
1962: primele zile de muncă
primele succese!

Proletari din toate țările, uniți-văt
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Cuploarele întețite da 
seară de fochistul Ion 
nov sînt gata pentru 

primi încărcăturile de metal, 
mele din produefia pe anul 1962. 
în hala mare a forjei Uzinelor 
„23 August" din București, cu 
cîteva minute mai înainte de în
ceperea schimbului s-au întîlnit 
responsabilii de brigăzi Nicolae 
Marincea, Mălai Alexandru, Ni
colae Chipu, Moraru Dumitru și 
alții. După tradiționalele urări de 
sănătate și noi succese în 
nou, fiecare s-a îndreptat 
spre locul său de muncă. Și 
ora 7 exact, forja a început din 
nou să producă. Cuptoarele în
roșesc piesele de metal pînă la 
alb, ciocanele au început să bată. 
Arbori cotiți, osii de vagoane și 
locomotive, diferite piese forjate 
pentru mașini și utilaje, pornesc 
spre alte secții ale uzinei.

Chipu Nicolae a pornit în anul 
1962 hotărît să obțină aceleași 
rezultate bune ca și în anul tre
cut. împreună cu Chipu Nicolae 
în aceeași brigadă lucrează tinerii 
Răducanu Gheorghe și Stan Ion, 
absolvenți din anul trecut ai șco
lii profesionale. In ultima zi a a- 
nului 1961 ei au asigurat lîngă 
cuptor, cîteva mii de piese în 
vederea încălzirii și matrițării lor 
la cald. Din aceste materiale 
forjează acum eclise, piese 
utilaj minier.

... Pe nesimțite s-a făcut ora 8. 
Chipu Nicolae își notează în car
net numărul de piese forjate în 
prima oră de produefie. Norma — 
200 de bucăți — înscrisă în gra
ficul orar al echipei a fost depă
șită. S-au realizat 207 bucăți.

Printre brigăzile care au înscris 
în graficul lor cifre ce ilustrau 
primele succese din noul an, se 
atlă și cele conduse de Mălai 
Alexandru, Dorin Ștefan, lordache 
Marin și alții. La forja mică l-am 
cunoscut pe Moraru Dumitru, șe
ful une> echipe de tineret. Intr-o I 
oră și jumătate, el împreună cu 
Atanasiu Nicolae, realizaseră o 
treime din norma zilnică. lată 
cum își îndeplinesc tinerii forjori 
angajamentele.

Succesele fiecărei brigăzi, fie
cărei echipe se adună astfel în- 
tr-un fluviu larg, făcînd ca de 
aci, de la forjă, să pornească 
apoi zilnic sute de tone de pie
se pentru fabricația întregii 
uzini. Maistrul Hrisfache Andona- 
che, secretarul organizației de 
partid de la forjă, vorbind despre 
aceste realizări arăta că ele se 
datoresc faptului că fiecare mun
citor a avut posibilitatea să cu
noască din vreme sarcinile de 
plan pentru întreg anul 1962, 
să-și organizeze cît mai bine lo
cul de muncă pentru ca din pri
mul minut, din prima ora a noului 
an de producție, să poată 
plini și depăși în mod 
sarcinile de plan.

Beneficiarilor
produse livrate la timp tineretului

Coleativul Uzinelor „Elec
troputere" din Craiova 
a livrat combinatelor 

din Hunedoara și Reșița pri
mele 34 de mașini și apara- 
taje electrice prevăzute în 
planul de cooperare pe anul 
1962.

Constructorii de mașini e- 
lectrice din Craiova acordă o 
deosebită atenție executării la 

a tuturor comenzilor

prevăzute în planul de coope
rare cu alte uzine. Anul tre
cut, de exemplu, combinatele 
de la Hunedoara și Reșița 
precum și o serie de șantiere 
ale industriei chimice au pri
mit la termenele planificate 
toate mașinile și aparatajele 
electrice prevăzute în planul 
de cooperare. Cei 3 transfor
matori destinați rafinăriei de 
la Brazi, de exemplu, au fost

livrați cu mult înainte de ter
menul planificat Și fabrica 
de anvelope Popești-Leordeni, 
rafinăriile din Cimpina, Te- 
leajen și Onești, combinatul 
de îngrășăminte azotoase de 
la Roznov, fabrica de fibre 
sintetice de la Săvinești au 
primit la timp mașinile și a- 
paratele solicitate anul trecut 
Uzinelor „Electroputere-.

,Jn anal 1961 am reușit să 
ne achităm mai bine decît în 
anii trecuți de sarcinile ce 
le-am avut in planul de coo
perare cu alte uzine — a de
clarat corespondentului Ager
pres pentru regiunea Craiova 
tovarășul Alexandru Dombi, 
directorul general al Uzinelor 
„Electroputere". Ne-am în
dreptat îndeosebi atenția spre 
realizarea cerințelor marilor 
întreprinderi și șantiere 
construcții. Pentru anul 
curs am pus de la început în 
fabricație comenzile ce le a- 
vem în planul de cooperare și 
sîntem hotărîți să satisfacem 
cu spirit de răspundere pe 
beneficiarii noștri".

(Agerpres)

Și calitate
și economii

Filatura Dacia, București. Tinere fruntașe din secție hlatură, 
în prima zi de
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u r t
• Din abatajele frontale ale 

lui mai maro sector minier al 
zinului carbonifer 
sectorul 3 Lupeni, au fost extrase 
în prima zi de muncă a noului 
an peste 1.000 tone de cărbune 
cocsificabil de bună calitate. La 
mina Petrila, în abatajele secto
rului 3, s-au obținut randamente 
medii de peste 6 tone cărbune 
de post. Fruntașe au fost brigăzile 
minerilor Constantin Burda, loan 
Cîșlaru și Silvestru Olteanu. Ele 
au extras peste plan între 23—36 
tone de cărbune.

ce- 
ba- 

Valea Jiului,

șarjă din 
către e- 
Constantin 
Combina-

• Odată cu prima 
acest an elaborată de 
chipa prim-topitorului 
Moraru, ofelarii de la
tul Metalurgic Reșița au trecut la 
înfăptuirea sarcinilor ce le revin 
în 1962 pentru mărirea produc
ției de oțel. Echipele conduse de 
prim-topitorii Ion Bădescu, losif 
Baghi și Nicolae Voicu, real z'-c

10.000 de persoane au petrecut 
revelionul la munte

Stațiunile 
munte 
găzduit

indice de utilizare a ag'egre-un _ ___
lor mai mare dedt ce! a" ns 
trecut, au obținut o oepăs -e ce 
15 la sută a planului ziinic ce 
producție. Colectivul cțelăriei 
Martin de la Reșița a produs "n 
primele 
față de 
oțel.

• ?n 
lui, la instalațiile rafinăriilor 
ieștene în care tocul arde confi- 
nuu a fost prelucrat cu 8—ÎO fa 
sută mai mult țiței pe schimb 
peste plan. In total în primele 
zile ale anului au fost obținute în 
plus față de plan pes'e 6.200 
tone benzină, uleiuri minerale și 
alte produse pefro!:ere ce 
calitate.

primele trei zile ale

plus 
tone

anu- 
plc-

ingine
rii Fabricii de încălță

minte „Străduința"-Ițcani s-au 
îngrijit din vreme pentru ca 
producția anului 1962 să încea
pă in bune condiții din primul 
minut, din prima oră a nou
lui an.

Și strădania le-a fost pe de
plin răsplătită: in prima zi a 
noului an, planul de producție 
al fabricii s-a realizat în pro
porție de 105 la sută.

Aici, in fabrici, tint cină 
brigăzi de producție ale tine
retului. încă din prima zi da 
lucru toate au fost la înălți
me. Nimeni n-a absentat, n-a 
fost nici o întârziere, munca a 
fost bine organizată.

Și rezultatul ? In prima zi 
de lucru toate cele cinci bri
găzi de producție ale tinere
tului și-au îndeplini: fi depă
șit panul i-.r-e 5 fi 10 la sută. 
Calitatea ? Nici mb produs re
butul. nici s» retuș.

Brigăzile de tineret au reali
zat, de asemenea, in această 
zi o economie de 530 dm. p. 
piele. 38 kg talpă ăi fi alte 
materiale.

Ca fi anul trecut în fruntea 
întrecerii s-a aflat brigada de 
la secția de croit condusă de 
Constantin Crăciun. Care-i se-

A CÂRUNTU

(Agerpres >

R

Utilaje noi 
în exploatările 

forestiere
ecent, ia latrepriade:*a 
foiestieză din Faloâu xb. 
giunea Suceava, a foot

instalat un funicular modem, 
necesar transportului lemnu
lui.

In caisul anului 1961 In ex
ploatările forestiere de pe Va
lea Lotrului, a Teleajenului, 
Tio tușului. Bistriței, în munții 
Ciucaș, Făgăraș, Paring și în 
altele au fost montate 50 de 
funiculare, cu ajutorul cărora 
ee ecoate lemnul din păduri. 
Exploatările forestiere au fost 
dotate și cu încă 130 de trac
toare, precum și cu un număr 
mare de fierăstraie mecanice 
și alte utilaje.

(Agerpres)

de 
au 
în 

noaptea Anului 
Nou aproape 10.000 
de persoane care 
au petrecut reve
lionul organizat de 
O.N.T.-Carpați la 
case de odihnă și 
cabane. Peste șase

sute de oameni ai 
muncii din țara 
noastră au întâmpi
nat noul an la Mos
cova, Odesa, Le
ningrad, Sofia și 
Budapesta în ca
drul excursiilor or
ganizate cu acest 
prilej peste hotare, 

în aceste zile de 
vacanță mii de e-

levi și pionieri 
plecat prin OJi.T.- 
Carpați în taberele 
de iarnă organizate 
la Sinaia, Bușteni, 
Predeal, Diham, 
Poiana Brașov, Tuș- 
nad și în alte locuri 
pitorești din țară.

(Agerpres)

Pe adresa școlii a 
un interesant album

sosit

/\e adresa școlii medii din 
Hirlău a sosit din partea 
actorului Igor Dmitriev 

din Leningrad un album de 
fotografii cu tema „Dimineața 
erei cosmice1’. Acesta conține 
imagini sugestive din viața 
cosmonauților Iuri Gagarin și 
Gherman Titov. Școlarii din 
Hirlău, care l-au cunoscut și 
admirat pe Igor Dmitriev in- 
tr-o serie de filme, i-au scris 
în mai multe rînduri. In 
semn de prețuire, ei l-au de
clarat pionier de onoare al 
școlii.

Numeroși elevi din 14 școli 
medii și profesionale din 
giunea Iași întrețin în 
permanent corespondență 
fac schimburi de vederi, 
bre, insigne, cu elevi și 
meni de diferite profesii

Moscova. Leningrad, Minsk, 
Riga, Chișinău, Alma-Ata și 
din alte localități ale Uniunii 
Sovietice.

(ConxfoMre Î-. osc. a 2-a)

Vacanță... Primele lecții de inițiere în schi încep cu probele de iand. 
îți asigură echilibrul...

El* îți dezvoltă rezistența ți

Tinerii satului

Citiți
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Bine pregătiți,
îa toate

-T--* H=:.mc 1- de la secția strungărie a Uzinelor de mașini-unelte din Arad, 
-- o noaă inovație. lată-1 slâtumdu-se cu Gh. Odoroabă și Nogy Emane.

7 orna Răceală se-nțorcea 
de la „marele sfat" al 
țăranilor co!ectiviș:i ce 

avusese loc la București. Co
bori din tren și o luă înapoi 
pe linia ferată. In drum spre 
gospodărie sorbi cu nesaț 
aerul umed al dimineții do
brogene, împrospătat parcă de 
briza venită din largul mării. 
Din linia ferată, la barieră, o 
luă la stingă. Cum mergea el 
răzbind 
nici nu 
apropie 
pezi.

— Bine te-ai întors sănătos, 
nea Toma.

Omul se întoarse brusc, re
cunoscând vocea inginerului 
agronom al gospodăriei. își 
strinseră miinile ca fi 
nu s-ar fi văzut de-un 
,.Cum a fost la Consfătuire ? 
Ce te-a impresionat mai 
mult ? Ce-ai învățat ?" între
bările curgeau ploaie.

— Cum să-ți spun eu, tova
rășe inginer, mă întorc cu 
acea bucurie in suflet cu ca-e 
se întoarce un tinăr care a 
isprăvit o școală și are in bu- 
zunar cipiama. După mine 
Consfă^rrrea a fost o școală 
oare a mijlocit un larg schimb 
de experiență.

Impresiile brigadierului zo- 
otehnzeian al gospodăriei agri
cole colective „lâzăr Cernes- 
cu", din comuna Valul Traian, 
regiunea Dcbrogea finec îoî 
timpul încordezi atenția tină- 
rului inginer Badea VirgiL 
Erau felurite și transmiteau o 
bogată experiență. Apoi și fe
lul cum le spunea Toma Ră
ceală le dădea o notă de ine
dit. In curtea colectivei il în- 
timpinarâ alți colectiviști. 
Pînă la urmă nu mai reuși să 
plece acasă. Fu rugat să po
vestească din fir în păr cele 
văzute și cele auzite. Oricum 
o da, Toma se referea

mult tot la creșterea fi îngri
jirea animalelor.

— Măi Toma, l-a oprit care
va. toate-s bune, da ia zi-ne cu 
culturile alea intercalate. Am 
văzut că s-a vorbit mult des
pre asta. Intr-un fel am fost 

noi participanții la Consfă-și

cu greu prin nămeți 
simți că cineva se 

din urmă cu pași re-

învățămintele 
Consfătuirii 

colectiviștilor 
dau roade

ziarul în care era publicată Cu- 
vintarea tovarășului Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, la încheierea 
Consfătuirii și căuta cu în
frigurare pasajul în care se 
vorbește tocmai despre asta.

— Ați văzut ? Zice aici : ți- 
nînd seama de experiența ță
rănimii noastre... Oare nu e 
vorba și de noi acolo ? De ex
periența noastră ?

cînd 
an.

tuire. S-a vorbit la radio, 
scris ziarele...

Pe brigadierul Nicolae Ion, 
că el pusese această întrebare, 
îl interesa după cum se vede, 
problema culturilor intercala
te. De fapt urmărise atent tot 
ce se scrisese în legătură cu 
asta. Curiozitatea și interesul 
omului erau lucruri firești. O 
dovedește și faptul că in clipa 
în care-i pusese întrebarea 
lui Toma Răceală, desfăcuse

au

Deși nu se spunea în pa
sajul acela despre anu
me cui experiență e 

vorba, totuși colectiviștii din 
Valul Traian au înțeles că e 
vorba și despre experiența lor. 
Pe drept cuvint, in culturile 
intercalate ei au de acum o 
experiență bună. Povestea a 
început cu niște... întrebări. 
Acum vreo doi ani, după ce 
trecuseră alți 2-3 ani de la 
colectivizarea complectă a co
munei Valul Traian, colecti
viștii și-au făcut o socoteală 
simplă, gospodărească : colec-

VASILE CABULEA

prieteni ai versului
entru noi, 
colectivul de 
ducere al căminului 
cultural din comuna 
Lețcani, raionul lași, 
pentru toți tinerii 

care iau parte la activitatea cul
turală ce se desfășoară zi de 
la căminul nostru, articolele pu 
blicafe în „Scînteia tineretului* 
pe marginea interesantei manifes
tări culturale inițiate de tinerii 
muncitori de la Uzinele „7 Noiem
brie" din Craiova, au fost un sfi 
mulent care ne-a trezit interesul 
pentru cultivarea dragostei pentru 
poezie în rîndul tinerilor colec
tiviști și 
noastră.

Tinerii 
bișnuiesc 
cine se poate convinge de lucrul 
acesta dacă vede fișele de citi
tori din biblioteca comunală ale 
unor tineri ca Maria Văideanu, 
Mircea Maxim, Elena Chelaru și 
alții. Pe aceste fișe, printre alte 
zeci de titluri de cărți citite în

cei din
5 eon

ii

întovărășiți din comuna

din comuna noastră o- 
să citească poezii. Ori-

o preocupare continuă 
să

ultima vreme, sînt înscrise și mul
te titluri de volume de poezie, 
ale poeților noștri clasici și con
temporani. Dar, cu toate că multi 
tineri citesc și îndrăgesc frumu
sețile poeziei, foarte puțini erau 
acei care, cu ocazia vreunui pro
gram artistic, se încumetau să 
recite pe scenă, în fața specta
torilor, cite o poezie. Nu exista 
la noi
pentru a-i stimula pe tineri 
recite poezii.

Cînd am citit în ziar despre 
acțiunea interesantă a tinerilor de 
la Uzinele „7 Noiembrie" ne-am 
gîndif că și în comuna noastră 
sînt posibilități pentru a începe 
o largă acțiune de dezvoltare a 
gustului pentru poezie în rîndul 
tinerilor colectiviști și întovărășiți. 
In acest scop noi, cei din colec
tivul de conducere al căminului 
cultural, am întocmit împreună cu 
comitetul comunal U.T.M. un plan 
concret de acțiune. Am luat mă
suri ca în cadrul celor paisprezece

cercuri de citit din comună, la 
serile literare, să li se vorbească 
tinerilor despre frumusețile poe
ziei, despre necesitatea de a citi 
și de a învăța poezii, despre sa
tisfacția ce ți-o dă cunoașterea și 
recitarea de poezii. Am hotărît 
de asemenea, să organizăm dis
cuții ale tinerilor pe marginea ce
lor mai realizate și mai semni
ficative poezii ale poeților noș
tri clasici și contemporani, la 
„joile tineretului" precum și la 
alte manifestări culturale. De ase
menea, am planificat întocmirea 
a cîteva recenzii ale unora din 
cele mai bune volume de poezii 
ale poeților noștri contemporani, 
recenzii care să fie citite în fața 
tinerilor. Profesorii Silvia Bîrsan, 
Ion Bondoc și Maria Grădinaru 
au fost antrenați să ajute la or
ganizarea și desfășurarea unei ac
țiuni permanente pentru a-i obiș
nui pe tineri să recite poezii.

De la biblioteca comunală au 
fost repartizate la bibliotecile de 
casă, pe lîngă alte cărți, un nu-

măr mai mare de volume de poe
zie. De asemenea, la cercurile de 
citit au fost deja organizate, cu 
sprijinul cadrelor didactice, lec
turi din diferite volume de poe
zii, tinerii au fost antrenați în dis
cuții pe marginea lor. 
acțiunile noastre în acest 
nu se reduc numai la 
De curînd, în cadrul unei seri
literare organizate de cămin, unde 
de obicei la noi se 
se rezume conținutul 
mai interesante și să 
din ea în colectiv 
mente, tovarășa profesoară Silvia 
Bîrsan a venit cu mai multe vo
lume de versuri. înainte de a le 
deschide, de a citi din ele, ea 
le-a vorbit tinerilor despre frumu
sețea poeziei noastre clasice și 
contemporane, despre rolul mo
bilizator și educativ al poeziei.

— In comuna noastră — le-a 
spus tinerilor tovarășa profesoară 
— să avem cit mai mulți tineri 
care să cunoască pe dinafară

Dar 
sens 
atît.

obișnuia să 
unei cărți 

se citească 
cîteva frag-

poeziile cele mai frumoase și 
care, în împrejurări potrivite să 
se priceapă să recite o poezie, 
cîteva versuri.

Jn seara aceea tinerii, împreu
nă cu tovarășa profesoară au citit 
pînă tîrziu poezii din Eminescu, 
din Arghezi, Beniuc și al|i poeți 
ai noștri. Ba, unii dintre ei, cum 
au fost Ecaterina Insurățelu, Ne- 
culae Olaru, Octav Pletosu și 
alți tineri dintre cei care pe fi
șele de la bibliotecă aveau tre
cute și multe titluri de volume 
de poezii, au recitat cîteva din 
poeziile cunoscute de ei. Tovară
șa profesoară le-a explicat tine
rilor cum 
recită o 
scoase în 
subliniate

(Continuare în pag. a 3-a)

In orășelul copiilor din Piața Palatului din Capitală.
Foto : AGERPRES

Cercul nostru de muzică

se citește și cum se 
poezie, cum trebuie 
evidență, cum trebuie 
ideile principale ale

DUMITRU CHIRIAC 
directorul Căminului cultural 

din comuna Lețcani, raionul lași

(Continuare in pag. a 3-a)

Pentru fiii mun
citorilor Uzinei 
„Ciocanul- din Nă
drag a fost înfiin
țat un cerc de mu
zică. Aici, peste 50 
de viitori artiști a- 
matori, sub îndru
marea unor profe
sori competenți, în
hață să cînte la di
ferite instrumente

muzicale ca : acor
deon, pian, vioară.

Cercul de muzi
că contribuie la 
popularizarea mu
zicii în rîndul ti
nerilor, dezvoltă 
dragostea acestora 
pentru muzică. Cei 
zare vor dovedi 
aptitudini muzica
le vor fi promovați 
în formația orches
trală a uzinei sau

vor fi recomandați 
la școli de muzică.

Participanții la 
cerc învață cu sîr- 
guință și pasiune. 
Se evidențiază în 
mod deosebit, prin 
conștiinciozitatea cu 
care se pregătesc, 
Nistor Crăciunescu 
și ”Vec Pateder.

ION PETRE
mecanic



BINE PREGĂTIȚI, LA TOATE 
EXAMENELE !

din 
univ. 
Dom- 

discutv 
sesiune

n biroul recto
rului Institutului 
politehnic 
Cluj, prof. 
Alexandru 
șa, se

despre apropiata 
de examene. Participau la 
acea discuție rectorul, se
cretarul organizației 
partid, Imre 
univ. Popa 
Pop, locțiitor 
organizației de 
lonuț, secretar 
U.T.M. și Gh. Bîrsan, respon
sabilul profesional în comite
tul U.T.M. Reporterul a pro
fitat de această discuție care, 
de fapt, era o adevărată avan
cronică de sesiune-* realizînd 
un interviu colectiv.

r* Mi se pare că pulsul pre
gătirilor pentru sesiune „bate" 
in ritm normal, se adresează 
rectorul, tov. Alexandru Dom- 
șa, celorlalți.

-* Da, intr-adevăr, e o „bă
taie* firească. Se muncește cu 
calm, deși efortul a sporit - 
intervine tov. Imre SekelL Și 
studenții și cadrele didactice 
au tras cu adevărat învăță
minte din sesiunile trecute. O 
remarcă specială aș face-o 
asupra următorului fapt. De 
la an la an, începutul pregă
tirilor în vederea sesiunii de 
examene se deplasează tet 
mai mult spre începutul anu
lui universitar, așa cum este 
firesc. Lupta împotriva asce
tului la învățătură se rea2- 
zează în fapt. Anul trecut, 
spre exemplu, s-a analiza r. 
tuația frecvenței studenților 
cu cîteva zile înaintea -- 
nii sau după sesiune. Ce-am 
realizat cu aceasta ? O sim 
plă constatare in a
numărul mare ce absence cl 
unor studenți. N-dm 
însă interveni sd ecMâstțm 
cu ceva situația datU 
semestrul următor.

— în acest an
— intervine toierdft Be-
zil Popa — de la inceps: 
s-a discutat problema frec
venței ca o ehevttasna fu*r- 
te importantă pentm butna 
desfășurare a procers-xz ie 
învățămint și. tn rne-
tanță, pentru reurza
vă a examenelor. Ii aee« ct 
mai sînt doai 
care au maxi 
sențe.

— Și nu-i vorba doar ie ® 
simpli cnalizi a frteren^ez — 
revine tovarișxl Sritefc încw
— ei da er«MB uk eaAra fa 
care opinia ajletsixnhsî si m 
poati manifesta dfa fîfa. îri- 
gind la răspundere pe dkfa- 
langii, impunindu-* față de 
această minoritate panerul de 
vedere, ceea ce pentru chfa* 
langii înseamnă obligația dea 
se îndrepta.

Rectorul institutului -
pletează :

de 
prof. 

Viorel
Sekeli,

Bozii, 
al secretarului 
partid, Vasile 
al comitetului

«• Am putea lua și alte 
exemple de acest fel. Ce folo
sitoare a fost pentru noi toți 
adunarea deschisă, organizată 
anul trecut, sub îndrumarea 
organizației de partid, cu toți 
studenții, cadrele didactice, 
cu părinții și reprezentanți ai 
întreprinderilor oare au bur
sieri la institutul nostru. Am 
organizat-o la sfirșitul se
mestrului, după examene. 
Atunci, avînd în față situația 
a examene, am constatat că 
aveam citita studenți care do
vediseră lipsă de pregătire, 
comportare necorespunzătoare. 
Efectul a fost imediat căci 
nu-i puțin lucru să te vezi tu. 
un student, criticat cu otita 
asprime de colegii tâ\. de pro
fesori și de părinți. Ne-am 
gindit sd inițiem și anul 
acesta o asemenea eduna-

Munca politică desfășurată 
de organizația U.T.M. a ur
mărit din primele zile ale ci
nului universitar să determine 
intensificarea muncii de învă
țătură. în felul acesta exame
nele nu devin o chestiune în 
sine, iar pregătirea studenților 
nu este legată de scopul: reu
șita la examene, ci examenul 
rămîne cu adevărat o formă 
de verificare a cunoștințelor. 
De aceea, în toate acțiunile 
noastre noi nu discutăm des
pre examen, ci despre pregă
tirea studenților. în felul a- 
cesta facem să se dezrădăci
neze din obișnuința unor stu
denți sesiunea de examen ca o 
campanie, ca un asalt. Spre 
exemplu, cu tităva vreme în 
urmă au avut loc, la ambele 
facultăți ale institutului, adu
nări generale U.T.M. deschise

O dixuți* detpr* pregătirile pentru examene 
Ic Institutul politehnic din Cluj

a-

Numai

In bibliotecă

In sprijinul
învățăturiiunele măsuri speciale : mări

rea orariului la biblioteci, in
tensificarea controlului la că
mine, mărirea numărului ore
lor de consultație. Am remar
cat însă cu regret că sălile de 
lectură și ale bibliotecilor nu 
sînt încă atît de solicitate cum 
ne așteptam și că, deci, mai 
sînt studenți care și-au păstrat 
obiceiul ca în sesiune sâ în
vețe zi și noapte. Atunci nu 
vom mai găsi locuri goale în 
bibliotecă — spunea tov. Popa 
Bozii.

— Dar nici acum nu trebuie 
să se întîmple acest lucru — 
intervine tovarășul Gh. Birsan. 
Comitetul U.T.M. și consiliul 
U.A.S. au format o brigadă 
din rîndul tinerelor cadre di
dactice, care face sondaje 
in rîndul studenților pentru a 
constata care este stadiul de 
pregătire, care sint greutățile 
pe care le întimpină, pentru 
a-i ajuta pe toți studenții 
să se prezinte la toate exame
nele. Pentru luarea unor mă
suri operative, brigada — prin 
constatările pe care le va face 

ne va fi de un real folos.
— Nu ne punem atit proble

ma prezentării la examene, 
pentru că încă de anul trecut 
studenții au dovedit că înțeleg 
de ce este important si se 
prezinte la toate examenele 
atunci tind sint programate, 
cit a nivelului calitativ la care 
se prezintă studenții — spunea 
tov. Pop Viorel. Exigența c 
sporit, iar studenții trebuie ti 
facă față acestei exigențe. De 
aceea, este aîit de imporian: 
sâ nu se slăbească nici o clipi 
tensiunea pregătirilor, fȚ’n 
mereu „in sesiune".

Organizați U.TJd. ar tre
bui să dovedească o mă mart 
preocupare pentru criteria et- 
meld *u nume-, tn sesiune sas 
in preajma sesiunii, ci pe-ms.- 
neu: De pildă, experiența 
bmU < amutâ V de îre-
atf, de «s V.
ie a reahza grafice oglindă" 
m care fiecare sritdem tri poe
te redec. MpOxsnnu
‘d in mod ngesria seztTxezm

î* ‘xr.t
‘ < ăst rexăltsze- A- 
prafkew »-cr pnue 

*nce m de snrfm

Colectivul 
și-a spus cuvîntul

a Institutul poli
tehnic din Timi
șoara în ajunul 
primei sesiuni de 
examene dirț a- 
cest an universi

tar, majoritatea studenților
și-au adunat notițele, manua
lele, cursurile, cm terminat de 
conspectat o parte din biblio
grafie și s-au 
repetat materia, 
le sînt pline, 
lectură de la cămin sînt 
ele pline pînă noaptea tîrziu. 
în sălile libere profesorii dau 
consultații, meditații, își des
fășoară activitatea grupele de 
într-ajutorare. Peste tot se în
vață. Totuși, deși pînă la 
examene, mai sînt doar pu
ține zile, faptul acesta nu se 
prea... vede (la data cînd în
treprindem raidul nostru) str- 
bătînd sălile, amfiteatrele și 
coridoarele politehnicii timi
șorene. Agitația politică vi
zuală, una din principalele 
metode prin care 
U.T.M. și consiliul 
institut ar fi iebuit 
nă această intensă 
de studiu, lipsește 
cu desăvîrșire. La Facultatea 
de electrotehnică amintesc de 
apropiata sesiune doar două 
caricaturi de la gazeta sati
rică. Facultatea de chimie nu 
se prezintă nici ea prea bine 
în ceea ce privește agitația 
vizuală în sprijinul pregăti
rii pentru examen.

O situație ceva mal bună 
se află la Facultatea d® con
strucții, unde, în afară de „Sa
tira constructorilor", și gazeta 
de perete este închinată în 
exclusivitate pregătirii pentru 
examene.

în toate cele patru facultăți 
— mecanică, electrotehnică, 
construcții, chimie — ale Insti
tutului politehnic din Timi
șoara, agitația vizuală în 
sprijinul învățăturii e foarte 
slab folosită. Nu e, poate, ne
cesară? Consfătuirile profe
sionale care s-au desfășurat 
au scos la iveală faptul că 
mai sînt unii studenți care, 
deși sesiunea e atît de a- 
proape, nu au început încă o 
muncă susținută de pregătire 
a examenelor. Folosind, para
lel cu alte metode, agitația 
vizuală, comitetele U. T. M. 
și consiliile A. S. din fa
cultăți ai putea să-i mobili
zeze și pe aceștia la o acti
vitate d® studiu intensă. In a- 
cest sens, lozinca mobiliza
toare, concretă, adresată di
rect unor studenți, care în 
momentul de față lipsește 
cu desăvîrșire, și-ar pu
tea dovedi pe deplin efica
citatea. De asemenea, se pot 
confecționa panouri populari
zatoare cu fotografii și de
sene privind pregătirea celor 
mai buni studenți în cămin, 
la bibliotecă, în laboratoare, 
în sălile de lucrări practice 
etc. încă de pe acum e bine 
să apară și „buletinul coloc
viilor și examenelor" etc. 
Dar cîte alte forme inte
resante, eficace, nu se pot 
găsi. Totul este ca membrii 
comitetelor U.T.M. din cele 
patru facultăți să privească cu 
răspunderea cuvenită această 
importantă chestiune.

apucat de 
Biblioteci- 

Sâlile de

comitetul 
A.S. pe 
să susți- 
activitate 
aproape

semnul aceleiași hotărîri s-au 
desfășurat și cele două consfă
tuiri de grupă care au urmat, 
în prima, după ce s-au anali
zat cauzele rezultatelor slabe 
obținute de studenții grupei în 
anul universitar trecut, s-a 
hotârit organizarea grupelor 
de intra-jutorare și terminarea 
la timp a proiectelor. In cea 
de a doua consfătuire, intrucit 
se constatase că o serie de stu
denți, printre care Constanți- 
nescu Grigore, Cocoș Nicolae. 
Căruntu Gh. și Dumirrașcu 
Ion- absentau carr. mult de la 
cursuri, s-a hotârit pentru 
aceștia ca Ia prima absenți 
nemotivată *d nu mai fie pri
miți ia ff^upi. Consemnul l-a 
diet: Coăxîcauisescs Gri-

SSadențb as vru:
prssexKx !< fnrpc 

nai ic decs- 
Kecca c fast 
trenri z -mare:

trol constituie, atunci cînd 
sînt privite cu seriozitate de 
studenți, un pas important în 
pregătirea pentru examene. In 
orice caz, situația de anul tre
cut nu se va mai repeta.

Desigur, situația de anul tre
cut nu se va mai repeta dacă 
grupa va continua să lupte cu 
aceeași hotărîre împotriva 
manifestărilor de chiul de la 
cursuri și seminarii, de delă
sare etc, dacă va continua 
să lupte pentru o cit mai te
meinică pregătire în vederea 
sesiunii care se apropie. O im
portanță foarte mare o va avea 
in această privință consfătu
irea de grupă care urmează sa 
siba loc- Referatul care se va 
pne eu acest prilej și care va 
fi întocmit de delegatul A. S. 
tn colaborare ca organizatorul 
U.TJd. Radnef Paul, ra tre
bui sâ analizeze la modul con
cret, amănunțit, activitatea 
'iecini student in parte pri
vind pregătirea pentru exa
mene. Va trebui, de asemenea, 
analizată activitatea grupelor 
de intra-jutorare. își desfă
șoară, oare, acestea activitatea 
pe baza studiului individual 
al tuturor membrilor lor sau, 
dimpotrivă, doar unii studenți 
învață, doar unii își iau notițe, 
iar ceilalți așteaptă totul de-a 
gata și se mulțumesc doar cu 
ce prind de la profesor și de 
la colegii lor fără să dea cu 
ochii prin cursuri și manuale? 
Măsurile care se vor lua, pe 
baza analizării situației exis
tente, vor trebui să contribuie 
efectiv la intensificarea pregă
tirii pentru examene: planuri 
individuale de studiu și con
trolul îndeplinirii lor, partici
parea la consultații etc.

In felul acesta va exista o 
mai mare garanție că la apro
piata sesiune de examene, stu
denții grupei 142 se vor pre
zenta cu toții și bine pregătiți. MIHAELA CIOBANU

AUREL GEORGESCU

ce este o garanție ca 
rezultate bune la exa-

r- 5 •-

* * *

I
volume, manuale, 
ga bibliografie a

Trebuie să-mi

d Ta-n. rdd d* 
ti in e

la înde- 
„un la- 
excelent

note kune
fudenții dtn grupa 
122 din anul li filo
logie de la Institutul 
pedagogic de 3 ani 
din Tg. Mureș au a- 
nalizat, de curînd, 

tntr-o consfătuire profesională, re
zultatele obținute și stadiul în 
care se află pregătirile pentru e- 
propiata sesiune de examene. La 
consfătuire au participat și cadre 
didactice — profesori și asistenți.

Grupa nr. 122, în ansamblu, a 
obținut rezultate bune. S-au evi
dențiat în mod deosebit studenții 
utemiști Vass Ștefan, Handza Ele
na,-Szeles Emeric, Papp Iosif, Tofh 
Irina.

Totuși, în consfătuirea grupei, 
studenfii nu s-au declarat saiis- 
făcuți de rezultatele obținute. Ei 
și-au pus cu multă seriozitate pro
blema calității pregătirii fiecărui 
student. în discuțiile purtate, a 
fost analizată munca fiecărui stu
dent. Ce concluzii s-au tras. S-a 
arătat, de pildă, că unii studenți 
s-au mulțumit cu rezultate minime, 
n-au făcut eforturi să țină pasul 
cu ritmul general al grupei. E a- 
devărat, în grupă nu exista nici 
un student care să fi obținu] note 
slabe, dar acest lucru n-a dus în 
cadrul consfătuirii la autoliniștire. 
Grupa a discutat foarte serios des
pre acei studenți care promo
vează cu note de 5 sau 6, care 
nu-și pun de loc problema cali
tății pregătirii lor, nu dovedesc 
exigență față de ei înșiși.

Utemista Palinkas Maria, de pil
dă, a fost criticata atît în referat 
cit și în cadrul discuțiilor pentru 
cele două absențe nemofivate de 
la cursuri, pentru superficialitatea 
cu care s-a pregătit la une'e se
minarii de limba romînă și limba 
maghiară.

In cadrul discuțiilor s-a mai 
arătat că studentele Szasz Adela 
și Magyar Ecaterina se mulțumesc 
numai cu rezultate mediocre deși 
sînt capabile să obțină rezultate 
bune la învățătură. Consfătuirea a 
dovedit exigență față de fiecare 
student. S-a insistat, de pildă, 
foarte mult asupra activității ace
lor studenți care obțin note satis
făcătoare la examene, dar care 
nu fac eforturi, pe măsura posibi
lităților, pentru a obține rezultate 
foarte bune.

în cadrul consfătuirii s-eu sta
bilit măsuri care să asigure pre
zentarea fiecărui student, bine

ses _-e» de «za
otărrt ca : ece-e Ar

dent să-și facă o ar -c vxtai se 
studiu, împărțit pe z e pen
tru a putea cuprinde toa*e —**- 
teriile de examen. De aseme
nea, s-a stab' f ca a căm - 
studenții romîni și maghiari de s 
filologie să se pregătească în co
lectiv pentru examenul de limb? 
și literatura romînă. Cadre'e c - 
dactice le dau studenților to* 
sprijinul prin organizarea orez* 
de consultații suplimentare.

Primele rezultate ale consfă
tuirii s-au și arătat.

La cele cîteva seminarii ea-e 
au avut loc în acest scurt răstimp 
studenții au venit mai bine pregă
tiți, ceea 
vor obține 
mene.

KICSI ANTAL 
asistent

f F >> o £ r\RA IN BIBLIOTc
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----- pentru ce am venit.
„Vai, un reporter în 
bibliotecă I se neli
niștește ea. Asta în
seamnă nu știu cîte

minute pierdute pentru cititorii 
mei. Știți oare cîte minute mai
sînf pînă la examene ?“

Făgăduiesc să mă documentez... 
discret.

— Fie, dar să pășiți în virful 
picioarelor...

Cu asemenea instrucțiuni te
meinic însușite, intru în sala de 
lectură a bibliotecii Institutului de 
petrol, gaze și geologie. Toate 
cele 240 de pupitre sînt ocupate. 
Umbrele și gerul acestei seri de 
iarnă sînt numai în afara ferestre
lor. Aici e lumină ca de zi, cald și 
liniște. Nu știu cîte minute mai 
sînt pînă la examene, știu însă că 
mai sînt trei săptămîni, timp în 
care studenții petrec multe ore 
în biblioteci învăfînd, citind, con- 
spectînd... Zilnic, îmi spusese 
bibliotecara, avem o circulație 
a cărții de peste 500 de volu
me. Privesc în jur: iată pe mese, 
în rafturi, în depozite 123.000 de

cursuri, întrea- 
unei profesii.

calc pe inimă 
ca să-l răpesc, cîteva minute, din 
„tehnologia hidrocarburilor ga
zoase" pe Badea Vasile. Studen? 
în anul V tehnologie. El își pre
gătește acum proiectul 'și cele 5 
examene ale sesiunii din iarnă, 
prin studiu individual... in doi, îm
preună cu Anton Paula, din ace
lași an, aceeași facultate — so
ția sa.

în calitatea sa de secreta- 
U.T.M. de an, Badea Vas le îm 
vorbește despre munca studenți
lor din anul V tehnologie în a- 
ceastă perioadă, care decurge 
mulfumifor ; despre faptul că nici 
un proiect nu a fost prezentat cu 
întîrziere ; despre ajutorul pe 
care colegii i l-au daț Iui Sbur- 
lea Gheorghe să-și termine la 
timp proiectul, în ciuda faptului 
că a fost bolnav și a sfat multă 
vreme în spital ; despre aduna
rea generală U.T.M. de an în care 
se va fine un referat despre 
cesifatea prezentării la locul 
pârfizat în producție.

Vecinul din bibliotecă al

ae
re-

lui

Badea Vas. e e Păr-.es Nicolae 
care nu a dar oină acum nici un 
examen, Este, cur? des gur ba- 
nu.ți, st ude" in a-J I foraj. Are 
în față fia ’gt'a?) 3 examene și 
are în fără (Ia propriu) o adevă
rată stivă de material bibliografic 
oentru chimie, marematica și gec- 
refrie. înaintea aceluiași eveni- 
•nenf — examene'e — „vecinii" 
-cearcă o emoție identică. Și cu 

aceeași rivnâ stau aplecați asu- 
ora caie’eîor de conspecte seară 
de seară, pînă tîrziu.

Desigur, studenții nu lasă li
bere nici in celelalte zile și seri, 
locurile din bibliotecă. Dar acum, 
in preajma sesiunii, încordarea în 
muncă este mai mare, orele de
dicate studiului sînt mai multe... 
și locurile din bibliotecă, în chip 
firesc, mai solicitate. Cu fiece zi 
ce frece, aceste locuri se înmul
țesc prin amenajarea a noi săli 
de lectura. Biblioteca își prelun
gește orariul, cursurile sînt mul
tiplicate... felurile măsuri sînt 
luate și, toate, contribuie la îm
bunătățirea condițiilor, a ambian
ței în care sute de studenți ai 
institutului își desfășoară orele de 
studiu individual.

...Biblioteca Facultății de ma
tematică și fizică. Atmosferă de 
lucru intens. Pe mese se află tra
tate cu titluri lungi și complicate. 
O lume complexă de cifre, ecua
ții șl scheme matematice pa care 
nu ușor o fel tn stăplnlra.

Mă apropii de Anghef Const an- 
tin din anul V. Are de dat 6 exa
mene și lucrarea de diplomă, li 
rebuie multe tratate, cursuri, re

viste, și aici, în biblioteca facul
tății, le are pe toate 
mînă. Biblioteca este 
borator bibliografic" 
utilat, ca și laboratoarele propriu 
zise ale facultății. Acest „grad de 
utilare" este numai una din măr
furi i le asupra condițiilor optime 
de învățătură create studenților.

Peste drum, în căminul „Car- 
paii" al Universității, la fiecare 
etaj (și sînf 8 etaje) există cite 
o sală de lectură. Studentele se 
duc aici la bibliotecă în ținută de 
casă ; nu trebuie decît să ia lif
tul pentru a ajunge la cele 
20.000 de volume ale filialei Bib
liotecii Centrale Universitare. Fie
care sala de lectură este o oază 
de liniște în acest cămin unde 
locuiesc nu mai puțin de 1200 de 
studente. Ore întregi se scurg fără 
ca să se audă altceva decît foș
netul filelor. în aceeași sală, lo- 
nescu Elena, din anul IV învață 
pentru al nu știu cîtelea examen 
iar Buruiană Aurelia din anul I 
pentru primul ei examen studen
țesc. Dar, într-un sens mai larg, 
examenul e același pentru ambele 
studente, pentru toți studenții : 
examenul conștiinței îndatoririlor, 
a| felului în care studenții se pre
gătesc la nivelul cerințelor vieții 
noastre socialiste. Fiecare student 
trebuie să promoveze cu succes 
acest examen.

□ rele de laborator 
ojoette de studenții de la 

racuitatea de Medicina din 
iaei pentru aprofundarea . 

oettnțolox

...Studiu individual. Dar imbol
dul către această formă de stu
diu o da colectivul, munca poli
tică, activitatea organizațiilor 
U.T.M. Sutele de studenți care se 
află în sălile de lectură citind, 
invățînd, conspeciînd, au partici
pat și participă 
oadă la adunări 
în cadrul cărora 
menea referate : 
lă și cultura de 
formarea intelectualului de 
nou", „Cum mă pregătesc pentru 
examene?", „Rolul profesorului de 
matematică în societate" și alte
le. Aceste adunări contribuie la 
dezvoltarea spiritului de răspun
dere, |a intensificarea muncii pro
fesionale. Pe calea fiecărei forme 
a activității de organizație, stu
denții sînt îndrumați, educați sa-și 
intensifice studiul individual, să 
petreacă o bună parte a timpului 
lor în bibliotecă, cu cartea în 
față.

...Seară de seară, pînă tîrziu, 
cu cartea în față, studenții umplu 
bibliotecile. Cu fiecare zi care 
apropie sesiunea de examene, 
bibliotecile devin fot mai neîncă
pătoare. Fiecare minut este pre
țios. Mă gîndesc, de aceea, cu 
remușcare, la clipele ce le-am ră
pit studenților pomeniți în aceas
tă însemnare.

în această peri- 
generale U.T.M. 
se prezintă ase- 
„Culfura genera- 
specialitate în 

tip

IGOR ȘERBU

Și gazeta satirică a Institutului politehnic din București... 
s-a pregătit pentru examene

TRADIȚIA GRUPEI

La Institutul pe
dagogic din 
Galați pregă

tirea studenților în 
vederea examenelor 
din sesiunea de iarnă 
a început încă din 
primele zile ale nou
lui an de învățămînt. 

„Să ne prezentam 
cu toții cît mai bine 
pregătiți la examene" 
— iată hotărîrea care 
s-a desprins din fie- 
oare consfătuire a 
grupelor studențești, 
consfătuiri în care s-a 
analizat mersul pre-

La Institut 
dagogic

găfirii profesionale a 
studenfiîor.

O astfel de consfă
tuire a avut loc și în 
grupa 232 a anului 
III de la Facultatea 
de știinfe naturale. 
Formată din studenți 
silitori 
această 
reușif 
de învăfămînt __
să fie fruntașă la în
vățătură. Toți studen
ții acestei grupe au 
fost infegralișii. Un 
luCru bun, o tradiție 
pe care studenfii gru
pei 232 au hotărît să

la

ca

învățătură, 
grupă a 

în anul 
trecut

o respecte și în a- 
cest an.

Din 
grupei 
că nu 
totul 
menele să-i găsească 
pe fiecare dintre stu
denți 
velul 

în 
denții 
vedit 
fru ca aceste I 
să fie înlăturate, 
la examene toți să se 
prezinte bine pre
gătiți.

T. OANCEA

consfătuirea 
însă a reieșit 

s-a făcui încă 
pentru ca exa-

pregătiți la ni- 
cerinfelor.
consfătuire sfu- 
grupei au do- 

preocupare pen- 
lipsuri 
, iar



11.000 tineri la start PE SCURT

pentru a găsi

tot

Fiecare
au 
ori

Urziceni,
scotocit fărăT

imp de aproape 
un ceas, Nicolae 
Radu, președintele 
Consiliului raional 
U.C.F.S.
a

vreun rezultat un maldăr de 
dosare vechi, 
măcar un rînd, o cifră despre 
activitatea sportivă în acest 
raion, in anii regimului bur
ghezo-moșieresc. Toate docu
mentele însă începeau abia de 
acum 15 ani. Am întrebat 
împreună și tițiva președinți 
de asociație mai în vîrstă, dar 
toți au ridicat din umeri. Ei 
nu-și aminteau decît că o min
ge de fotbal era o raritate în 
aceste sate. Faceți o compara
ție simplă: numai în acest se
zon sportiv 11.000 de tineri au 
luat startul în tradiționala 
competiție de masă, Sparta
chiada de iarnă a tineretului!

La indicația organelor și or
ganizațiilor de partid, organi
zațiile U.T.M., asociațiile spor
tive, profesorii de 
educație fizică au 
dus o muncă susți
nută atât pentru 
popularizarea spor
tului în rîndurile 
tinerilor săteni tit 
și pentru atragerea 
lor la practicarea organizată 
a acestuia.

Experiența anilot trecuți a 
folosit Comitetului raional 
U.T.M. și consiliului raional 
U.C.F.S. la organizarea temei
nică a întrecerilor din cadrul 
primei etape a Spartachiadei 
de iarnă a tineretului.

Popularizarea acestei com
petiții nu s-a limitat doar la 
afișe și stațiile de radioampli
ficare, ca în alți ani, ci și la 
alte măsuri care s-au dove
dit deosebit de eficiente. Acti
viștii comitetului raional 
U.T.M., profesorii de educație 
fizică, sportivii fruntași, in
structorii voluntari sportivi, 
nu s-au mulțumit numai să 
dea îndrumări ci au ajutat 
concret la organizarea prime
lor întreceri, la atragerea de 
noi tineri în activitatea spor
tivă. Un singur exemplu îna- 
ceastă direcție poate fi edifi
cator, și acesta nu e singurul.

Toți salariații S.M.T. Gîrbovi 
sînt membri ai U.C.F.S., toți 
practică una sau chiar mai 
multe discipline sportive. La 
startul primelor întreceri ale 
Spartachiadei, șahiștii, jucăto
rii de tenis de masă, luptătorii, 
halterofilii, au început deja 
întrecerile. De fapt activitatea 
sportivă la acest S.M.T. nu în
cetează niciodată. Aproape în 
fiecare seară, 
muncă ei 
participe 
sportive 
pricepere 
U.T.M. și 
Secretul acestei realizări nu e 
altul decît organizarea cu re
gularitate a unor întreceri 
sportive locale, preocuparea

Economii 
prin inovații

pentru sport a tuturor munci
torilor de aici.

La căminul cultural și clu
burile de pe lingă gospodăriile 
agricole colective din comu
nele Dridu, Coșereni, Fier
binți etc. sînt organizate cu 
regularitate întreceri sportive 
la care participă sute de ti
neri. Atenția organizației de 
bază U.T.M. și asociației spor
tive din Coșereni este îndrep
tată în special spre atragerea 
în activitatea sportivă a noi ti
neri.

In acest scop profesorii de 
educație fizică vorbesc tineri
lor despre importanța sportu
lui în călirea și dezvoltarea ar
monioasă a organismului, iar 
campionii raionali și regionali 
la diverse discipline sportive 
povestesc despre drumul lor 
în activitatea competiționa- 
lă, începută cîndva, 
de la o întrecere de masă.

La asemenea întîlniri 
participat de nenumărate

tutui în această întreprindere 
a devenit acum un fapt obiș
nuit. La propunerea organiza
ției de partid, într-una din 
secții a fost introdusă gimnas
tica de producție, urmare fi
rească a felului cum a fost 
organizată activitatea sportivă 
de masă.

In comuna Armășești există 
o școală profesională de indus
trie alimentară unde învață 
fiii colectiviștilor din satele 
raionului. Aici profesoara de 
educație fizică, Maria Duță. a 
format echipe de gimnastică, 
tenis de masă, șah și alte spor
turi, alcătuite numai din fete. 
Cu aceste echipe organizează 
cu regularitate deplasări în 
comunele apropiate, unde fac 
demonstrații popularizind a- 
ceste sporturi în rîndul tine
relor sătence. In deplasările 
efectuate în comunele Dridu și 
Jilavele au susținut chiar me
ciuri amicale 
de fete

• Echipa de fotbal Dinamo 
București a plecat în turneu 
în Cipru unde urmează să 
susțină 5 întîlniri. Din lotul ju
cătorilor fac parte printre alții 
Datcu, Popa, Nunveiller, Pîr- 
călab, Ene II, Anghel, Țîrcov- 
nicu și Eitimie. Antrenorii e- 
chipei sînt C. Teașcă și Dumi
tru Niculae-Nicușor.

Desfășurarea Spartachiadei 
de iarnă a tineretului în raionul 

Urziceni

/' ntreprinderea noastră,
Termocentrala Paroșe- 
ni, este dotată cu ~ 

laj din cel mai modern, 
toate acestea inovatorii _ 
seșc și aci un larg timp de 
activitate.

Mi-aduc aminte că în primă
vara anului trecut, la o șe
dință de analiză a muncii sec
ției reparații termomecanice, 
tov. Truică Ion, șeful acestei 
secții, a spus că deși în sec
ție sînt muncitori bine pregă
tiți. ei nu se preocupă întot
deauna suficient de găsirea a 
noi soluții care să facă mun
ca mai ușoară, mai spornică. 
Pentru a stimula munca de 
inovații, s-a luat atunci hotă- 
rîrea ca la reparațiile capi
tale, cabinetul tehnic și comi
sia de inovații să aibă cîte un 
reprezentant care să sprijine și 
să dea consultații tehnice Pe 
teren, acolo unde era nevoie. 
De asemenea, în afara perioa
delor de reparații s-au organi
zat zilnic ore de consultații la 
cabinetul tehnic. Pretutindeni 
au fost puse afișe mari care 
cereau rezolvarea grabnică a 
unor probleme importante din 
planul tematic al întreprinde
rii. A fost organizat chiar un 
concurs de inovații între sec
ții.

Rezultui.^1 final al tuturor 
acestor măsuri este oglindit 
în cele 80 de propuneri de 
inovații dintre care pînă acum 
au fost aplicate 43, celelalte 
fiind în curs de experimenta
re. Cifra economiilor reali
zate se ridică la peste 180.000 
lei. Concursul a fost cîștigat 
de secția electrică urmată de 
secția combustibil și reparații 
termomecanice.

In munca de inovații s-au 
remarcat electricienii Bădiță 
Miron și Wetel Roland, teh
nicienii Tașnady Iosif, Crai
nic Petru și lăcătușul Popescu 
Ioan.

uti-
Cu 
gă-

• Activitatea la schi conti
nuă sîmbătă și duminică la 
Poiana-Brașov cu desfășura
rea concursului dotat cu 
.,Cupa Voința1*. în program fi
gurează probele de slalom 
special, slalom’uriaș, fond 15 
km. și ștafetă 4x10 km. Con
cursul va reuni la start pe 
cei mai valoroși schiori de la 
Dinamo Brașov. Casa Ofițeri
lor Brașov. Olimpia, Voința, 
Carpați. Sinaia. Caraiman 
Brașov și altele.

Schiorii noștri fondiști își 
continuă pregătirile în vede
rea campionatelor mondiale 
care vor avea loc la mijlocul 
lunii februarie în stațiunea de 
sporturi de iarnă de la Zako
pane (R.P. Polonă). Din lotul 
selecționabililor fac 
Dinu Petre, Gydrgy 
Stelian Drăguș, Gh. 1 
Gh. Cimpoi a și alții- 1 
pionatele mondiale 
noștri vor lua startul în . pro
bele de 15 km. și ștafeta 
4x10 km. înaintea campionate
lor ei vor participa la două 
concursuri internaționale în 
Iugoslavia (26—28 ianuarie) și 
R.P. Ungară (9—10 februarie).

Colectiviștii din G.A.C. „N 
Bălcescu‘; din comuta A 
dunații-Copăceni, raionul 
Giurgiu, participă cu inte
res la cursurile agrozoo
tehnice pe care le ține in
ginerul agronom al gospo
dăriei, Gireadă Dorin și 
profesoara de științe natu
rale, Totelici Polixenia.

Foto : AGERPRES

cu echipele 
de aici. Cu acest 
prilej atît profe
soara, cît și elevele 
sale au împărtășit 
tinerelor colecti
viste din experien
ța lor, le-au aju
tat să cunoască lu
cruri importante din 

acestor sporturi.

? parte 
Wilmos, 

Bădescu, 
La cam- 
fondiștii

sa
(Urinare

producă
din pag. l-a)

de pămînt 
mai muit!

peîn anut acesta 
suprafață cultivată

Așa că 
întreaga 
cu porumb — 400 ha, se va se
măna printre rînduri fasole și 
dovleci. După calcule aproxi
mative, la producțiile planifi
cate numai cele 400 ha de te
ren vor aduce gospodăriei în 
plus față de anul precedent un 
venit de un milion de lei, iar 
față de 1959, un venit 
1.500.000 lei.

sportivi fruntași ca Maria 
Duță, Gh. Anghel, Anghel Ra- 
chici, Ion Smochină și alții.

Atît la Spartachiada de iar
nă din anul trecut tit și la 
Concursul cultural sportiv din 
vara acestui an, numărul fe
telor care au luai parte la în
treceri a fost destul de mic. 
Pentru antrenarea fetelor în 
mișcarea sportivă de masă, 
actuala Spartachiada oferă un 
prilej deosebit. In acest scop, 
organizațiile U.T.M. și aso
ciațiile sportive desfășoară o 
rodnică activitate.

Asociația sportivă de la în
treprinderea de industrie lo
cală numără 730 membri ai 
U.C.F.S. din care peste 500 de 
fete. Profesorii de educație fi
zică din oraș au primit in
dicația să ajute această asocia
ție în organizarea temeinică a 
activității sportive. Astfel, îm
preună cu instructorii volun
tari sportivi, ei au alcă
tuit echipe sportive și se 
ocupă de pregătirea lor. Azi 
această asociație, care este 
de curînd înființată, are 
un număr mare de fete care 
practică diferite discipline 
sportive. La întrecerile de 
gimnastică, tenis de masă și 
șah participă aproape toate ti
nerele fete. Practicarea spor-

tehnica
Aceeași activitate intensă se 

desfășoară în 
comunele 
nizațiile U.T.M. și asociațiile 
sportive 
deosebită 
rilor cit și organizării minu
țioase a întrecerilor.

Nu de aceeași popularitate 
însă se bucură sporturile de 
iarnă ca patinajul, schiul, și 
săniușul. Deși zăpada căzută 
oferă condiții de organizarea 
întrecerilor la aceste discipline, 
nici în anii trecuți și nici în 
anul acesta nu s-au luat mă
suri menite să scoată din ano
nimat aceste sporturi. Se pot 
amenaja în toate comunele pa
tinoare, se pot de asemenea 
confecționa cu mijloace locale 
patine simple deci este posibil 
ca acest sport să fie practicat 
de ciți mai mulți tineri.

Organizațiile U.T.M. și aso
ciațiile sportive au acumulat 
o experiență bogată în mobili
zarea tinerilor la practicarea 
sportului, în organizarea între
cerilor, deci, îndrumate în
deaproape, ele pot să facă ca 
sporturile 
bucure de 
laritate în 
din satele

toate satele și 
acestui raion, orga-

acordînd o atenție 
atât mobilizării tine-

de iarnă să se 
mai multă popu- 
rîndul tineretului 
raionului Urziceni.

I.

• Astă seară de la ora 19,30 
pe patinoarul artificial din 
parcul „23 August" echipa ce
hoslovacă de hochei pe gheață 
Sonp Kladno susține primul 
joc de la sosirea în țara noas
tră întâlnind selecționata ora
șului București. Întâlnirea se 
anunță deosebit de interesantă 
dat fiind valoarea echipei ce
hoslovace. In jocul de astă 
seară selecționata bucureștea- 
nă va alinia o formație din 
care nu vor lipsi internațio
nalii Sofian, Csaka, Ionescu, 
Takacs. Varga, Ciobotaru și 
Ferenczi.

Dacă timpul va permite, ho- 
cheiștii cehoslovaci vor evolua 
vineri sau sîmbătă la Miercu-\ 
rea Ciuc.

• Campionul lumii Mihail 
Botvinnik (U.R.S.S.) continuă 
să fie liderul turneului inter
național de șah de la Hastings, 
în cea de-a 6-a 'rundă Botvin
nik a întrerupt cu avantaj po
zițional partida cu Penrose 
(Anglia). Gligorici (Iugoslavia) 
a cîștigat la Flohr (U.R.S.S.), 
Robatsch (Austria) la Little
wood (Anglia) și Barden (An
glia) la Aaron (India). Wade 
(Noua Zeelandă) a întrerupt 
în partida 
(S-.U.A.)

cu Bisguier

In regiunea Hunedoara

Se extinde rețeaua 
cinematografică

de 
centru

cons- 
la Hu- 
Lcnea 

re-

La lila, regiunea Hu
nedoara, a început 
construcția unui nou 

cinematograf cu 300 de 
locuri, prevăzut cu ecran 
lat. Un alt cinematograf, 
modem cu o capacitate de 
450 de locuri se constru
iește în noul cvartal 
locuințe din viitorul 
aJ orașului Deva.

Cu noile unități 
truite în ultimii ani 
nedoara, Petroșeni.
și în alte localități, 
țeaua cinematografică a re
giuni, Hunedoara numără 
acum 212 cinematografe, 
față de numai 12 cîte exis
tau înainte de 1944. Nu
mai în mediul rurăl, unde 
înainte cinematograful era 
inexistent, funcționează în 
prezent 172 de unități, 
răspîndite pînă în cele mai 
îndepărtate comune și sate.

Numărul spectatorilor la 
cinematografele din regiu
ne a crescut în ultimii ani 
de peste 3 ori.

are o anumită 
teren. Gospodăria

. lira noastră 
suprafață de 
se va dezvolta însă an de an. 
Vor lua ființă noi ramuri de 
producție, se vor dezvolta ne
contenit cele existente. Firesc, 
cresc necesitățile. Crește nu
mărul animalelor, e nevoie de 

' mai multă hrană. Or. hrana, 
aceasta o produce pămîntul. 
Dar și nevoile colectiviștilor 
sînt mereu crestinde. Dezvol
tarea altor ramuri de produc
ție își are temelia, pînă la 
urmă, tot în seva ogorului. 
Dar suprafața asta de pămînt 
nu creș:e. nu se-ntinde, „nu 
e elastica4 cum spunea colec
tivistul Dincă Dumitru. Atunci 
care-i soluția ? Fiecare palmă 
de pămînt să producă mai 
mult! „Deci, să ducem lupta 
pentru smulgerea unor pro
ducții tot mai mari de pe fie
care hectar!" spuneau colec
tiviștii. Un ajutor prețios, un 
sfătuitor permanent au găsit 
în știința înaintată a agroteh
nicii.

Și bătălia a început, însu
flețită ; mai întâi pe loturi 
mici, experimentale, iar apoi 
în cultura mare. Care au fost 
rezultatele ? Anul trecut pe 
200 hectare cultivate cu po
rumb au pus printre rînduri 
fasole, iar pe alte 200 de hec
tare tot cu porumb au interca
lat dovleci. Au obținut urmă
toarele recolte: 3.000 kg po- 

'^rumb boabe la hecturr T35" kg 
fasole și 2.000 kg dovleci. Cultu
ra principală — porumbul, n-a 
avut nimic de suferit, iar va
loarea producției unui hectar 
a fost cu aproape 2.000 de lei 
mai mare decît cea realizată 
în anul precedent. Dar colecti
viștii au cîștigat și altfel: 
au asigurat hrană pentru ani
male : dovleci pentru porci și 
vaci, vrejuri de fasole pentru 
oi. Hrănind bine vacile, pro
ducția de lapte a acestora a 
sporit.

Rezultatele obținute au dat 
impuls cercetării științifice. 
Pe un teren de 8 hectare cele 
două echipe de tineret condu
se de Ismail Nail și Borșan 
Nicolae. oare fac parte din 
brigada lui Dincă Dumitru, au 
pus fw cultură intercalată po
rumb, fasole $i dovleci. Rezul
tatul 2 Au obținut de pe fie
care hectar 3.000 kg porumb 
boabe, 100 kg fasole și 1.500 
kg dovleci. Valoarea 
ției unui ht 
incă 500 lei

1

de

ămtntul 
mintea 
elastic, 

zut în parte.
Colectiviștii vor să smulgă 

în anul acesta de pe fiecare 
hectar producții sporite. In 
anul acesta au în plan să pro
ducă 5.000 kg porumb boabe 
la hectar de pe 200 ha. In anul 
acesta, după cum am mai 
spus, tot porumbul va fi in
tercalat cu fasole și dovleci. 
Si nu numai porumbul pentru 
boabe ; porumbul siloz cu soia 
și cu sorg, floarea-soarelui cu 
fasole. Planurile sînt impor
tante. Ele sint cunoscute de 
toți colectiviștii. $i pentru 
reușita lor, se pregătesc in
tens încă de pe acum. Intr-o 
zi inginerul Badea Virgil s-a 
pomenit cu tițiva tineri că-l 
întreabă cu insistență asupra 
felului cum vor proceda cu 
culturile intercalate. Ei urmă
riseră lucrările consfătuirii de 
la București și văzuseră că 
problemei sporirii producției 
fiecărui hectar de teren i se 
acordă o mare importanță. 
Orhul Ș-a gîndit atunci că ă- 
ceste întrebări ar face obiec
tul unei consfătuiri cu cele 
două echipe de tineret care 
vor avea și ele partea lor de 
teren cu culturi intercalate. 
Consfătuirea a avut loc cu 
cîtăva vreme în urmă. Dar ea 
a dovedit că nu-i destul pen
tru lămurirea a numeroase 
alte probleme ridicate de că
tre tineri în cadrul ei. Tinerii, 
curioși și interesați din 
se refereau de fapt prin 
trebările lor la regulile și 
todele agrotehnice cele 
noi pe care ei 
cunoască și să 
cîteva întrebări 
Ce cantități de
trebuie să folosim ? Ce soiuri 
de porumb vom cultiva ? Des
pre densitatea plantelor, in
fluența arăturii.. Cum se com
bat dă unâtorii ?

Comitetul U. T. M., avind 
sprijinul organizației de partid, 
a dezbătu:

ridicate 
isfâtuiri

nu e elastic, 
omului îl 

Cum ? Am

Dar 
face 
vă-

IOSIF CRAC
electrician

Tinerii satului - 
prieteni ai versului

(Urmare din pag. l-a)

fiecărei poezii. Tot atunci tinerii 
Valeriu Rusu, Mihai Gheorghe, 
Aurica Savin și multi alții care 
pînă atunci nu obișnuiau să ci
tească cu regularitate poezii, și-au 
exprimat dorința de a învăța să 
recite cît maj multe poezii care 
cîntă partidul, patria noastră so
cialistă, avîntu! creator al poporu
lui nostru în opera de construire 
a socialismului.

Tinerii din sat s-au mai întîl- 
nit în cîteva se’i, au citit, au re
citat poezii. Pentru ei astfel de 
întîlniri au început să devină un 
lucru obișnuit. Se adună, citesc, 
recită poez e învățate între timp, 
cer sfa‘ui tovarășilor profesori în 
ceea ce p-iveș*e modul de a re
cita.

Straduinreie acestea au început 
deja să-și dea roadele. Cu cîte
va zile în urmă, ca de obicei, s a 
desfășurat p-ogramul unei „joi a 
tineretului". In cadrul manifestă
rilor culturale organizate cu acest 
prilej, "-mărul tinerilor care au 
recitat poezii a fost cu mult mai 
mare decît înainte. Pe lîngă re- 
Ci’atc- obișnuifi care pînă atunci 
e au mereu unii și aceeași, pe 
scena sălii de spectacole au ur
cat mulți tineri care pînă atunci 
nu mai recitaseră. Printre ei Va
leriu Rusu și Mihai Serghei au 
înregistrat un adevărat succes, 
prin priceperea, pasiunea și plas
ticitatea cu care au recitat.

Cu sprijinul 
pe comună au 
s-au desfășurat 
toare în toate
de comuna Leicani. Tinerii au do
vedit peste tot interes viu pentru 
citirea și învățarea de poezii.

Ne străduim ca toți tinerii din 
comuna noastră sa devină prie
teni buni ai poeziei, să le culti
văm tuturor gustul pentru poezie. 
In scopul acesta vom desfășura în 
co3*inuare o intensă activitate în 
acest sens, îi vom ajuta perma
nent pe tine-i să recite poezii. A- 
vem în plan să organizăm peste 
puțin timp o seară de poezie la 
căminul din satul de centru al 
comunei Lețcani, seară de poe- 
z e la care să participe, pe lîngă 
tinerii din acest sat, și ținerii din 
celelalte sate aparținînd comunei 
noastre. Ne preocupăm ca la a- 
ceasta viitoare manifestare cultu
rală, nouă pentru noi, să partici
pe cît mai mulți tineri, cît mai 
mulți să fie cei care vor recita 
poezii, pentru ca asemenea mani
festări culturale care vor avea în 
centrul lor poezia, să intre în o- 
bișnuința tuturor tinerilor din co
muna noastră.

Și calitate 
și economiiGHEORGHE NEAGU

(Urmare din pag. l-a)

(Agerpres)

Teatre

'Întâlnire pe eablti

după orele de 
sînt antrenați să 

la diverse întreceri 
organizate cu multă 

de organizația 
asociația sportivă.

SPECTACOL
Răpirea din Serai, 19,30 : 

Teatrul de Operă și Balet al 
R.P.R.; Poveste din Irkutsk, 
19,30 : Teatrul Național „I. L. 
Caragiale" (Sala Comedia); 
Surorile Boga, 19,30 : Teatrul 
Național „I. L. Caragiale" 
(Sala Studio) ; în noaptea 
asta nu doarme nimeni, 19,30: 
Teatrul „C. I. Nottara" (Sala 
Magheru) ; Băieții veseli, 20 : 
Teatrul „C. I. Nottara" (Sala 
Studio) ; Al patrulea, 19.30 : 

. Teatrul Lucia Sturdza Bu- 
landra (Sala din Schitu Măgu- 
reanu) ; Copiii soarelui, 19,30: 
Teatrul Lucia Sturdza Bu- 
landra (Sala din str. Al. Sa
hia) ; Flori vii, 19,30 : Teatrul 
Muncitoresc C.F.R. Giulești; 
Celebrul 702, 19,30: Teatrul 
de Comedie ; Pigulete + 5 
fete, 20: Teatrul pentru tine
ret și copii (Sala pentru tine
ret) ; Cocoșelul neascultător, 
9 ; Emil și detectivii, 14 și 17: 
Teatrul pentru tineret și co
pii (Sala pentru copii) ;

Cinema to gr a f e
Porto-Franco : Patria, Gh. 

Doja. 23 August; Agentul X 
25: Republica, E. Pavel, 16 
Februarie, B. Delavrancea ; 
întâlnire pe cablu : I. C. Fri
mu, înfrățirea între popoare, 
Alex. Sahia ; Poveste despre 
o fată : Magheru, Donca Si- 
mo; Caidul: V. Roaită, Mio
rița, Volga; Cavalerii teutoni: 
Lumina ; Sosește circul: 8 
Martie, Flacăra, N. Bălcescu ; 
Flăcări în taiga : V. Alecsan- 
dn, Maxim Gorki, Popular; 
Alecsandr Nevski : Central ; 
Ultimul meu tango: Victoria; 
Rapsodia ucraineană: Tinere
tului ; Circul fără cupolă: 
Timpuri Noi ; Program spe
cial pentru copii — dimineața; 
Revista visurilor — după a- 
miază : 13 Septembrie ; Caza
cii : C. David, Cultural, G. 
Coșbuc; Ivan cel Groaznic 
(ambele serii): Alex. Popov ; 
Vikingii: Grivița ; Sonate : 
Olga Bancic, G. Bacovia, Au
rel Vlaicu ; Zece pași spre ră
sărit: Unirea; Raidul vărgat: 
T. Vladimirescu ; Castelul din 
basme : Munca ; Spectatori în 
ofsaid : Moșilor ; Carmen de 
la Ronda : M. Eminescu; Vînt 
de libertate : I. Pintilie ; Co
pilul trupei : Floreasca ; Că
lătorie în balon : Drumul se
rii ; Cînd primăvara e fier
binte : 8 Mai, 30 Decembrie.

■>

cretul ? Cei 11 tineri din bri
gadă au folosit metode avan
sate de muncă pentru îndepli
nirea sarcinilor de plan, reali
zarea de economii și pentru a 
da produse de calitate. De di
mineață au venit cu ci te va 
minute mai devreme pentru 
a-și pregăti totul, astfel ca 
orele de producție să fie folo
site din plin. La croit au folo
sit metodele cele mai bune 
pentru a realiza șt economii. 
Altfel, la sfirșitul zilei, anali- 
tându-se rezultatele, colectivul 
brigăzii a constatat că s-a de
pășit planul cu 10 la sută, 
s-au dat numai lucrări de ca
litate și s-a realizat o econo
mie de 450 dm. p. piele. Ti
nerii din brigăzile de produc
ție — după cum o dovedesc 
faptele, au înțeles in mod just 
că alături de grija pentru pro
duse de o mai buna calitate 
trebuie dusă lupta ți pentru 
gospodărirea cu pricepere a 
materiei prime, pentru ea

fire, 
în- 

me- 
mai

trebuie să le 
le aplice. Iată 
puse de tineri: 

îngrășăminte

N
oua producție 
studioului „Max^m 
Gorki" 
cova 
„Întâlnire pe 
blu“ — este.

din Mos- 
- comedia 

ca- 
din 

toate punctele de vedere, un 
film al tineretului și al tine
reții. Creatorii lui - scenarist: 
Boris Medovoi regizor: Lev 
Mirski și Frunze Dovlatian — 
sînt proaspeți absolvenți ai 
Institutului de cinematografie: 
pentru tinerii realizatori, acest 
film creat sub conducerea ar
tistică a lui Serghei Gherasi- 
mov, constituie o valoroasă 
lucrare de diplomă, apreciată 
deopotrivă de maeștrii lor și 
de spectatori, cit privește eroii 
filmului, aceștia sînt tineri 
constructori ai unei linii de 
înaltă tensiune menită să 
transmită energia electrică 
uriașelor uzine și combinate 
industriale ale Siberiei. De la 
prima și pînă la ultima ima
gine filmul este străbătut - 
mai bine spus impregnat — de 
o fermecătoare tinerețe, de 
nestăvilitul avînt al construi
rii comunismului în cele mai 
diverse manifestări ale sale.

„întâlnire pe cablu" este o 
cuceritoare comedie în care 
comicul de situații se îmbină 
cu cel de caracter, în care vic
toria noului din viața și con
știința oamenilor este demon
strată nu numai cu subtilitate 
și umor dar mai cu seamă cu 
o profundă înțelegere a mul
tiplelor aspecte pe care le pre
supune transformarea unui 
om.

De fapt este vorba — așa 
cum o indică, de altfel, titlul 
original al filmului — despre 
„cariera lut Dima Gorin". 
Ghilimelele care ar fi putut 
reprezenta grafic subtila iro
nie cuprinsă în cuvîntul ca

rieră, lipsesc dar o intuiești 
fără prea multă perspicacita
te, de la bun început, cînd 
creatorii filmului ne fac cu
noștință cu eroul lor princi
pal : Dima Gorin.

In societatea socialistă oa
menii practică nenumărate 
meserii, fiecare dintre ele 
avînd un loc bine determinat 
în uriașul și complexul pro
ces al mersului înainte, al 
construirii viitorului comunist. 
Unii construiesc gigantice hi
drocentrale ca cea 
Angara, alții fabri
că bomboane sau 
jucării : unii mun
cesc la furnalele 
sau uzinele auto
mate, alții conduc 
taxiuri sau vapora
șe pentru excursii. 
Dar fiecare lucrează 
și însuflețire pentru 
oamenilor să fie mereu 
îmbelșugată și fericită.

Dima Gorin, un tinăr slă
buț și timid, care poartă oche
lari mai mult pentru a-și spori 
prestanța și autoritatea decît 
pentru a-i ușura vederea, e 
lucrător în finanțe, mai con
cret, șef-adjunct al unei uni
tăți a Casei de economii din 
Moscova. Duce o viață tih
nită, muncește cu conștiin
ciozitate și nu-și demon
strează inițiativa nici mă
car în alegerea unuia sau al
tuia dintre felurile de compot, 
mulțumindu-se să respecte cu 
strictețe sfaturile... reclamelor.

In ultimele imagini ale fil
mului îl vedem pe același Di 
ma Gorin, încins cu o centură 
de siguranță, rezemat de ca-

pe

cu
ca

TÎUÎ

blurile groase întinse la zeci 
de metri înălțime, deasupra 
unui învolburat rîu siberian. 
In aparență același Dima Go
rin, dar în fond, cu totul altul.

E ușor de înțeles că o atât 
de radicală transformare pre 
supune o seamă de peripeții 
și de situații interesante și că 
toate acestea pot genera o sa
vuroasă comedie atunci tind 
creatorii ei știu să le valorifi
ce cu umor

Tinerii realizatori ai come
diei „întâlnire pe cablu* și-au

-------------------------------------------------

ClNEMAȚOCRAFIț

rîvnă 
viața 

mai

dovedit din plin talentul și ca
pacitățile creatoare în acest 
film, amuzant și instructiv 
deopotrivă. Marele lor merit 
constă în felul cum au de
monstrat că transformarea în 
bine a unui om, în condițiile 
modului de viață comunist, 
este aproape întotdeauna si
gură, dar nelipsită de greutăți, 
de ezitări, de contradicții. In 
Dima, ajuns printr-o întâm
plare din liniștitul său birou 
de la C.E.C. în tumultoasa at
mosferă a șantierului liniei de 
înaltă tensiune din Siberia, 
se naște spontan dorința de a 
fi asemenea tinerilor aceea 
zdraveni și inimoși care în
fruntând viscolul, gerul și înăl
țimile, netezesc drumul* cu pi
loni și cabluri, al energiei 
electrice. Rămîne pe șantier 
cu toate că-și dă seama de

neîncrederea amuzantă a ce
lor din jur și de greutățile 
care-l așteaptă. Creatorii fil
mului au ales pentru trans
formarea eroului lor încă un 
stimulent simplu și profund 
omenesc: dragostea lui Dima 
pentru frumoasa și curajoasa 
șefă de brigadă, Galea.

Comicul țîșnește cu abun
dentă, pe de-oparte, din con
tradicțiile dintre bunele inten
ții ale lui Dima și nepricepe
rea sa. Trebuie să-l 
irezistibil haz are 

nește cu 
taie niște 
nici, își 
ză toate 
dar... nu înțelege 
de ce lama fierăs- 
trăului se ondulea
ză ca valurile mă

rii. Sau cînd abia își ține echili
brul străduindu-se cu îndîrji- 
re să mînuiască o unealtă de 
modelat betonul care se încă- 
pățînează să fie mai... tare de- 
tit el. Caracterul profund edu
cativ al acestor secvențe reie
se din demonstrația convingă
toare a creatorilor filmului cu 
privire la perseverență și te
nacitate. Există în film și alte 
momente în care comicul are 
o mai' accentuată nuanță sa
tirică, unde sînt dezvăluite 
contradicțiile dintre 
mentalități egoiste și 
dualiste din conștiința 
ma și cele total opuse 
varășilor săi din brigadă, 
atmosfera de prietenie și aju
tor reciproc și de totală în
credere, caracteristică unui 
colectiv de muncă comunist, 
Dima întreabă cu naivitate

vedeți cit 
cînd por- 
atânt să 
brazi fal
in cor dea- 

puterile

unele 
indivi- 
lui Di
ate to- 

In

dacă nu s-ar putea să găseas
că o cheie pentru noptiera lui. 
Răspunsul tovarășilor sâi este 
prompt și plin de semnifica
ții. Peste citera zile Dima își 
găsește noptiera înconjurată 
de un lanț gros, închis cu un 
lacăt enorm și purtând una 
dintre acele tăblițe cu cap de 
mort care anunță de obicei un 
pericol mortal pentru cine se 
jpropie. O lecție mai ustură
toare și mai plina de haz pen
tru „grijuliur Dima. nici nu 
se putea.

Evoluția lui Dima Gorin, ca 
om și ca cetățean, călirea lui 
in ambianța șantierului sibe
rian, se datorește nu numai 
perseverenței lui, ci in pri
mul rînd colectivului de tineri 
in mijlocul căruia muncește. 
Acea cuceritoare tinerețe pe 
care o degajă filmul acesta-, 
nestrămutata încredere în for
țele omului, sînt rezultatul 
modului variat și interesant 
în care creatorii au știut să 
înfățișeze munca și viața de 
zi cu zi, caracterele și năzuin
țele minunaților tineri, care 
la chemarea partidului, au por
nit să dea o nouă și măreață 
înfățișare străvechii și atât de 
bogatei Siberii.

Tinerii creatori ai filmului 
au știut de asemenea să-și al
cătuiască o strălucită echipă 
de tineri interpreți, dintre care 
se disting cu deosebire Ale- 
xandr Demianenko (Dima Go
rin) și Tatiana Koniuhova 
(Galea).

Nu putem încheia aceste 
rînduri decît cu îndemnul căl
duros adresat mai cu seamă 
tinerilor : mergeți să vedeți 
acest film, veți fi îneîntați de 
cunoștința cu Dima Gorin și 
cu tovarășii săi.

ANA EREMIA

ifiei ae panta, 
pe larg probieme- 
în cadrul acestei 
restrinse. S-a sta

bilit ca toate să fie lămurite 
in cadrul cercului de învătă- 
mint agrotehnic care funcțio
nează in gospodărie și la care 
organizația de bază U.T.M. a 

neri. Cîte 
nu vor 

pildă, de 
porumbul 
intercalat

mobilizat mulți ti 
lucruri interesante 
afla tinerii aici. De 
ce se recomandă ca 
siloz să se cultive 
cu soia și cu sorg ? In afară 
de faptul că producția de fu
raje a fiecărui hectar va creș
te, soia mărește cantitatea de 
proteine. îmbogățind astfel ca
litățile nutritive ale nutrețu
lui pentru vite, iar sorgul con
ține mult zahăr care ajută la... 
Dar cîte lucruri noi nu 
afla tinetH colectiviști ?

comitetului U.T.M. 
fost organizate și 
acțiuni asemănă- 
safele aparfinlnd

prorfiiw de
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U. R. S. S. ține seama 
de interesele securității

tuturor statelor
MOSCOVA 3 (Agerpres). - TASS transmite : La 2 ianuarie 

Valerian Zorin, reprezentantul permanent al U.R.S.S. la O.N.U., 
a înaintat comisiei O.N.U. pentru dezarmare o comunicare a 
guvernului U.R.S.S. în care guvernul U.R.S.S. informează O.N.U. 
asupra stării actuale de lucruri în legătură cu rezolvarea pro
blemei încetării experiențelor cu arma nucleară.

în comunicarea sa, guvernul 
sovietic arată că noile sale pro
puneri, prezentate la Geneva 
în cadrul tratativelor dintre 
reprezentanții U.R.S.S., S.U.A. 
și Marii Britanii, asigură o 
bază bună pentru realizarea 
rapidă a unui acord care să 
pună capăt tuturor exploziilor 
experimentale cu arma nu
cleară.

Noul mod de a aborda a- 
ceastă problemă propus de U- 
niunea Sovietică ține seama de 
situația reală din lume, oglin
dește în egală măsură intere
sele securității tuturor state
lor și asigură condițiile nece
sare pentru un control asupra 
îndeplinirii de către state a o- 
bligațiilor de a nu efectua 
experiențe cu arma nucleară. 
După cum demonstrează trata
tivele de la Geneva, sublinia
ză guvernul sovietic, „guver
nele S.U.A. și Angliei nu ma
nifestă dorința de a discuta 
fondul propunerilor sovietice, 
ci caută ca și pînă acum să se 
eschiveze de la realizarea 
unui acord cu privire la înce
tarea experiențelor cu arma 
nucleară".

Guvernul sovietic arata că 
„guvernele S.U.A. și Angliei ar

dori să obțină un acord care 
ar permite de fapt blocului a- 
gresiv N.A.T.O., pe de o parte, 
să continue experiențele cu ar
ma nucleară, iar pe de altă 
parte să extindă sub firma 
„controlului internațional", re
țeaua de spionaj pe teritoriile 
altor state".

Guvernul U.R.S.S. dezminte 
cu hotărîre „afirmațiile absur
de" ale puterilor occidentale că 
Uniunea Sovietică ar vrea de-

Declarația guvernului 
U. R. S. S. asupra stării 
actuale de lucruri în 
legătură cu rezolvarea 
problemei încetării 

experiențelor cu arma 
nucleară

Acțiuni greviste 
la început de an

NEW YORK 3 (Agerpres). 
— După cum anunță agenția 
Reuter, la 2 ianuarie a con
tinuat greva a 6.400 de șoferi 
din transporturile publice ale 
New Yorkului declarată în zo
rii zilei de Anul Nou. Greviș
tii, afiliați sindicatului munci
torilor din transporturi, 
sporirea salariilor. Toate 
tobuzele aparținind la douâ 
mari societăți, care deservesc 
una din princiralele artere de 
ărcuictie ale 
Fifth Avenge 
alte tn 
rizazea.
cfaszj. l

Poporul cuban și-a reafirmat
ohotărîrea neclintită

de a apăra patria sa libera
Uriașul miting de la Havana consacrat aniversării 

victoriei revoluției cubane
împreună cu tancurile, întru- 
cît aceste tancuri nu sînt în
dreptate împotriva poporu
lui. Poporul merge împreună 
cu tancurile numai atunci 
cînd acestea îi aparțin, cînd 
ele servesc pentru l_. ararea 
unei cauze drepte — a cauzei 
independenței naționale, li
bertății, a cauzei revoluției! 
Arma noastră nu este o armă 
ofensivă. Ea servește numai 
cauzei apărării țării împotri
va unor eventuale atacuri ale 
oricărui dușman.

Adresîndu-se celor care pun 
la cale o cruciadă împotriva 
Cubei revoluționare, Castro a 
spus : dacă intenționați să a- 
runcați împotriva noastră ar
mate de mercenari sau arma
te regulate, să știți că nici 
unul dintre cei care vor de
barca pe insula noastră nu va 
ieși teafăr din această aven
tură !

Castro a demascat manevra 
imperialismului american care 
cu ajutorul acoliților săi la- 
tino-americani proiectează să 
organizeze o campanie anti- 
cubană murdară la conferin
ța miniștrilor Afacerilor Ex
terne ai țărilor membre ale 
Organizației Statelor Ameri
cane. Castro a declarat : în 
aceeași zi, la 22 ianuarie, vom 
convoca în această piață cea 
de-a doua adunare națională 
generală a poporului Cubei 
și vom proclama în cadrul a- 
cesteia cea de-a doua Decla
rație de la Havana, vom ară
ta imperialismului că sîntem 
pregătiți pentru luptă, vom 
arăta marionetelor imperia
liste ce înseamnă un popor 
eroic, liber, revoluționar !

Ne vom îndeplini misiunea 
și pe viitor, a spus Castro în 
continuare. Avem temeiuri 
mai mult decît suficiente să 
fim optimiști. în cei trei ani 
care au trecut s-au realizat 
mari succese. Anul trecut noi 
am repurtat victoria asupra 
analfabetismului. Acum vom 
păși înainte pe calea dezvol
tării maxime a culturii.

Noi am numit noul an — 
an al planificării, a arătat 
Castro. Noi am și început 
dezvoltarea planificată a eco
nomiei noastre. Aceasta în
seamnă că înaintarea va fi 
mai rapidă, mai sigură, că 
vom folosi la maximum re
sursele noastre.

în acest an, a declarat 
Castro în încheiere, în fața 
noastră stau trei sarcini prin
cipale : apărarea patriei, ri
dicarea conștiinței revoluțio
nare, dezvoltarea economiei.

Noi, cubanii, vom ști să ne 
îndeplinim datoria, să răspun
dem prin reciprocitate la sim
patiile și solidaritatea altor 
popoare. Revoluția cubană va 
înainta victorios !

a armatei revoluționare din 
Cuba. întâmpinate cu aplauze 
furtunoase, au trecut brigăzi
le de artilerie antitanc, anti
aeriană și de cîmp. A stârnit 
un entuziasm deosebit in rîn- 
durile celor prezenți brigada 
de artilerie reactivă — zeci de 
autocamioane militare cu a- 
runcătoare de mine cu 32 țevi. 
Parada a fost încheiată de 
aproximativ 100 de tancuri de 
diferite tipuri.

în timp ce prin piață tre
ceau unitățile mecanizate de 
artilerie și tancurile, deasupra 
tribunelor au zburat în mare 
viteză escadrile de avioane de 
vînătoare, vînătoare cu reac
ție, printre care avioane su
personice.

Parada militară a constituit 
o demonstrație a hotărîrii 
forțelor armate cubaneze de 
a întâmpina în mod demn pe 
orice dușman care ar cuteza 
să atenteze la libertatea și in
dependența Cubei.

După parada militară șiruri 
nesfîrșite de manifestanți — 
oameni ai muncii cubani — 
au trecut prin fața tribunei. 
Ei și-au manifestat cu înflăcă
rare voința și hotărîrea de a 
apăra revoluția socialistă, u- 
nitatea lor neclintită în 
guvernului revoluționar 
dus de Fidel Castro.

Apoi primul ministru 
Castro a rostit

HAVANA 3 (Agerpres). — 
Peste un milion de persoane 
au participat la uriașul mi
ting și parada militară care a 
avut loc in Piața Jose Marti 
din Havana pentru a sărbători 
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Guvernul Uniunii Sovietice 
declară că S.U„A , Anglia și 
Franța au zădărnicit morato
riul cu privire la experiențele 
nucleare.

Nu este prima datâ cînd 
partea occidentală anunță că 
renunță la moratoriu. în timp 
ce la Geneva se duceau trata
tive, Franța, aliata S.U.A. și 
Angliei în blocul militar 
N.A.T.O., a efectuat sistematic 
experiențe cu bombe nucleare 
în Sahara. S.U.A. și Anglia nu 
au întreprins nimic pentru a 
reține Franța de la 
țiuni ci dimpotrivă 
sub ocrotirea lor.

„Din toate reiese 
și Anglia intenționează să 
ducă și pe viitor o politică de 
duplicitate și anume, in timp 
ce unii din membrii N.A.T.O. 
duc tratative cu Uniunea So
vietică, încercînd s-o împiedi
ce să ia măsuri în vederea în
tăririi capacității sale de a- 
părare, alții efectuează expe
riențe cu arma nucleară în in
teresul întregului bloc militar 
al N.A.T.O. Numai astfel, 
constată guvernul sovietic, 
se poate interpreta împotri
virea guvernelor S.U.A. și An
gliei față de propunerea gu
vernului U.R.S.S. cu privire la 
invitarea Franței la tratativele 
de la Geneva".

Aceste acțiuni ale S.U.A. și 
ale partenerilor lor din 
N.A.T.O., declară guvernul 
U.R.S.S.. au absolvit Uniunea 
Sovietică de angajamentele 
luate de bună voie conform 
moratoriului și astfel Uniunea 
Sovietică a căpătat dreptul 
moral deplin de a efectua ex
periențe cu arma nuciearâ în 
vederea întăririi capacității 
sale de apărare, in special in 
legătură cu intensify area in 
cursul anului 1961 a pregătiri
lor și amenințărilor de război 
ale puterilor occidentale.

Guvernul sovietic declară 
din nou că. în ceea ce îl pri
vește. năzuiește ca și nlnă a- 
cum spre realizarea unui acord 
cu privire la interzicerea expe
riențelor cu arma nucleari. 
Guverne! UJLS-S. or vrea să 
spere că gwTerwie SX-%- 
Axgtiei si r rit fi vw cracări 
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» !■ VJLC- (R. P- Ungară) care 
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Simbol al prieteniei 
indo-romine

cea de-a treia aniversare 
victoriei revoluției cub ane 
marile succese obținute 
poporul cuban în lupta 
împotriva agresiunii imperia
liste și pentru construirea unei 
patrii libere și independente.

Poporul triumfător și-a re
afirmat hotărirea neclintită 
de a apăra patria liberă, de 
a păși cu fermitate înainte pe 
calea aleasă.

întreaga piață era împodo
bită cu drapele naționale și 
portrete uriașe ale lui Lenin 
și eroilor naționali Marti, 
Maceo, Camilo Cienfuegoș, 
precum și ale lui Fidel Cas
tro. Pe clădiri se aflau pan
carte cu lozincile „Trăiască 
revoluția noastră socialistă !", 
..Patria sau moartea !“, „Vom 
învinge’", iar pe clădirea bi
bliotecii naționale era scris 
cu litere uriașe: „Cuba, teri
toriu liber de analfabetism !“.

în tribuna oficială se aflau 
peste 500 de invitați din țările 
socialiste, precum și din țările 
latino-americane, ale Asiei și 
Africii.

La ora 10 dimineața au ră
sunat 20 salve de artilerie, a 
fost intonat imnul de stat al 
Cubei, a început parada for
țelor armate cubane.

In frunte au defilat elevii 
școlilor de ofițeri. Ei erau ur
mați de elevii școlii de co
mandanți de plutoane, ai șco
lilor instructorilor revoluțio
nari ș-. de o divizie de infan- 
terie. Apoi a început trecerea 
in revistă a tehnicii de luptă
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Fidel 
o cuvîntare.zarmare fără control. Guver

nul U.R.S.S. declară din nou 
că „este pentru un control ri
guros și eficient și că el însuși 
a propus un larg sistem de 
control și inspecție asupra în
deplinirii obligațiilor în dome
niul dezarmării generale și to
tale".

Amintind despre repetatele 
declarații ale lui N. S. Hruș- 
ciov că U.R.S.S. va accepta 
orice propuneri ale puterilor 
occidentale în legătură cu con
trolul asupra dezarmării, dacă 
la rîncul lor aceste puteri vor 
accepta propunerile sovietice 
cu privire la dezarmarea ge
nerală și totală, guvernul 
U.R.S.S. arată în comunicarea 
remisă Comisiei O.N.U. pen
tru dezarmare : ,3e știe doar 
că pînă în prezent nici guver
nul S.U.A., nici guvernul An
gliei nu au dat un răspuns 
clar la această propunere so
vietică".

ui sovietic amu

jrce ef

î' Cuvântarea
lui Fidel Castro
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Dupâ zdrobirea complotului

fascist din Liban
Ședmta Parlamentului libanez

Fidel Castro a subliniat că 
revoluția cubană a biruit și 
va continua și pe viitor să 
repurteze victorii, deoarece 
cei care au înfăptuit-o nu 
sînt paraziți, ci adevărați 
luptători — oamenii muncii, 
deoarece revoluția nu este 
opera doar a unui grup de 
oameni, ci a întregului popor. 
Admirația pe care revoluția 
cubană a stîrnit-o în rîndu- 
rile tuturor popoarelor lumii, 
a spus el, se accentuează în 
virtutea unui număr de îm
prejurări, printre care faptul 
că Cuba este situată la numai 
90 mile de un stat imperia
list.

Monopoliștii care guvernea
ză in S.U.A., a spus Castro 
in continuare, luptă pentru 
menținerea reacțiunii în în
treaga lume, pentru interese
le colonialiștilor. Rolul pe 
care îl au astăzi S.U.A. este 
un rol rușinos, criminal și 
odios. Și popoarele devin pe 
zi ce trece tot mai conștiente 
de aceasta.

Noi am văzut adineauri, a 
spus Fidel Castro, parada u- 
rriătilor noastre de luptă. Po
porul a venit in această piață
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Ecoul răscoalei

NEW YORK 3 (Agerpres).— 
Agenția Associated Press a- 
nunță din Sao Paulo că căpi
tanul Henrique Galvao, refu
giat în Brazilia, a calificat 
răscoala din Bej a. Portugalia, 
drept o „consecință logică a 
procesului revoluționar pentru 
libertate" din Portugalia. „Ni
mic nu va putea opri dezvol
tarea acestui proces", a 
spus el.

Ziarul „New York Herald 
Tribune", comentînd intr-un 
editorial răscoala de la Beja, 
scrie că „din toate necazurile 
pe care dictatorul portughez 
Salazar le-a avut anul trecut, 
acesta este cel mai serios — 
mai serios încă decît pierde
rea coloniei Goa. mai serios 
decît răscoala din Angola". 
Ziarul își justifică această a- 
firmație prin faptul că răs
coala de la Beja „a fost pri
ma răscoală armată fățișă 
împotriva regimului Salazar 
chiar în Portugalia metropo
litană" și exprimă părerea că 
ea „va dezlănțui o serie de 
tulburări în întreaga țară".

Plenara C. C. al P. C
din Columbia
Axerpr-

rea unui 
ie documenta 

și a unor 
în lire ster-

Clica 
de Ia Savannaket 

respinge 
reglementarea 

pașnică a problemei 
laoțiene
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ea Congres al P.C.L-S. 
Plenara a adepta: o remluțte 
in care, printre altele, se spu
ne :

A 26-a plenara a Comitetu
lui Central al Partidului Co
munist din Columbia salută 
călduros hotărîrile istorice ale 
celui de-al XXII-lea Congres 
al P.C.U.S., subliniază uriașa 
însemnătate a noului Program, 
document politic și ideologic 
de bază al epocii noastre.

Cu toate că Uniunea Sovie
tică urmărește permanent 
coexistența pașnică cu toate 
țările, „situația internațională 
a devenit mai încordată în 
ultima vreme în legătură cu 
pregătirile de război ale im
perialiștilor nord-americani, 
ale aliaților și marionetelor 
lor, cum' sînt, de pildă, con
ducătorii Germaniei occiden
tale". în rezoluție, sînt citate 
acțiuni „ale politicii interven- 
ționiste a Statelor Unite față 
de alte țări" (Cuba, Laos, 
Vietnam și altele) și se arată

Pieriră Coctitec 
al Partidului Cea 
Columbia feUcri 
Central al P.CU^ 
curajul și perspicacitatea 
politică, manifestate in . _ 
ideologică pentru lichidarea 
urmărilor cultului personalită
ții lui Stalin". Plenara a sub
liniat că P.C.U.S. este avan
garda ideologică a mișcării 
comuniste mondiale.

Plenara a condamnat pozi
ția conducătorilor Partidului 
Muncii din Albania.

Plenara a condamnat poli
tica dusă față de Cuba de 
guvernul Columbiei. Solidari
tatea-cu Cuba, consideră ple
nara, este o sarcină a între
gului popor columbian.

conszru 
Uniunii Sovietice 
de dur pentru guven 
piei.

La ceremonia pum 
damentului Haile Selassie I și 
ambasadorul U.R.S.S. tn Etio
pia, A. V. Budakov, au rostit 
cuvintări.

în cuvîntarea sa împăratul 
Etiopiei a subliniat uriașele 
succese obținute de Uniunea 
Sovietică în domeniul științei 
și tehnicii.

Un tînăr desfigurat de către 
polițiști. Cadavre pe străzi. 
Iată doar două imagini ale 
atrocităților săvîrșite de tru
pele colonialiste franceze în 
Algeria. Dar nici torturile, nici 
gloanțele nu pot stăvili lupta 
dreaptă a poporului algerian 
pentru libertate și indepen

dență. .

DAMASC. — La 1 ianuarie 
1962, orele 20,00, televiziunea 
din Damasc, capitala Repu
blicii Arabe Siria, a transmis 
un program de 30 minute 
consacrat Republicii Populare 
Romine.

Programul a cuprins o pre
zentare a așezării geografice 
a R. P. Romîne, a dezvoltării 
sale economice și culturale. 
De asemenea, au fost televi
zate scenete din filmele romî- 
nești: Hora, însemnări din 
Deltă și Theodor Aman.

națională-radicală" (E.R.E.) au 
suferit o înfrîngere zdrobitoa
re. Din cei 138 de reprezen- 

consiliilor comunale 
după cum scrie

tanti ai 
dintre care, 
ziarul, unii sînt vinovați de 
falsificarea alegerilor parla
mentare în favoarea partidului 
E.R.E., au fost ailese numai 
nouă persoane.

DJAKARTA. — Tn ziua de 
2 ianuarie 1962 delegația de 
medici romîni care a vizitat 
Indonezia a plecat din Dja
karta.

în seara de 1 ianuarie dele
gația a participat la recepția 
oferită de președintele Sukar
no cu ocazia Anului Nou.

DJAKARTA. — La 3 ianua
rie a sosit la Djakarta Ia in
vitația personală a președin
telui Indoneziei. Sukarno, pi
lotul cosmonaut G. S. Titov.

Eroul cosmonaut se va afla 
în Indonezia aproximativ o 
săptămînă și va vizita o serie 
de orașe din țară.

ATENA. — După cum anun
ță ziarul „Anexartitos Typos“, 
la alegerile în organele locale 
de autoconducere, care au 
avut loc la 31 decembrie la 
Noma, reprezentanții partidu
lui de guvernămînt „Uniunea

TUNIS. — Crește numărul 
algerienilor care dezertează 
din forțele armate și organi
zațiile paramilitare franceze, 
în intervalul 24 decembrie— 
1 ianuarie de partea Armatei 
de Eliberare Națională din 
Algeria au trecut 54 de mili
tari. Ei au adus cu sine di
ferite arme și muniții.

în extremita- 
răsăriteană a 

Antilelor Mari, insu
la Porto-Rico 
socotită cea 
mică din acest ar

hipelag. Suprafața sa este 
8.897 km.p. iar populația numără 
(după ultimul recensămînt din 
1960) 2.353.000 locuitori. Ea este 
alcătuita în proporție de 70 la 
sută din creoli și metiși, 27 la 
sută din' mulatri și negri, iar 
restul din indieni care vorbesc a- 
ceeași limbă ca și cei din re
giunea Marii Caraibilor.

Insula Porto-Rico a fost desco
perita de către Cristofor Columb 
în anul 1493, iar cu 15 ani mai 
tîrziu, respectiv 1n anul 1508, a 
fost ocupată de conchistadorii 
spanioli. Mai bine de patru se
cole la rînd s-a menținut jugul 
colonialiștilor spanioli. Dar spre 
sfîrșitul secolului trecut, S.U.A. au 
acaparat ultimele colonii ale Spa
niei și și-au format propriul lor 
imperiu colonial de peste mări. 
La 13 iulie 1898, Spania a fost 
obligată prin pacea de la Paris 
să renunțe la toate pretențiile a- 
supra insulei Porto-Rico în favoa
rea 1 Statelor Unite. Tratatul din 
1898 a adus în această insulă o 
asuprire colonială și mai cumplită.

este 
mai

de

au impus țării un 
Pînă în 1900 țara 
pe baza unei con- 

Odată instalat,

Noii stăpîni 
regim militar, 
a fost condusă 
stifufii militare, 
guvernul dictatorial militar a în
ceput să creeze climatul favora
bil Infiltrării capitalului american 
în Porfo-Rico. întreaga economie

DOMINICANI

pom om co

ortfRic.

insulei a fost orientată spre mo-a .
nocultură, în afara trestiei de za
hăr neglijîndu-se orice alte cul
turi care nu rentau monopolurilor 
americane. înapoierea economică 
în care se zbate insula este ilus-

trată clar de starea de mizerie 
în care trăiesc portoricanii. Mun
citorii zilieri, măcinafi de subali- 
mentația permanentă ajung în 
scurt timp incapabili de muncă 
sau cad pradă bolilor sociale la 
care sînt condamnați de către 
„binefăcătorii" americani.

Pentru a se salva din această 
tragedie portoricanii s-au văzut 
siliți cu mulfi ani în urmă să emi
greze. încă pe la începutul seco
lului, mii de portoricani munceau 
pe plantațiile din Havai. Cei mai 
multi, însă, ademeniți și înșelați 
de propaganda monopoliștilor 
luau drumul Statelor Unite stabi- 
lindu-se îndeosebi la New-York. 
După cel de-al doilea război 
mondial a avut loc cea mai ma
sivă emigrare din Porto-Rico. Da
torită acestei emigrări în Statele 
Unite există astăzi aproximativ 
450.000—500.000 emigranți din 
Porto-Rico. Majoritatea acestora 
au fost înghesuiți în „Harlemul 
spaniol", așa-zisul ghetou porto- 
rican din New York. Indiferent 
dacă sînt albi sau nu, cercurile 
dominante americane îi consideră 
pe toți „de culoare" aplicîndu-le 
legile segregației rasiale, uneori 
chiar mai rău decît negrilor.

Porto-Rico a fost declarată ini
țial o „posesiune" a S.U.A., iar

mai tîrziu locuitorii insulei au 
fost „fericiți" cu... „cetățenia a- 
mericană”. în încercarea lor de a 
stăvili valul mișcării populare 
pentru eliberare națională, impe
rialiștii americani au recurs la o 
seamă de manevre. Astfel, în 
anul 1952, S.U.A. au simulat ac
ceptarea unei constituții care, 
chipurile, ar acorda „autonomia** 
acestui stat. Cît de „autonom" a 
devenit Porto-Rico după această 
„constituție" o spun faptele. Pînă 
și legea constituțională din Porto- 
Rico este revocabilă de Congre
sul S.U.A. Cetățenii din Porto- 
Rico — „stat liber asociat" — 
nu au dreptul să participe lă a- 
legerile din Statele Unite și nu 
sînf reprezentați 
împuternicitul statului 
la Washington 
dreptul de vot 
poate decîf să confirme o hotă
rîre adoptată.

în acest pretins „stat liber aso
ciat" a fost continuată cu și mai 
multă intensitate acapararea eco
nomiei de către monopolurile fi
nanciare ale Statelor Unite. Astfel 
numai în 10 ani (între 1942 și 
1951) imperialiștii americani au 
cîștigat 18.182.000 dolari din di
vidende și dobînzi de pe urma 
investițiilor în Porto-Rico.

în momentul de față întreaga 
economie a insulei se află în 
mîinile monopolurilor americane. 
Pămînturile cele mai fertile apar
țin capitalului american în pro
porție de 80 la sută. în aceste 
condiții nu este de mirare de ce 
în Porto-Rico (cu toată emigrarea) 
șomajul a devenit un flagel de 
masă lovind aproape 400.000 de

în Congres.
Porto-Rico 

nu are nici el 
în Congres și nu

persoane la un număr afîf de mic 
de locuitori.

Porto-Rico joacă un important 
rol și în ceea ce privește poziția 
sa strategică. în acest sens, 
S.U.A. — printr-o hotărîre unila
terală — a transformat această 
insulă înir-un adevărat „Gibraltar 
al Mării Caraibilor". Țara are 
acum aspectul unei tabere mili
tare. S-au construit peste 10 baze 
militare, dintre care numai în 
insula Viegues cinci sînt atomice.

Militarizarea pe scară tot mai 
largă a insulei Porto-Rico, are 
drept scop crearea unui cap de 
pod al imperialiștilor americani 
pentru o nouă agresiune împotri
va Cubei revoluționare.

în ultimii ani populația din 
Porto-Rico s-a opus și mai mult 
statutului care i-a fost impus cu 
forța. în 1959 un număr de 1323 
reprezentanți ai națiunii porto- 
ricane, au fondat organizația 
„Movimiento Pro Independencia" 
cu sediul la Ponce. Această miș
care se întărește și se dezvoltă 
pe zi ce trece adunînd în jurul 
ej tot mai mulți luptători pentru 
libertate și independență. Din 
inițiativa acestei organizații la 
actuala sesiune a Adunării Gene
rale a O.N.U. s-a prezentat o 
declarație în care poporul porto- 
rican a cerut ca și Porto-Rico, 
alături de celelalte țări coloniale, 
asuprite, să devină liberă.

Represiunile sîngeroase, tem
nițele și teroarea nu vor putea 
opri poporul portorican să dobîn- 
dească mult rîvnita libertate.

HANOI 3 (Agerpres). — 
Luînd cuvîntul la mitingul de 
masă care a avut loc la 2 ia
nuarie cu prilejul primei ani
versări a eliberării provinciei 
Xieng Kuang și Văii Ulcioa- 
relor de către forțele patrio
tice, primul ministru al Lao- 
sului, Suvanna Fumma, a ară
tat că nesinceritatea grupului 
de la Savannaket a dus la în
treruperea tratativelor între 
cei trei prinți laoțieni la Vi
entiane.

Grupul de la Savannaket 
sprijinit de americani continuă 
să respingă reglementarea 
pașnică a problemelor țării și 
crearea unui guvern de coa
liție, a spus prințul Sufanu- 
vong, care a luat apoi cuvîntul 
la miting, deoarece el vrea 
să ne distrugă prin forță.

La miting au luat, de ase
menea, cuvîntul președintele 
Comitetului pentru pace, neu
tralitate, conciliere 
și unificare, Feng 
van, și președintele 
lui militar național 
lui, generalul de 
Kong Le.

După miting a avut loc o 
paradă militară.

națională 
Fong Sa- 
Comit'etu- 
al Laosu- 

brigadă

(Agerpres). — 
zilei de 2 ia- 
ministru al 

Suvanna 
Ul- 

spre

GABRIEL GACIU

★

RANGOON 3 
în după-amiaza 
nuarie primul 
Laosului, prințul
Fumma, a părăsit Valea 
cioarelor îndreptîndu-se 
Geneva. El a făcut o escală la 
aeroportul din Rangoon unde 
a declarat ziariștilor că între
ruperea tratativelor celor trei 
prinți laoțieni de la Vientiane 
este un rezultat al manevre
lor clicii Boun Oum-Nosavan 
care a violat în mod flagrant 
prevederile comunicatelor de 
la Zurich, Hin Hop și Valea 
Ulcioarelor. „Scopul vizitei 
mele la Geneva, a declarat 
Suvanna Fumma, este să pre
zint copreședinților conferin
ței de la Geneva un raport cu 
privire la întreruperea trata
tivelor celor trei prinți pre
cum și solicitarea unui ajutor 
în scopul rezolvării problemei 
laoțiene pe calea aplicării re
zoluțiilor conferinței de la Ge
neva din 1954 și a comunica
telor comune de la Zurich și 
Hin Hop semnate de cei trei 
prinți laoțieniu.
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