. Romlne, cerce
tători științifici, oameni ai 
artei și culturii.

Ședința a fost deschisă de 
acad. Iorgu Iordan, vicepre
ședinte al Academiei R. P. 
Romlne, care relevi nd activi
tatea științifică valoroasă, pe 
care acad. Gh. Oprescu o con
tinuă cu avint și astăzi, l-a 
felicitat călduros în numele 
Prezidiului Academiei R. P. 
Romine.

Au luat apoi cuvintul acad. 
Tudor Vianu, în numele sec

și Copii
spectacolele stagiunii la sala 
din Matei Millo 16 ?

— Una din cele mai intere
sante piese pe care o vom 
monta aici va fi „Oceanul" a 
dramaturgului sovietic Ale- 
xandr Stein, autorul pieselor 
„O chestiune personală", „Ho
tel Astoria" și „Viori de pri
măvară" pe care publicul nos
tru le cunoaște. „Oceanul*  este 

o poveste dramatică 
despre bărbăție și 
eroism, despre înal
tele calități morale 
ale comunistului, 
despre forța patrio
tismului ostașului 
sovietic.

Veți mai vedea pe scena 
destinată tineretului „De Pre- 
tore Vincenzo", o satiră a lui 
Eduardo de Filippo la adresa 
iluziilor de fericire pe care le 
propagă adepții capitalismu
lui, la adresa misticismului și 
clericalismului reacționar. De 
asemenea vom prezenta o pie
să despre eroismul comuniști
lor în lupta pentru dărîmarea 
odiosului regim burghezo-mo- 
șieresc : „In fiecare seară de 
toamnă" a dramaturgului bul
gar Ivan Peicev.

Astfel, pentru înzestrarea a- 
telierelor a fost alocată școlii 
suma de 13.000 lei. De aseme
nea s-a stabilit împreună cu 
conducerea U.C.E.C.O.M.-Bucu- 
rești ca elevii acestei școli să 
efectueze ore de practică și la 
Cooperativa „23 August" din 
localitate care este înzestrată 
cu utilaje și aparatură mo
derne.

Activitatea culturală 
pe un drum nou

Un corespondent 
al ziarului ne- r--- ---

mai de 
artistică. A- 

și un instruc- 
salariat. Ne- 
activitatea sa, 

ajuns să pre

Un corespondent voluntar 
al ziarului ne-a scris că 
la Cooperativa „Munca 

colectivă" din orașul Turnu 
Măgurele, încă din luna mar
tie a acestui an activitatea 
culturală se desfășoară spora
dic, neorganizat.

După ce au cercetat pe te
ren această situație tovarășii 
din conducerea Uniunii coope
rativelor meșteșugărești din 
orașul și regiunea București 
ne-au răspuns că cele sesizate 
au fost juste. La această co
operativă a existat 
mult o echipă 
ceasta avea 
tor artistic 
sprijinit în 
instructorul a 
zinte singur programele. In loc 
ca conducerea cooperativei, a- 
jutată de organizația U.T.M., 
să-1 îndrume pe instruc
tor, sau să găsească un altul, 
mai priceput în organizarea 
activității culturale, a preferat 
să suspende întreaga activitate 
a echipei artistice, și implicit 

ului. Față de cele

>surl-' ești d.n o- 
rașul și regiunea București au 
luat măsuri pentru înființarea 
unei echipe artistice. De ase
menea, clubul a fost dotat cu 
diverse materiale și echipa
ment sportiv, desemnîndu-se 
totodată un responsabil cu 
munca cultural-sportivă. în 
prezent tineretul de aici des
fășoară o 
sportivă 
bună.

activitate cultural- 
din ce în ce mai

GH. NEAGU 
L ISAHA

ției de limbă, literatură și artă 
a Academiei, Ion Jalea, mem
bru corespondent, președintele 
Uniunii artiștilor plastici, în 
numele subsecției de artă și 
Mircea Popescu, director ad
junct științific al Institutului 
de istoria artei, în numele a- 
cestui institut, al foștilor elevi 
și al colaboratorilor sărbători
tului.

In încheiere, a luat cuvintul 
acad. Gh. Oprescu, care, după 
ce a mulțumit pentru sărbăto
rirea sa, și-a exprimat recu
noștința față de partid și gu
vern, care au creat în țara 
noastră condițiile cele mai pri
elnice pentru dezvoltarea ac
tivității de cercetare științi
fică, înflorirea tuturor ramuri
lor științei și culturii.

(Agerpres)

In ceea ce privește creația 
originală, am lucrat cu o au
toare debutantă, Constanța 
Bratu, care a scris o piesă, 
pentru amatori : „Povestea cu 
șorțurile schimbate", premia
tă la concursul „Vasile Alec- 
sandri". Am încurajat adap
tarea acestei piese pentru 
scena noastră deoarece este 
o comedie spumoasă, optimis
tă, inspirată din viața textilis- 
telor noastre, din lupta lor 
pentru calitate. Vrem să de
monstrăm că se poate aborda 
genul ușor, vesel și fără bule- 
vardisme și vulgarități.

O altă piesă este lucrarea 
„De n-ar fi iubirile" de Dorel 
Dorian, o dramă profundă 
care își plasează acțiunea la 
o schelă petroliferă și care 
dezbate probleme etice de 
mare însemnătate.

— Ce ați dori să mai trans
miteți cititorilor noștri ?

Nu putem decît să-i invităm 
în număr cît mai mare și cît 
mai des la teatru și, de ase
menea, să le solicităm părerea 
asupra spectacolelor noastre, 
să le cerem sugestii pentru re
pertoriul de viitor, O facem cu 
multă plăcere.

B. TEODORESCU 

din Tălmaciu, raionul Sibiu, 
a fost Înzestrată cu o nouă 
filatură utilată cu mașini 
la nivelul tehnicii moderne. 
Noua filatură este deser
vită în proporție de 90 la
sută numai de tineiet, ca
lificat în școli de specia

litate.

Foto : AGERPRES

EXPOZIȚIA
BELȘUGULUI

Expoziția agrico 
nală deschisă 
Mare conținu

agricolă regio- 
i la Baia 

continuă să fie 
mult interes decu

mulți oameni ai mun-

regiunii Maramureș.

grîu s-a obținut

Ei și-au găsit jucării pe plac
Foto : AGERPRE8
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CUPRINS
Tovarășul Gheorghe Gheor- 

ghiu-Dej a împlinit 60 
de ani.

în era lui Octombrie Roșu. 
Consfătuirea secțiilor agra

re ale ziarelor din țară. 
Ion Cîrje : însemnări des

pre relațiile revistei ,,Na- 
rodnaia Rumînia” cu ci
titorii săi.

D. Zaslavski: Peste două
zeci de ani.

Paul Marian: Pentru anul 
ce vine.

Victor Bîrlădeanu : Virtu
țile și dificultățile repor
tajului monografic.

Ieronim Șerbu : Un volum 
de pamflete.

L. Felea : Interviu despre 
interviu.

Gh. Dinu : I. Ross, grafi
cianul militant.

Radu Rupea : Maturitatea 
fotografiei.

M. Ferrarini: Depinde de 
noi.

Dr. I. Leonescu : Populari
zarea medicinii prin 
presă.

N. Mihăescu : Limba și 
stilul cîtorva ziare raio
nale.

Sandu Marian: Călătorie 
prin București.

Din activitatea Uniunii Zia
riștilor din R.P.R. — De 
peste hotare.

poziție mostre din griul care 
le-a dat 2360 kg la hec
tar, cei din zona orașului 
Satu Mare au prezentat mos
tre de porumb care le-a dai 
o producție de 8.200 kg știu- 
leți la hectar. Panourile și gra
ficele din cele 7 pavilioane 
ale expoziției îți vorbesc des
pre creșterea averii obștești 
a celor aproape 70.000 familii 
de colectiviști din regiunea 
Maramureș. Afli astfel că nu
mărul animalelor proprietate 
obștească a sporit în ultimii 
5 ani Ia bovine de peste 20 
de ori, la porcine de 8 ori, 
iar la ovine cu aproape 70 
mii capete.

Producția totală de lapte a 
sporit în această perioadă 
de peste 2,6 ori, producția de 
lînă de 4,5 ori.

Fondul de bază al gospo
dăriilor colective a ajuns în 
prezent la 145.000.000 lei.

Ca urmare, as sperii mulr 
veniturile obturate de colecti
viști pentru munca prestată în 
G.A-C.; sute de colectiviști 
și-au construit case noi, foarte 
mulți și-au cumpărat garni
turi de mobilă modernă, apa
rate de radio, mașini de cu
sut etc.

Urmînd exemplul colectiviș
tilor, țăranii muncitori din re
giunea Maramureș au pornit 
hotărîți pe drumul belșugului. 
Numai în ultimele 2 luni s-au 
înscris în gospodăriile colec
tive peste 14.000 familii cu o 
suprafață de 41.000 ha. Agri
cultura raionului Satu Mare 
este acum complet colectivi
zată, iar a raionului Cărei în 
proporție de peste 95 la sută.

Expoziția ilustrează convin
gător succesele obținute de 
oamenii muncii din agricul
tura regiunii Maramureș în 
activitatea depusă, sub con- 

organizațiilor de 
pentru înfăptuirea 

partidului de trans- 
socialistă a satului.

V. MOINEAGU

*

ducerea 
partid, 
politicii 
formare



Prezentarea scrisorilor de acreditare

Mîine, în săli și pe stadioane
de către ambasadorul Republicii Cuba

In acest sfârșit de săptămînă activitatea competițională 
nn este mai puțin bogată decît în alte duminici. Fotbalul este 
prezent, alături de scrimă și de volei, iar o serie de sportivi au 
plecat peste hotare sau se pregătesc să ne reprezinte în țară 
în competiții internaționale. Am solicitat părerea despre aceste 
evenimente sportive unor sportivi de frunte care vor juca sau 
vor fi simpli spectatori. Să le dăm euvîntul:

GH. CON
STANTIN, in
terul dreapta al 
echipei națio
nale de fotbal: 
Fotbalul, după 
cum se vede,

nu a luat vacanță. O serie de 
echipe pleacă în turnee, altele 
continuă activitatea publică 
prin jocuri amicale. In Ca
pitală vom merge la Giu- 
lești să vedem pe Dinamo- 
Galați, echipa care a cedat atît 
de greu săptămînă trecută în 
fața rapidiștilar. Victoria, ob
ținută cu marele concurs al 
partenerilor de la Galați, mă 
face să cred că Rapidul se 
pierde foarte ușor în fața e- 
chipelor de categoria B. Nu 
vreau să mi se ia în nume de 
rău aluzia la eșecul în fața 
Arieșului Turda însă aceasta 
este realitate. Tocmai de ace
ea cred că în tribunele de la 
Giulești vor fi prezenți mulți 
pasionați de fotbal. Dintre 
celelalte partide amicale stâr
nește mare interes și jocul de 
pe stadionul Dinamo dintre 
Farul și Progresul București. 
Fosta noastră colegă de cate
goria A, Farul, depune mari 
eforturi, și nu fără succes, de 
a reveni în campionatul pri
melor echipe. Este deci inte
resant de văzut care îi este 
potențialul în fața unei forma
ții clasată la jumătatea cam
pionatului pe locul patru. De 
altfel, acesta este și un joc de 
tradiție, fiindcă ultima întâl
nire dintre Farul și Progresul 
(penultima a campionatului 
trecut) era hotărâtoare pentru 
a preciza poziția celor două 
echipe în zona retrogradării. 
A cîștigat neașteptat Progre
sul cu 2-1, subscriind la tre
cerea echipei constăntene în 
categoria B. Joi. primul joc 
amical dintre cele două echi
pe, disputat la Constanța s-a

în R. P. Romînă
pionatului, deci ultimele 
jocuri ale sezonului oficial de 
volei. Dinamo si Rapid domi
nă cele două serii, atît la fete 
cît și la băieți.

Indiferent de rezultate, ac
tualii capi de serie nu mai 
pot fi detronați. Cel mai greu 
joc îl are desigur Rapidul care 
se deplasează la Cluj, pentru 
întîlnirea cu Știința. La fel 

de 
la Petroșeni pe care îl are de 
susținut Steaua. Echipele di- 
namoviste au de susținut la 
București partide în care sînt 
net favorite : cu Știința Timi
șoara (masculin) și cu C.S.M.S. 
Iași (feminin). Ambele partide 
se dispută duminică în sala 
Dinamo. Este interesant de 
urmărit meciul masculin din
tre Progresul și C.S.M. Cluj, 
joc în care Progresul trebuie 
să-și consolideze locul doi pe 
care-1 ocupă, mai ales că la 
mijlocul săptăminii viitoare 
are de susținut o restanță la 
Timișoara cu Știința.

*
In programul competițional 

de duminică mai trebuie să 
notăm gala de box de mîine 
de la Galați pentru desemna
rea echipei câștigătoare a „Cu
pei F. R. Box” dintre Voința 
București și C5.MS. Iași.

în Capitală continuă întâlni
rea internațională de scrimă 
dintre formațiile Steaua și 
Honved Budapesta.

Nu putem încheia însă rân
durile de față fără a consem
na primul joc din cadrul 
semi-finalelor ..Cupei Campio
nilor Europeni” la rugbi pe 
care-1 susține mîine la Rabat, 
echipa noastră C.F.R. Grivița 
Roșie în fața campioanei Ma
rocului. Rugbiștii romîni au 
toate șansele de a se califica 
în finala acestei competiții. Să 
le urăm, așadar, mult succes.

încheiat cu victoria Farului la 
scorul de 2—1 pentru Fa
rul. Aceasta mărește intere
sul pentru partida care va a- de dificil este și meciul 
vea loc duminică, pe stadionul ' ~
Dinamo. Așadar între Giu- 
lești și Dinamo rămîne să a- 
legem după preferințe.

GETA PITI
CA — maestră 
emerită a spor
tului, campioa
nă mondială de 
tenis de masă 
la dublu femi

nin: Succesul de seamă, obți
nut la recentele campionate 
internaționale ale R. P. Po
lone, a îmbogățit și mai mult 
palmaresul tenisului de masă 
din țara noastră. Imediat ce 
ne-am întors din R. 
nă, am avut puține 
odihnă fiindcă ne-a 
irș continuare un . _
destul de încărcat. Astăzi 
mîine ne întîlnim la Cluj cu 
reprezentanții tenisului de 
masă din R. P. Chineză (am 
susținut împreună cîteva an
trenamente comune pentru 
schimb de experiență). Printre 
componenții delegației chine
ze sînt și membrii echipei 
masculine, campioană mon
dială. După cum se vede, par
teneri de întrecere dintre cei 
mai valoroși.

A
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Școala profesională de ucenici a Uzinelor „Republica". — 
La ora de tehnologia metalelor, prof Stere Gheorghe, des
crie unui grup de elevi din anul n. laminorul de tablă

P. Polo- 
zile de 
așteptat 
program 

Și

ȘTEFAN RO
MAN, maes
tru emerit al 
sportului, fost 
căpitan al e- 
chipei repre
zentative de

volei: Programul campiona
tului republican de volei din 
această duminică nu este mai 
puțin interesant decît cel pre
cedent. Dealtfel este normal 
să ne așteptăm la o luptă pa
sionantă întrucît este ultima 
etapă a primei părți a cam-

S. SPIREA

PE SCURT
Sportivii romîni vor inaugura 

noul an participînd în luna ianua
rie la numeroase competifii pro
gramate atît în țară cît ți peste 
hotare. Cu un inieres deosebit 
este așteptată desfășurarea com
petiției mascurie de handbal in 
7 care va avea loc intre 21 și 
26 ianuarie. „Cupa orașului Bu
curești”, rezervată echipelor fe
minine de handbal se va desfă
șura între 28 ianuarie și 1 febru
arie. Intre 20 și 28 ianuarie o 
echipă a boberilor romîni va par
ticipa la campionatele mondiale 
de la Garmisch Partenkirchen. Re
turul meciului feminin de baschet: 
Rapid—Chemie Ha"e din cadrul 
„Cupei campionilor europeni*  sa 
va disputa la 31 ianuarie in Ca
pitală.

la diferite concursuri infemafo- 
nale vor participa de asemenea 
schiorii, baschetbaliștii, luptătorii 
și jucătorii de tenis de masă

★

In sala Uzinelor „lanoș Herbak*  
din localitate s-a disputat vineri 
un concurs de verificare la care 
au participat cei mai buni jucători 
de tenis de masă din R. P. Ro- 
mină și R. P. Chineză. O perfor
manță remarcabilă a obținut Radu 
Negulescu, care l-a învins cu 2—1 
pe campionul mondial Ciuan 
Tze-tun. Iun Kou-tuan a dispus cu 
2—1 de Sîndeanu. In proba femi
nină o formă bună a demonstrat 
Maria Alexandru, care a cîștigat 
toate întîlnirile susținute cu jucă
toarele din R. P. Chineză. în cel 
mai spectaculos meci ea a dispus 
cu 2—1 de Han lun-cen.

Astăzi după-amiază va avea loc 
un meci mixt Intre cele două 
reprezentative.

★
După turneul internațional de la 

Cluj, echipele selecționate de te
nis de masă ale R.P. Chineze vor 
evolua în Capitală. Marți 19 de
cembrie de la ora 17,30 în sala 
Dinamo echipele oaspete vor în- 
tîlni selecționatele R. P. Romîne. 
In program sînt cuprinse 4 meciuri 
de simplu masculin, 3 de simplu 
feminin și 3 de dublu. Din lotul 
echipei noastre fac parte campi
oanele mondiale Maria Alexandru, 
Geta Pitică, precum și Radu Negu
lescu, Rethi, Cobîrzan, Giurgiucă 
și Sîndeanu. In echipa R. P. Chi
neze se remarcă prezenfa cam
pionului mondial Ciuan Tze-tun și

a fostului campion mondial Iun 
Kou-fuan.

cu

★
Vineri a părăsit Capitala pie

rind cu avionul in Indonezia echi
pa da fotbal Petrolul Ploiești 
Fotbaliștii romîni vor susține mai 
multe întîlniri tn orașe e Djakarta, 
Surabaja, Makasar ți altele. Au 
făcut deplasarea jucătorii Sfetcu, 
Pahonfu, frații Munfeanu, Dridea, 
Zaharia și aljii. în primul meci la 
19 decembrie Petrolul va întîlni 
la Djakarta echipa selecționată a 
Indoneziei.

★
Continuîndu-ți turneul în R. D. 

Germană, echipa de fo'baf Știința 
Timișoara a jucat la Ștendal
echipa locală Locomoție. Infilnirea 
s-a încheiat cu un rezultat de ega
litate : 0—0. Comentatorul de sport 
al agenției AJ3.N. scrie că fotba
liștii romîni au lăsat din nou o bu
nă impresie. Ei puteau obține vic
toria dacă nu ratau două mar! 
ocazii prin Manolache și Mițaru. 
Cei mai buni jucători ai timișore
nilor au fost Jenei ți Botescu.

★
In primul meci al turneului in

ternațional de fotbal de la Bue
nos Aires, echipa maghiară de 
fotbal Ferencvaros Budapesta a 
făcut joc egal : 0—0 cu Boca Ju
niors, una dintre cele mai valo
roase formații argentiniene. La a- 
cest turneu mai participă echipele 
River Plata ți Steaua Roșie Bel
grad,

★

Rezultatele înregistrate în pan 
fidele întrerupte din cadrul cam
pionatului unional de șah au com
plicat și mai mult lupta pentru 
primul loc, cu 3 runde înainte de 
închiderea turneului. Liderul cla
samentului, Boris Spasski, a sufe
rit prima înfrîngere în actualul 
campionat, cedînd in 65 de mu
tări la Șamkovici. Spasski mai are 
doar o jumătate de punct avans 
asupra lui Polugaevski care l-a 
învins pe Vasiukov și a remizat 
cu Kof. Alte rezultate : Vasiukov- 
Bronștein 1—0 ; Gurghenidze — 
Scianovski 1—0 ; Baghirov—Spasski 
0—1 ; Vladimirov — Hașin 1—0 ; 
Averbach — Lein 1—0 ; Taimanov 
— Vladimirov 1—0 ; Lein — Va
siukov 0—1.

Clasamentul înaintea rundei a 
19-a: 1. Spasski 12V» puncte; 2. 
Polugaevski 12 puncte ; 3. Aver
bach 11 puncte ; 4-6 Taimanov, 
Bronștein, Holmov 10*/s  puncte.

(Agerpres)
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d producție a studioului cinematografic 
„București"

Ședința Comisiei economico-financiare 
a Marii Adunări Naționale

în ziua de 14 decembrie, Co
misia economico-financiară a 
Marii Adunări Naționale a în
ceput examinarea proiectului 
de buget al statului pe anul 
1962, care urmează a fi supus 
dezbaterilor 
Naționale.

Tov. Aurel 
Finanțelor, a 
nere asupra executării bugetu-

Marii Adunări

Vijoli, ministrul 
făcut o expu-

lui pe anul 1961 și a prezentat 
criteriile pe care se întemeiază 
întocmirea bugetului de stat 
pe anul 1962.

Comisia a desemnat, din 
membrii săi, colective pentru 
examinarea prevederilor buge
tare privitoare la economia re
publicană, economia locală, ac
țiuni social-culturale și inves
tiții.

Lucrările comisiei continuă.

Seară Liszt-Barfok la Ambasada R. P. Ungare
Ambasadorul R.P. Ungare la 

București, Bela Nemety a or
ganizat vineri, în saloanele 
ambasadei, o seară Liszt- Bar
tok.

Au participat reprezentanți 
ai Ministerului tnvățămîntului 
și Culturii, Ministerului Afa-

cerilor Externe, I.R.R.C.S., mu
zicieni, scriitori și alți oameni 
de artă și culturi.

Compozitorul Zeno Vancea, 
maestru emerit al artei, a vor
bit despre legăturile lui L-szt 
și Bartok cu țara noastră.

(Agerpres)

Pe șantierul marelui Combinat siderurgic de la Galați, constructorii continuă cu ener
gie lucrările de organizare a șantierului cu utilaje de înaltă tehnicitate.

Foto : AGERPRES

La 15 decembrie, președin
tele Consiliului de Stat, 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, a 
primit la Palatul R. P. Romî
ne pe Manuel Yepe Menen
dez, ambasador extraordinar 
și plenipotențiar al Republicii 
Cuba în R. P. Romînă care 
și-a prezentat scrisorile de 
acreditare.

După ce a exprimat marea 
satisfacție de a fi numit amba
sador în R. P. Romînă, țară 
cu care Cuba are legături de 
sinceră prietenie și solidarita
te de nezdruncinat, Manuel 
Yepe Menendez a spus :

Poporul cuban, în frunte 
cu cel mai mare conducă
tor al nostru, primul ministru 
al Guvernului Revoluționar al 
Poporului, Fidel Castro, (i cu 
Organizațiile Revoluționare 
Integrate din Cuba, a pășit in 
mod hotărit pe calea construi
rii socialismului, care va pune 
capăt tuturor formelor de ex
ploatare a omului de 
om.

Ambasadorul Cubei a 
că numai în condițiile 
actuale In care există un pu
ternic sistem socialist mondial, 
care a putut să ofere țării sale 
un ajutor frățesc ți d. 
sat, a fost 
Cubă să în 
imperialis: 
îndreptate 
Revoluției 
tr-o epocă In 
forțe In lume 
voarea 
posibil 
cuban, 
„Patrie 
lizeze trt e economi
ce, socia ce ce ser
vesc astăzi drept exemplu și 
far luminos pentru popoarele 
din America Lattnă.

Amintind că imperialismul 
nnrd-ameri ran pregătește noi 
și criminale agresiuni ir 
va Cubei, vorbitorul a 
niat: Poporul cuban > 
prin unitatea sa com 
prin uriașa solidaritate a tu
turor popoarelor din lume, in
clusiv cel nord-american, și 
ajutorul frățesc acordat de 
țările socialiste, va învinge.

Ambasadorul Cubei a spus 
apoi că în problemele de cea 
mai mare importanță pentru 
evoluția situației internațio
nale, poziția Cubei a coincis 
în întregime cu cea a R. P. 
Romîne, cu poziția Uniunii 
Sovietice și a celorlalte țări 
socialiste.

Ambele noastre țări se decla
ră pentru pace adevărată și 
dreaptă, bazată pe principiile 
coexistenței pașnice și pe co
laborarea și prietenia între 
popoare, independent de regi
mul social al statelor respec
tive, încredințate că socialis
mul va triumfa în întrecerea 
pașnică cu capitalismul, pe 
baza legilor obiective ale dez
voltării sociale, încredințate că 
a trecut epoca capitalismului 
și că viitorul aparține comu
nismului.

în continuare vorbitorul a 
arătat că poporul cuban admi
ră marile progrese obținute de 
Republica Populară Romînă în 
construirea socialismului, dînd 
o înaltă semnificație victoriei 
obținute de poporul romîn, 
care și-a creat în țara sa ba
zele economice ale socialismu-

a 
al 
să

către

arătat 
epocii

ântere- 
mica

ul de

xjtn-
• •RTi

e că 
itivă.

lui, lichidînd pentru totdeauna 
exploatarea omului de către 
om.

Cuceririle obținute de Re
publica Populară Romînă prin 
munca creatoare a poporului 
său, condus de încercatul 
Partid Muncitoresc Romîn — a 
spus apoi ambasadorul Cubei 
— servesc ca stimulent și 
exemplu pentru poporul Cu
bei, pe a cărei admirație și 
adîncă prietenie poate să con
teze poporul pe care Exce
lența Voastră îl reprezintă.

In încheiere vorbitorul 
spus : Domnul Președinte 
Republicii m-a însărcinat
reînnoiesc asigurarea celui mai 
mare interes din partea sa 
față de tot ce se referă la 
bunăstarea și măreția Repu
blicii Populare Romîne, și ex
primă cele mai sincere urări, 
la care adaug respectuos și 
urările mele proprii, pentru 
fericirea personală a Excelen
ței Voastre și pentru prosperi
tatea Guvernului și eroicului 
popor romîn.

A luat apoi euvîntul pre
ședintele Consiliului de Stat al 
R. P. Romîne, Gheorghe 
Gheorghiu-Dej.

Exprimîndu-și bucuria de a 
primi scrisorile prin care Pre
ședintele Republicii Cuba îl 
acreditează pe Manuel Yepe 
Menendez în calitate de amba
sador extraordinar și plenipo
tențiar în Republica Populară 
Romînă și urîndu-i acestuia 
bjn sosit în patria noastră, 
președintele Consiliului de 
Stat al R. P. Romîne a spus :

Poporul romîn salută cu în
suflețire succesele eroicului 
popor cuban, care eliberindu-se 
de sub dominația monopoluri
lor imperialiste, s-a ridicat 
cu hotărâre la luptă pentru 
apărarea independenței, pen
tru democrație și progres.

în zilele grele ale invaziei 
imperialiste din aprilie, po
porul romîn și-a manifestat 
puternic sentimentele sale de 
solidaritate cu cauza dreaptă 
a poporului cuban, care cu 
arma în mină și-a apărat li
bertatea și drepturile cucerite 
cu atîtea jertfe.

în lupta sa de neînfrînt pen
tru consolidarea victoriilor de 
pînă acum, pentru dezvoltarea 
impetuoasei construcții econo
mice pusă în slujba oamenilor 
muncii din țara dv., pentru 
apărarea independenței sale, 
poporul cuban s-a bucurat și 
se bucură de întregul sprijin 
al poporului romîn, al Repu
blicii Populare Romîne, așa 
cum se bucură de întregul 
sprijin al țărilor socialiste.

Sîntem convinși că în viitor 
orice plan al cercurilor agre
sive imperialiste, 
pentru a smulge 
cuban

Majoratul și răspunderile tînărului cetățean
(Urmare din pag. l-a)

Romîne, să fie gata să-șl dea 
pentru ea toate forțele, iar 
dacă va fi nevoie și viața.

Simțul de răspundere față 
de îndatoririle cetățenești se 
manifestă și prin participarea 
plină de inițiativă la activi
tățile obștești. A nu trece cu 
nepăsare pe lingă nici o po
sibilitate de a contribui la 
bunul mers al treburilor ob
ștești, la conducerea tre
burilor obștești — iată un 
drept și o datorie a iiecărui 
tînăr cetățean. O îndatorire 
de frunte a tînărului cetățean 
este de a participa și a spri
jini activitatea gospodărea
scă a comisiilor permanente 
ale sfaturilor populare, a co
mitetelor cetățenești, a comi
tetelor de stradă, a comitete
lor de cetățeni din comune 
pentru executarea lucrărilor 
prin contribuție voluntară.

în actuala etapă de dez- 
a societății noastre 

însemnătate foi 
judecata opiniei

Fiecare tînăr care împli
nește 18 ani trebuie să fie 
adine pătruns de însemnăta
tea acestui moment din via
ța lui, conștient de răspun
derile sporite ce-i incumbă. 
In această privință, alături 
de rolul pe care-1 are activi- 

o
re-

Ș1

tatea educativă a U.T.M., 
răspundere însemnată ne 
vine, după părerea mea, 
nouă, vîrstnicilor.

Mă gîndesc, de pildă, 
de folositoare pentru tinerii 
ce se apropie de majorat și

cit

totodată cit de plină de sa
tisfacții pentru noi cei în 
vîrstă este participarea noa
stră la diferitele întîlniri cu 
tineretul. Tinerii sînt dornici 
să aibă în mijlocul lor de- 
putați, președinți de sfaturi 
populare, care să le vorbea
scă, să le dea îndrumări fo
lositoare pentru îndeplinirea 
îndatoririlor cetățenești ce 
le revin. Pregătirea sărbătorii 
majoratului este un prilej de 
a ne preocupa și mai activ 
de educarea tinerilor în spi

în-ritul răspunderii față de 
datoririle cetățenești.

Sărbătoarea majoratului — 
sărbătoare a noastră, a tutu
rora — este izvorîtă din via
ța noastră nouă, din dragos
tea șt prețuirea cu care este 
înconjurată tînăra generație. 
Noi, cei vîrstnici, I 
plin bucuria de a 
împreună cu tinerii 
pragul majoratului, 
torirea acestui 
emoționant și unic 
lor.

trăim din 
i participa, 
i care trec 

la sărbă- 
eveniment 
din viața

Așa cunosc tinerii gospodăria colectivă
(Urmare din pag. l-a)

organizat 
poporului 

drepturile cîștigate, 
pentru a distruge roadele efor
turilor lui de a-și făuri o via
tă nouă este sortit eșecului.

Președintele Consiliului de 
Stat al R. P. Romîne a arătat 
apoi că, sub conducerea gu
vernului său revoluționar, în 
frunte cu primul ministru 
Fidel Castro, poporul cuban a 
realizat într-o perioadă de 
timp scurtă, transformări re
voluționare menite să lichide
ze înapoierea economică, poli
tică, socială și culturală a Cu
bei. Succesele Dv. în constru
irea unei țări noi, în apărarea 
și consolidarea independenței și 
suveranității naționale sînt 
snccesele unui popor care ne 
este prieten apropiat și apre
ciat.

Guvernul Republicii Popu
lare Romîne militează cu 
consecvență pentru promo
varea coexistenței pașnice, 
pentru rezolvarea pe cale paș
nică a tuturor problemelor 
litigioase și eliminarea răz
boiului și a folosirii forței în 
relațiile dintre state, pentru 
colaborare pe bază de egalita
te și respect reciproc între 
state, fie ele mari sau mici, 
îmi exprim satisfacția, Dom
nule Ambasador, să constat că 
în probleme 
fundamentale poziția țărilor 
noastre este 
guvernele noastre fiind corr 
duse de ideea 
și consolidării 
lumea întreagă, 
zădărnicirii acțiunilor agre
sive îndreptate împotriva 
popoarelor, a luptei pentru 
independență, a apărării drep
tului tuturor popoarelor de a 
dispune singure de soarta lor.

In lumina acestor principii, 
sub semnul unei strînse prie
tenii, între Republiea Popu
lară Romînă și Cuba s-au sta
tornicit și se dezvoltă relații 
de colaborare multilaterală 
care corespund intereselor po
poarelor romîn și cuban și car» 
reflectă în mod clar simpatia 
caldă care există între popoa
rele noastre.

Acordurile încheiate între 
guvernele romîn și cuban și 
realizările obținute în aplica
rea lor ne fac să fim încre
zători în posibilitatea dezvol
tării multilaterale a relațiilor 
de prietenie și colaborare în
tre Republica Populară Romî
nă și Republica Cuba.

Exprimîndu-și apoi convin
gerea că activitatea ambasa
dorului extraordinar și pleni
potențiar al Cubei în Repu
blica Populară Romînă va 
contribui la dezvoltarea rela
țiilor de prietenie și colaborare 
între poporul romîn și poporul 
cuban, președintele Consiliului 
de Stat al R. P. Romîne l-a a- 
sigurat pe ambasadorul Cubei- 
de tot sprijinul din partea 
Consiliului de Stat, a Guver
nului Republicii Populare Ro
mîne și a sa personal .

în încheiere președintele 
Consiliului de Stat al R. P. Ro
mîne a mulțumit președintelui 
dr. Osvaldo Dorticoș Torrado și 
ambasadorului Cubei pen
tru mesajul prietenesc și bu
nele lor urări și l-a rugat pa 
ambasadorul Cubei să trans
mită președintelui Republicii 
Cuba salutul său cordial, pre
cum și cele mai sincere urări 
de pace și prosperitate guver
nului și poporului cuban prie
ten, din partea sa, a Guver
nului Republicii Populare Ro
mîne și a întregului popor ro
mîn.

După ceremonia prezentării 
scrisorilor de acreditare, pre
ședintele Consiliului de Stat 
al R. P. Romîne, Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, a avut o con
vorbire cordială cu ambasado
rul Republicii Cuba, Manuel 
Yepe Menendez.

La solemnitate au luat par
te Corneliu Mănescu, ministrul 
Afacerilor Externe și Grigo- 
re Geamănu, secretarul Con
siliului de Stat A asistat Nicu 
Șerban, director ad-interim al 
Protocolului Ministerului Afa
cerilor Externe.

Ambasadorul Republicii Cu
ba a fost însoțit de Jos6 Ra
mon Biart, al III-lea secretar 
al ambasadei.

internaționale

asemănătoare.

menținerii 
păcii în 
de ideea

(Agerpies)

Noi unități ale industriei chimice

voltare 
capătă o 
mai mare 
publice, a colectivității, for
mele obștești de influențare 
a celor ce încalcă normele 
vieții sociale, de combatere 
a manifestărilor nesănătoase 
ale unor elemente înapoiate 
ale societății. Este datoria 
fiecărui tînăr cetățean să 
participe și să contribuie la 
crearea unei puternice opinii 
publice îndreptate împotriva 
oricăror încălcări ale norme
lor vieții sociale, ale moralei, 
manifestări degradante, huli
ganice, împotriva oricăror a- 
titudini și comportări care 
contravin și dăunează bunu
lui mers al societății noastre 
socialiste, vieții obștești.

împreună cu mărețele cuce
riri revoluționare dobîndite de 
poporul nostru, înaltele îndato
riri cetățenești sînt un minu
nat imbold însuflețitor pentru 
fiecare tînăr care trece pra
gul majoratului, 
însutlețitor să 
spirit de 
pasiune în 
și obștească 
facă tot mai 
său în opera 
construcției socialismului 
țara noastră.

un imbold 
activeze 

răspundere 
viața politică 
a țării, să-și 
simțit apoifol 

de desăvîrșire a 
în

cu
Șl

este și marea dorință a tine
retului. Dar în gospodărie o să 
ai oare timp ? Ciți tineri, îna
inte de a cunoaște gospodăria, 
nu se întrebau așa. Organizația 
U.T.M. i-a ajutat să găsească 
răspuns și la această între
bare. Ce-au văzut, de pildă, 
vizitatorii la colectiviștii 
Cucorăni ? O gospodărie 
ternică în care tineretul 
crează, alături de ceilalți 
lectiviști, în brigăzi și echipe ; 
munca este bine organizată și 
le crează posibilitatea să stu
dieze. Au aflat, de pildă, că 
72 de tineri colectiviști din 
Cucorăni își completează acum 
studiile la cursul seral de pe 
lingă școala de 7 ani din co
mună.

La o vreme o fată sau un 
băiat se gîndește să-și înte
meieze și o familie. Poate oare 
un tînăr colectivist să cîștige 
atît cit să-și întemeieze un 
cămin îndestulat 7 Inscriin- 
du-te în gospodăria colectivă 
poți să-ți faci mai lesne zes
tre decît atunci cînd muncești 
singur pe bucata ta de pămînt? 
Multe fete și mulți băieți din 
satele raionului nostru și-au 
pus nu o dată asemenea între
bări. Organizațiile de bază 
U.T.M. i-au ajutat în nume
roase rînduri să găsească răs
punsul cuvenit. Cu ocazia vi
zitelor tn gospodăriile colec
tive fruntașe, au fost organi
zate întîlniri între tinerele co
lectiviste și cele care nu se

din 
pu- 
lu- 
co-

în G.A.C. 
mergînd în 
colectiviști,

înscriseseră încă 
Stînd de vorbă, 
casele tinerilor 
oaspeții au aflat că muncind 
conștiincios în gospodăria co
lectivă și obținînd producții 
mari, contribui la dezvoltarea 
averii obștești, a fondului de 
bază. Și cu cit acestea sînt 
mai mari, cu cit gospodăria 
este mai puternică din punct 
de vedere economic, cu atît 
crește și valoarea zilei-muncă, 
venitul fiecărui colectivist. A- 
ceste venituri fiind sigure și 
mereu mai mari, firește că 
fiecare tînăr își poate face in
tr-un timp relativ scurt o zes
tre cum nici n-a gîndit. In 
asemenea ocazii au aflat tine
rii întovărășiți și cu gospodă
rii individuale că, de pildă, în 
comuna Roma numai în anul 
acesta colectiviștii și-au con
struit 56 de case noi, cea mai 
mare parte din ele fiind ale 
tinerilor care și-au întemeiat 
familia după înscrierea în 
gospodăria colectivă. Au aflat 
că Maria Dascălu și alte fete 
din Vînători, lucrînd sîrguin- 
cios în gospodăria colectivă, 
contribuind la consolidarea ei 
economică, au primit ca răs
plată a muncii lor, importante 
cantități de produse și sume 
de bani care le-au dat po: bi- 
litatea să-și construiască case 
noi, să le mobileze frumos, 
să-și cumpere mașini de cusut, 
aparate de radio. Erau acum 
(cînd oaspeții au fost acasă la 
ele) fete bogate...

Tinerii din Santamare, că
rora adesea li s-a vorbit des-

pre gospodăria colectivă fie 
in adunările generale deschise 
ale organizației U.T.M., fie la 
căminul cultural, la serile de 
calcul, au fost oaspeții colec
tiviștilor din Bucecea. Atît 
ei, cît și cei din Leorda 
și mulți alți tineri de la sate, 
după ce s-au întors din vizi
tele la gospodăriile colective, 
au vorbit pe larg despre cele 
văzute, atît în adunări gene
rale U.T.M. deschise, cit și la 
căminul cultural. Concluziile 
împărtășite de ei, au fost că : 
„în gospodăria colectivă poți 
ajunge și priceput cultivator 
de porumb, ca Maria Alexuc, 
și cultivator de sfeclă de za
hăr ca Vasilica Pîrlog, și îngri
jitor de oi fruntaș ca Nancu 
Mihai din Bucecea. Ei dacă 
muncești bine, gospodăria co
lectivă îți răsplătește din plin 
străduința.

In Santamare, în Leorda, tn 
Verona, în Ștefănești și în alte 
sate sînt acum gospodării co
lective. Tinerii își pot deci 
realiza visurile. La aceasta au 
contribuit și organizațiile 
U.T.M. Mii de tineri au avut 
posibilitatea să cunoască gos
podăria colectivă și avanta
jele ei.

Și astfel, prin asemenea ac
țiuni, organizațiile de bază 
U.T.M. au desfășurat o intensă 
muncă politică de popularizare 
a gospodăriei colective în rin- 
dul tinerilor țărani muncitori 
întovărășiți, îndemnîndu-i să 
pășească cu încredere pe dru
mul arătat de partid — dru
mul gospodăriei colective.

Recent a fost dată în func
țiune, cu întreaga capacitate, 
fabrica de acid azotic diluat de 
la Combinatul chimic din Fă
găraș.

Noua unitate este dotată cu 
instalații moderne cu un înalt 
grad de automatizare, livrate 
de Uniunea Sovietică. Aceste 
instalații asigură o productivi
tate a muncii de cinci ori mai 
mare comparativ cu cele ve
chi. Produsul obținut aici este 
folosit ca materie primă la 
producerea îngrășămintelor cu 
azot.

în ultimii cinci ani, la Com
binatul chimic din Făgăraș și 
la celelalte unități ale indus
triei chimice din regiunea 
Brașov s-au construit și dat în 
folosință 18 fabrici și secții

acestea se numă-noi. Printre
ră fabrica de îngrășăminte din 
azot și de fenol de la Combi
natul chimic Făgăraș, fabrica 
de metanol și formaldehidă de 
la Combinatul chimic din ora
șul Victoria, secțiile de acid 
acetic și acetat de vinii de la 
Uzinele chimice Rîșnov, noi 
secții de coloranți și produse 
intermediare la „Colorom" 
Codlea etc.

Intrarea în funcțiune a aces
tor unități, precum și perfec
ționarea procesului tehnologic, 
au permis ca producția globa
lă a industriei chimice din re
giunea Brașov să crească în 
1961 de 2,3 ori față de anul 
1955.

(Agerpres)
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TINERI!
UN CADOU U TI l

La cerere, librăriile vă pre
gătesc pachete cu lucrări 
apărute în colecțiile:

„BIBLIOTECA PENTRU TOȚI“ 
„BIBLIOTECA ȘCOLARULUI**  

și cu alte cărți.

r

IMPORTANT
Casa de Economii și Consemnațiuni * R.P.R. A PRELUN

GIT PlNĂ LA 20 DECEMBRIE a.c. inclusiv, termenul de 
procurare FARA DIFERENȚA DE PREȚ A OBLIGAȚIU
NILOR CEC, pentru a se da astfel posibilitatea unui număr 
cit mai mare de cetățeni de a participa la tragerea la sorți 
lunară a obligațiunilor CEC din 31 decembrie a.c. cînd în 
afara cîștiguriior în bani, se vor acorda ciștigurile suplimen
tare în obiecte și excursii in străinătate, stabilite cu prilejul 
„Săptăminii Economiei”,

/
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„ML CURS" REFAXSARB
și nemlujimirea tinerilor

A! V-lea Congres Sindical Mondial 
și-a încheiat lucrările •X

SOCIALIȘTI FEST-CERMAN!

Marele Forum 2)
al clasei muncitoare

s ->s-
K
it

Astăzi în marea sală a Pa
latului Congreselor din Mos
cova a răsunat din nou în zeci 
de limbi ale pămîntului Inter, 
naționala, gloriosul imn al cla
sei muncitoare. Internaționala 
a izbucnit năvalnic din piep
turile sutelor de delegați la 
cel de al V-lea Congres Sin
dical Mondial în momentul în 
care președintele F.S.M. Re
nato Bitossi a declarat în- 

\chise lucrările Congresului.
Desigur că unul din cele mai 

importante momente ale con
gresului l-a constituit cuvîn- 
tarea șefului guvernului so
vietic Nikita Hrușciov care a 
adresat din nou un apel în
flăcărat de pace, și a subli
niat marea superioritate a 
orînduirii socialiste, victoriile 
obținute de oamenii muncii 
din țările lagărului socialist.

In ziua aceea unul din ne- 
numărații ziariști străini acre
ditați la Congres exclama:

— Cît de mult adevăr este 
în cuvintele lui Nikita Hruș
ciov. De partea lui sînt doi 
factori de care oricine trebuie 
să țină seama: istoria și ome
nirea cinstită de pe întregul 
glob.

La Congres au luat cuvîntul 
zeci de delegați din toate con
tinentele Delegația Sindicatelor 
din țara noastră, care a parti
cipat la lucrările Congresului, 
a depus o activitate multilate-

rală luînd parte la discuția ge
nerală, la lucrările comisiilor, 
la întîlnirile cu oamenii mun
cii din capitala sovietică, or- 
ganizînd totodată întilniri cu 
delegații sindicale din nume
roase țări.

Astăzi la amiază s-a desfă
șurat ultima ședință plenară a

Prin telefon pentru 
„Scînteia tineretului^

celui de al V-lea Congres Sin
dical Mondial. Delegații au 
adoptat programul de acțiu
ne al sindicatelor în etapa 
actuală pentru apărarea inte
reselor și drepturilor celor ce 
muncesc. Ei au votat în unani
mitate Carta asigurărilor so
ciale, Rezoluția cu privire la 
dezvoltarea activității și soli
darității organizațiilor sindi
cale în cadrul luptei popoare
lor pentru lichidarea colonia
lismului, o rezoluție de solida
ritate cu oamenii muncii și 
poporul din Algeria precum și 
alte numeroase documente. Al 
V-lea Congres Sindical Mon
dial a adoptat în unanimitate 
Chemarea către oamenii mun
cii din întreaga lume. Congre
sul a adoptat de asemenea în 
unanimitate hotărîrea cu pri
vire la convocarea unei confe-

rințe internaționale a sindica
telor pentru pregătirea profe
sională a tineretului muncitor.

Din documentele pe care 
delegații le-au votat azi și care 
vor constitui un îndreptar în 
acțiune reies cu claritate prin
cipalele sarcini ce stau în fața 
F.S.M.: apărarea păcii și lupta 
împotriva imperialismului, or
ganizarea în întreaga lume a 
unei mișcări de mase în spri
jinul dezarmării generale și 
totale, rezolvarea problemei 
germane prin semnarea trata
tului de pace cu ambele state 
germane și normalizarea si
tuației în Berlinul occidental, 
susținerea luptei de eliberare a 
popoarelor din colonii, luptă 
pentru apărarea intereselor vi
tale ale oamenilor muncii, în
tărirea unității clasei munci
toare.

Al V-lea Congres Sindical 
Mondial și-a încheiat lucrări
le. Delegații se vor întoarce in 
țările lor și hotărîrile acestui 
Congres care a înscris o pa
gină strălucită în istoria miș
cării muncitorești internațio
nale vor prinde viață în ac
tivitatea de fiecare zi a sin
dicatelor.

i ■

'■
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U.R.SS. ; Aspect de pe șantierul unui siloz în construcție la 
Țelinograd, siloz cu o capacitate de 100.000 de tone de 

cereale

upă ca în alege
rile parlamentare 
din Germania oc
cidentală condu
cătorii partidului 
s o c i a l-democrat

nu au reușit să obțină ale
gerea lui Willy Brandt în pos
tul de cancelar, liderii ace
stui partid au hotărît că 
a sosit momentul să „re- 
glementeze**  situația exis
tentă în sinul tineretului 
socialist vest-german. Aici, 
în ultima vreme, treburile nu 
mergeau pe placul lui Ollen- 
hauer și Brandt. Presa vest- 
germană vorbea despre „di
sensiuni puternice" mai ales 
după ce, cu prilejul congre
sului de la Bad Godesberg 
din anul 1959, conducerea 
partidului social-democrat a 
dat semnalul capitulării tota
le în fața burgheziei, s-a pro
nunțat în favoarea înarmării 
atomice a R.F- Germane, 
orientînd partidul pe linia lui 
Adenauer, pe linia N.A.T.O. 
și a Pentagonului. Instaurarea 
„noului curs" al social-de- 
mocrației vest-germane în 
rîndurile tineretului socia
list nu se desfășura potri
vit așteptărilor conducăto
rilor partidului. De aceea s-a

Puterile occidentale încearcă să împingă

Faptele O acuza pe Heusinger...
BREST 15 (Agerpres). - 

Fărădelegile sîngeroase ale 
generalului Heusinger sînt cu
noscute populației orașelor și 
satelor din Polesie (Bieloru-

IERUSALIM 15 (Agerpres). 
— Criminalul de război nazist 
Adolf Eichmann a fost con
damnat la moarte. Joi dimi
neață, Tribunalul din Ierusa
lim, care timp de mai multe 
luni a judecat crimele odioase 
săvîrșite de Eichmann a pro
nunțat sentința așteptată cu 
interes de întreaga omenire. 
Mii de pagini de documente și 
mărturii, sutele de mii de fa
milii îndoliate, îngrozitoarele 
cuptoare și camere de gazare 
de la Auschwitz, Maidanek, 
Treblinka au atestat pe deplin 
și fără putință de contrazicere 
crimele lui Eichmann și ale 
acoliților lui.

O dată cu condamnarea lui 
Eichmann, este din nou con
damnat implicit regimul na
zist, toți acei care au jucat un 
rol în săvîrșirea crimelor na
ziste și dintre care mulți nu 
și-au primit încă pedeapsa 
binemeritată.

sia). în toamna anului 1942, 
pe baza unor ordine perso
nale ale lui Heusinger, acolo 
au fost împușcate 45.000 de 
persoane. Numai în interva
lul 29 octombrie — 10 noiem
brie 1942 populația orașului 
Brest s-a redus cu 19.000 de 
oameni. Printre persoanele 
exterminate se numără 13.000 
copii, și femei. La 29 octom
brie 1942, îndeplinind instruc
țiunile elaborate și puse în 
aplicare de generalul Heusin
ger, șeful Direcției operative 
a statului major general al 
forțelor armate terestre hitle- 
riste, detașamentele fasciste 
de pedepsire au exterminat 
întreaga populație evreiască 
a orașului. Ascultînd de or
dinele lui Heusinger, hitle- 
riștii au ars de vii pe locui
torii satelor Nevel și Liubel- 
pol, au șters de pe fața pă
mîntului satele Viado și 
Baiki.

★
Transmit această relatare la 

citeva minute după termina
rea marelui miting consacrat 
încheierii lucrărilor celui de 
al V-lea Congres Sindical 
Mondial, miting care s-a des
fășurat in Palatul Sporturilor 
de pe stadionul Lujniki din 
Moscova. Delegații la Congres 
au fost salutați de muncitori 
din Moscova. La miting au 
luat cuvîntul Renato Bitossi, 
președintele F. S. M., Benoît 
Frachon, vicepreședinte al 
F.S.M., Viktor Grișin, președin. 
tele Consiliulut Central al 
Sindicatelor Sovietice, și alții. 
După aceea a rost prezentat 
un concert festiv în cinstea 
delegaților și oaspeților.

La Moscova a nins din bel
șug. Orașul în haina lui albă 
de zăpadă apare delegaților la 
congres în toată frumusețea 
lui. A început adevărata iarnă 
rusească. Unul din delegații la 
Congres însă, cu care am ieșit 
împreună de la concertul din 
Palatul Sporturilor, un tînăr 
din Cuba, îmi spunea :

— Și totuși aci, pe pămîntul 
sovietic, e primăvară, primă
vara întregii omeniri.

AL. STARC

Moscova 15 decembrie 1961

tratativele de la Geneva in impas
NEW YORK 15 (Agerpres). 

— TASS transmite: V. A. 
Zorin, reprezentantul perma
nent al U.R.S.S. la O.NU., a 
dat citire la ședința Comite
tului politic al Adunării Ge
nerale a O.N.U. declarației 
guvernului sovietic în legă
tură cu propunerile U.R.S.S. 
prezentate în preajma trata
tivelor de la Geneva de a se

a
Tanganica 
fost primită

în O. IM. U
NEW YORK 15 (Agerpres). 

— Adunarea Generală a Or
ganizației Națiunilor Unite a 
adoptat în unanimitate reco
mandarea Consiliului de 
Securitate cu privire la pri
mirea Tanganicăl In O.N.U. 
Acesta este cel de-al 105-lea 
stat-membru al Organizației 
Națiunilor Unite. Julius Nyere- 
re, primul ministru al Tanga- 
nicăi, a fost invitat de îndată 
să ocupe locul delegației a- 
cestul stat.

VARȘOVIA 15 (Agerpres). - 
Lui Heusinger, scrie în numă
rul său din 14 decembrie „Zol- 
nierz Wolnosci", îi incumbă 
răspunderea pentru crime de 
război, pentru crime împotriva 
păcii și umanității. Heusinger 
este vinovat de toate crimele 
pentru care Tribunalul mili
tar internațional prevede cele 
mai aspre sancțiuni, inclusiv 
condamnarea la moarte.

ercu.

Republica Dominicană: Puternice 
demonstrații■ ■ antiamericane

DELHI. — La 15 decembrie, 
L. I. Brejnev, președintele 
Prezidiului Sovietului Suprem 
al U.R.S.S., a sosit la Delhi 
într-o vizită oficială, răspun- 
zînd invitației președintelui 
Indiei, dr. Rajendra Prasad.

nală în lumina sarcinilor miș
cării partizanilor păcii.

STOCKHOLM. — La 16 de
cembrie, în marea sală a clă
dirii Medbourgarhuset din 
Stockholm se deschide sesiu
nea Consiliului Mondial al 
Păcii. După cum anunță Se
cretariatul Consiliului Mon
dial al Păcii, sesiunea va dis
cuta problemele dezarmării 
generale și totale, problema 
germană, precum și probleme
le luptei de eliberare națio-

PARIS. — In plină zi, re
latează agenția France Presse, 
în orașul Alger a avut loc o 
adevărată luptă de stradă în
tre membrii organizației ul- 
tracolonialiste O.A.S. și un de
tașament de poliție. Au fost 
schimbate focuri de mitralieră 
timp de aproape 10 minute. 
In tot cursul zilei de 14 de
cembrie atentatele cu bombe 
au continuat atit la Alger cît 
și în alte orașe ale Algeriei. 
Ele au provocat — după re
latările agenției France Presse 
— patru morți, toți algerieni, 
și mai mulți răniți.

SANTO DOMINGO 15 (A- 
gerpres). — Acțiunile populare 
împotriva regimului lui Bala- 
guer și a imperialismului 
S.U.A., care îl sprijină, se țin 
lanț în Republica Domini
cană.

Datorită puternicelor de
monstrații antiamericane con
sulatul general al S.U.A. a 
fost nevoit să suspende „pe o 
perioadă nedeterminată" acor
darea de vize. Agenția Prensa 
Latina anunță că un automo
bil aparținînd acestui consu
lat a fost sfărîmat de demon
stranți. Un alt automobil al 
consulatului, în care se aflau 
diplomați americani, a fost 
atacat cu pietre.

Poliția intervine împotriva 
tuturor manifestațiilor popu
lare, fără a reuși însă, să le 
diminueze amploarea.

După cum relatează agen
ția United Press International, 
la 14 decembrie poliția a 
arestat 21 de persoane, acu
zate de participare la acțiu-

nile împotriva consulatului 
general al S.U.A.

★
Intr-o declarație dată publi

cității de U.I.S. se spune: 
„Uniunea Internațională a 
Studenților condamnă cu ho- 
tărîre intervenția S.U.A. în 
afacerile interne ale Republi
cii Dominicane și cere ime
diata retragere a forțelor na
vale și aeriene ale S.U.A., 
care amenință coastele Repu
blicii Dominicane". U.IS. își 
exprimă simpatia și sprijinul 
față de studenții și poporul 
dominican care luptă pentru 
un regim democrat și pentru 
independență națională.

♦

Kennedy va vizita 
capitala Venezuelei 

cu... helicopterul!•••

Varșovia. Pe strada Swletokiiska din capitala R. P. Polone s-a construit recent un nou cvar
tal de locuințe pentru oamenii muncii

WASHINGTON 15 (Agerpres).- 
La 15 decembrie, președintele 
Statelor Unite, Kennedy, a plecat 
cu avionul înfr-o vizită de trei 
zile în colonia americană Porto 
Rico, în Venezuela și Columbia.

„Cu numai o zi înaintea înce
perii vizitei președintelui S.U.A. 
in capitala Venezuelei — transmi
te agenția Prensa Latina — orașul 
Caracas a fost transformat într-o 
adevărată tabără militară". Uni
tăți militare ale S.U.A., îndeosebi 
parașutiști, sînt transportate cu a- 
vioanele din Maracay la Caracas, 
in timp ce nave militare america
ne, avînd la bord unități ale in
fanteriei marine, patrulează de-a 
lungul coastelor Venezuelei pen
tru a asigura protecția lui 
Kennedy. Cu toate represiunile 
polițienești, la 15 decembrie mun
citorii și studenții din Caracas au 
continuat să demonstreze pe 
străzi scandînd : „Afară cu Ken
nedy". La creșterea nemulțumirii 
populare față de vizita lui Ken
nedy, autoritățile din Caracas au 
rispuiu ichimblnd de patru ori 
itinerariul președintelui S.U.A. 
S-a hotărît, de asemenea, ca pre
ședintele să fie transportat prin 
oraș cu elicopterul fn locul auto
mobilului.

Puternice demonstrații an ti ame
rican» au loc și In capitala Co
lumbiei, Bogota,

încheia un acord cu privire 
la interzicerea experiențelor 
cu arma nucleară în atmos
feră, sub apă și în spațiul 
cosmic. Noile propuneri sovie
tice, se spune în declarație*  
au creat posibilitatea deplină 
de a se încheia neîntîrziat un 
acord cu privire la interzice
rea experiențelor cu arma nu
cleară. Tocmai în felul acesta 
au fost apreciate propunerile 
sovietice de cercurile și gu
vernele care manifestă 
tr-adevăr grijă pentru feri
cirea popoarelor și doresc re
zolvarea cît mai grabnică a 
problemei dezarmării.

Este regretabil, se spune 
continuare în declarație, 
guvernele celor trei puteri, 
S.U.A., Anglia și Franța, de 
care depinde rezolvarea pro
blemei încetării tuturor expe
riențelor cu arma nucleară, 
nu au întîmpinat favorabil 
propunerile sovietice. în loc 
să caute să încheie un acord 
pe baza propusă de Uniunea 
Sovietică, puterile occidentale 
au întreprins din nou încer
cări de a împinge tratativele 
pe vechea cale care a mal 
dus pînă acum la Impas. în 
legătură cu reluarea tratative
lor de la Geneva, Departa
mentul de Stat al S.U.A a 
făcut o declarație din care re
zultă direct că S.U.A. inten
ționează să efectueze șl pe 
viitor experiențe cu arma nu
cleară.

în același spirit s-a pronun
țat și guvernul englez. Gu
vernul francez n-a arătat nici 
el că este gata să-și asume 
obligația de a înceta expe
riențele cu arma nucleară. 
Mal mult, S.U.A. efectuează 
deja experiențe nucleare subte
rane și fac ample pregătiri 
în vederea efectuării altor 
tipuri de experiențe nucleare.

Prezentînd noua sa propu
nere, se spune în încheierea 
declarației, guvernul sovietic 
a sperat sincer că cercurile 
conducătoare ale puterilor oc
cidentale vor aprecia lucid sl-

în.

în 
că

tuația care s-a creat 
recunoaște necesitatea 
manifesta bunăvoință 
rința de a încheia acordul cu 
Uniunea Sovietică. Dar fap
tele arată că puterile occiden
tale nu sînt încă gata să pă
șească pe calea încetării expe
riențelor cu arma nucleară.

Preocupîndu-se de întări
rea capacității de apărare a 
patriei sale, de securitatea 
poporului sovietic și a celor
lalte popoare iubitoare de 
pace, guvernul sovietic va fi 
nevoit să ia hotărîrea de a 
efectua în Uniunea Sovietică 
experiențe cu arma nucleară 
pentru a ține în permanență 
la nivelul cuvenit capacitatea 
de apărare a țării. Totodată 
guvernul sovietic va depune 
și pe viitor toate eforturile 
pentru a obține încheierea 
unui acord cu privire la în
cetarea experiențelor de ori
ce fel cu arma n

și vor 
de a 

și do-

hotărît convocarea, In orașul 
Diisseldorf, a congresului ti
neretului socialist din Germa
nia occidentală.

Nu se poate spune că Ol- 
lenhauer, Brandt șl Herbert 
Wehner, care răspunde de ti
neretul socialist din partea 
conducerii P.S D.G., nu s-au 
îngrijit ca lucrările congre
sului să se desfășoare într-o 
„ambianță potrivită". Cei 120 
de tineri delegați la congres 
au putut constata că la lu
crări au lipsit numeroși acti
viști cunoscuți ai tineretului 
socialist vest-german. Ce se 
întîmplase oare cu ei? Cu- 
rînd s-a aflat că în preajma 
deschiderii congresului, în 
urma indicațiilor directe ale 
conducerii partidului social
democrat, mulți dintre acești 
tineri activiști au fost pur și 
simplu excluși din rîndurile 
tineretului socialist vest-ger
man. Pasămite prezența lor 
la congres devenise 
mejdioasă" pentru 
cerea P.S.D.G.

Frații Wolfganf și Horst 
Schneider, de pildă, au fost 
excluși pentru că s-au pro
nunțat împotriva politicii de 
sprijinire a foștilor naziști, 
promovată de liderii partidu
lui social-democrat și, în 
cursul campaniei electorale, 

candidații 
a păcii, 

partid care a proclamat lo
zincile unei opoziții reale față 
de orientarea revanșardă și 
militarists a Bonn-ului. O 
măsură asemănătoare a fost 
luată și împotriva lui Man
fred Feustell, membru în co
mitetul de conducere a tine
retului socialist din regiunea 
Oberhausen- „Vina" lui a fost 
că a organizat la „Casa Ti
neretului" din Oberhausen o 
expoziție documentară asupra 
crimelor naziștilor în lagărul 
de concentrare de la Aus
chwitz și a criticat condu
cerea P.S.D.G. pentru orien
tarea politicii partidului pe

au sprijinit pe 
Uniunii germane

„pri- 
condu-

linia spiijinizii blocului agre
siv N.A.T.O. Dar acestea sînt 
numai două din numeroasele 
cazuri asemănătoare petre
cute în ultimele săptămînl.

După cum a subliniat pre
sa vest-germană, lucrările 
congresului nu numai că au 
dezvăluit, dar au șl amplifi
cat nemulțumirea unor pă
turi largi ale tineretului so
cialist din Germania occiden
tală față de „noul curs" al 
politicii partidului social-de
mocrat- Cu toate că repre
zentantul conducerii P.S.D.G. 
Herbert Wehner, a 
din răsputeri

încercat 
să-l convingă 

pe delegații la congres, după 
cum a scris ziarul „DEUT
SCHE ZEITUNG", In mapele 
albastre ale delegaților se 
aflau alto propuneri, printre 
care sprijinirea mal puterni
că a luptei împotriva înar
mării atomice, încetarea ac
țiunilor represive împotriva 
membrilor tineretului socia
list, stabilirea relațiilor di
plomatice cu țările socialiste 
etc.“.

Se poate spune de aceea 
că în general participant la 
congresul de Ia Dusseldorf au 
înșelat așteptările conducerii 
P.SD.G. Lucrul acesta a fost 
recunoscut de altfel și de zia
rul „DEUTSCHE ZEITUNG". 
Acest lucru nu s-a văzut nu
mai din moțiunile prezentate 
de ei. Chiar și în timpul cu- 
vîntărilor tinerii spuneau în
totdeauna „tovarăși și tova
rășe". Wehner, reprezentan
tul conducerii partidului, s-a 
adresat însă asistenței cu cu
vintele : „doamnelor și dom
nilor !“.

Nu-i o simplă deosebire în 
folosirea unor cuvinte. Acea
stă deosebire are semnificații 
mai largi- Este vorba de fap
tul că „noul curs" revan
șard al social-democrației de 
dreapta din R.F.G. nemulțu
mește pe tinerii socialiști cin
stiți.

I. RETEGAN

Katanga: Trupele O. N. U.
primesc noi întăriri

LEOPOLDVILLE 
15 (Agerpres). — Po
trivit știrilor trans
mise de agențiile 
occidentale, în Ka
tanga au continuat 
să sosească întăriri 
ale trupelor O.N.U., 
armament și muni-

Completareații.
trupelor O.N.U. din 
Katanga se face cu 
efective etiopiene și 
suedeze.

Aceasta a provo
cat panică în tabăra 
separatiștilor 
tanghezi.

Ei înjghebează 
acțiuni militare cu 
caracter provocator. 
La 14 decembrie, de 
pildă, au atacat în 
mod perfid cu obu
ze de mortier lagă
rul de refugiați de 
lingă Elisabeth- 
ville.

Imaginea de mai sus este reprodusă dupâ revista americană „United States News and 
World Report”- Ea este luată din timpul unox „exerciții" militare ale trupelor de ocupație 
ale S.U.A. în Berlinul occidental. Acest „exercițiu" militar face parte Integrantă din poli
tica de încurajare a elementelor revanșarde de la Bonn dusă de puterile occidentale îm

potriva Intereselor păcii în Europa

în Rhodezia de sud 
se intensifică lupta

pentru libertate
firile care parvin din Rho- 

\ dezia de sud indică slăbi- 
’ rea pozițiilor colonialiștilor 

englezi. Autoritățile colonialiste 
cuprinse de panică iau măsuri ur
gente pentru reprimarea mișcării 
de eliberare a populației africane.

In Rhodezia de sud au avut loc 
recent puternice demonstrații pen
tru drepturi politice și indepen
dență națională. Autoritățile au fo
losit aceste manifestații drept pre
text spre a interzice Partidul Na
țional Democrat, partid al popu
lației africane. In întreaga țară au 
(ost interzise de asemenea toate 
adunările și mitingurile de protest. 
Guvernul Federației Rhodeziei și 
Nyassalandului a decretat mobili
zarea așa numitelor „trupe terito
riale**  formate din coloniști albi, 
Ministerul de Război anunfînd im
portante deplasări de trupe în a- 
propierea orașelor Salisbury, Bu
lawayo și alte centre importante. 
Peste 200 de femei africane au 
fost arestate într-o singură zi de 
către poliție deoarece nu au ținut 
seama de interzicerea samavol
nică a mitingurilor și a adunărilor.

★
Rhodezia de sud este o colonie 

britanică din Africa Centrală, care 
face parte din Federația Rhodezia 
și Nyassaland. Suprafața coloniei 
este de 389.300 km- p iar popu
lația sa numără 2.600.000 de locu
itori. Dintre aceștia 2.400.000 sînt 
africani, aproximativ 200.000 sînt 
originari din Europa și circa 5.000

sînt indieni. Centrul administrativ 
al coloniei și al federației este o- 
rașul Salisbury.

Cu șapte decenii în urmă colonia
listul britanic Cecil Rhodes a fost 
primul care a pus piciorul pe pă- 
mintul roditor al acestui teritoriu. 
Odată pătrunși pe aceste melea-
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guri colonialiștii englezi au re
primat cu cruzime împotrivirea 
membrilor tribului Matabele, omo- 
rînd zeci de mii de oameni. Ast
fel, teritoriul locuit de acest trib a 
fost acaparat și transformat înfr-o 
colonie britanică căpătînd denu
mirea după numele lui Rhodes — 
Rhodezia de sud.

Aventurierii britanici dornici de 
îmbogățire au răpit africanilor pă- 
mînturile cele mai fertile, transfor- 
mîndu-le în vaste plantații. Incer- 
cînd să creeze impresia unor „fi-

lantropi" colonialiștii englezi au 
consfinți) în 1930 printr-o lege ja
ful pe care îl începuseră încă în 
secolul XVIII. Această lege preve
dea, chipurile, „împărțirea pro
porțională a pămîntului". Potrivit 
acestei legi, peste 200.000 fermieri 
europeni au primit 24.000.000 de 
hectare de pămînt fertil, iar ma- 
rei majorități a africanilor, (peste 
2.000.000 oameni), i s-au lăsat 
numai...15.000.000 hectare pămîn- 
turi în regiunile cele mai sterpe, 
supuse eroziunilor și infectate de 
musca țețe. Faimoasa lege mai 
prevedea că africanii nu au voie 
să părăsească aceste regiuni, 
care au fost denumite cu emfază 
„rezervații". In „rezervații" pre
domină mizeria, supraaglomerația, 
bolile sociale. Familiile de afri
cani cu greu își pot asigura exis
tența deoarece pămîntul sărăcă
cios și vlăguit nu le poate oferi 
mai mult.

Principalele bogății ale subso
lului sînt acaparate, de asemenea, 
de colonialiști. Foametea deve
nită cronică îi silește pe africani 
să ia calea minelor și plantațiilor 
care sînt deținute în exclusivitate 
de colonialiștii străini. Africanii 
sînt supuși și aici unei exploatări 
crunte. Un miner african primește 
un salariu de 20 de ori mai mic 
ca al unui alb.

★
Rhodezia de sud figurează în 

documentele oficiale ale Londrei 
drept o „colonie cu aufoguver-

do- 
1m- 
din

nare". Dar la alegeri pot partici
pa numai acele persoane care po
sedă un venit anual de 240 de 
lire sterline sau o avere imobi
liară de 500 de lire sterline ceea 
ce, practic, pentru un simplu afri
can este irealizabil.

Puterea supremă din această 
colonie aparține Londrei care a- 
pără cu disperare interesele mo- 
nopolișlilor englezi. In Rhodezia 
de sud există în vigoare din „bu
năvoința" colonialiștilor circa 60 
de legi discriminatorii. Multe din 
ele au fost împrumutate din Uni
unea Sud-Africană și binecuvântate 
de Anglia. Pentru a se deplasa 
dintr-un loc într-altul africanii sînt 
obligați să poarte la ei rușinoase
le „permise**  de circulație și „au
torizații de liberă trecere".

Incercind să-și consolideze 
minația, colonialiștii englezi, 
preună cu marionetele rasiste
Rhodezia de sud, au creat, în a- 
nul 1953, prin unirea cu Rhodezia 
de nord și Nyassalandul o fede
rație. Împotriva creării federației 
s-a pronunțat majoritatea afri
canilor, considerînd-o ca un in
strument al dominației colonialiste.

Au izbucnit numeroase greve 
ale muncitorilor din Bulawaio, Sa
lisbury și Gwelo. Intr-o serie de 
localități au avut loc ciocniri sîn
geroase între trupele „teritoriale**  
și africani. Revista engleză „ECO
NOMIST", comentînd situația în
grijorătoare care s-a creat în a- 
ceastă regiune scria că „norii si
niștri care au acoperit cerul Con- 
go-ului se îndreaptă acum spre 
sud, în direcția Rhodeziai".

Nu există însă nici o Îndoială 
că locuitorii din Rhodezia de sud 
vor lupta In continuare spre a 
obține independența națională și 
lichidarea jugului colonialist. De 
partea lor se află toate popoare
le care condamnă colonialismul.

GABRIEL GAGIU
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