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Proletari din toate țările, uniti-vă!

Muncitor
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jurul lor
desăvirșită. 
liniștiți de

care de- 
Colecti- 
comune 
Filimon

• ION BOGDAN, stt-ngar: 
Asta-i un aspect Eu vreau 

să mă refer Ia altul NI 
s-au adus dulapuri raeta-

complicate trece și ma. 
mult timp. Brigada ooastrâ 
se angajează să-și pregăteas
că dinainte lucrul în ede ma: 
mid amănunte.

Astăzi începe sesiunea

La Uzinele metalurgice 
„Vasile Roaită" din Capi
tală se fac ultimele pro
iecte de dispozitive pentru 
noile mașini ce vor intra în 

curînd în execuție.
Foto : AGERPRES

surprins la Predeal, în 
gară, în timp ce îmi încercam 
aparatul fotografic.

— Tovarășă, nu vă supărați, 
vreți să-mi faceți și mie o poză?...

Fetița pusese atîta suflet în ru
gămintea ei, îneît ori ce obliga
ție profesională trebuia amînată. 
Numai că i-am dat o sugestie :

—r- Chiar aici, în gară?... N-ar 
fi mai bine, undeva, pe pîrtia 
de schi sau de săniuș?

A acceptat. Și astfel ne-am dat 
înfîlnire pentru a doua zi, pe 
pitoreasca vale a Clăbucetului. 
Bineînțeles, nu înainte de a face 
cunoștință :

— Mă numesc Georgefa Ale
xandru și sînt elevă în clasa a 
a Școlii elementare Nr. 171 
București.

La ora fixată eram în fața 
banei Clăbucet-sosire. Dar Geor- 
geta nu era singură ci împreună 
cu grupul de colegi și colege de 
la „171“. Tovarășul Gh. Marin, 
responsabilul grupului, le comu
nica programul zilei. Am avut

V-a 
din

ca-

însemnări

sa 
cu

răbdarea să-i număr : erau 72 de 
elevi și eleve care — așa cum 
am aflai — fuseseră frimiși sa 
petreacă cîfeva zile din vacanța 
de iarnă în decorul de basm al 
Predealului.

— Sînteți gata, copii?
— Daaa I...
...Pîrtia Clăbucetului era plină 

pînă la refuz de elevi. Am asis
tat la o scenă pitorească : cîțiva 
elevi de la școala medie din Pre
deal — schiori aproape desăvîr- 
șiți — dădeau primele îndrumări 
unor colegi de-ai lor de la Școa
la sportivă de elevi Nr. 1 din Ca
pitală. Nu-i lucru ușor, este lesne 
de închipuit, cînd ai de-a face 
cu specialiști în... natație... Totuși, 
și Felix lonescu și Ion Costache și 
Mihaela Barder s-au străduit 
dovedească și unele afinități 
acest sport al temerarilor...

...La capătul de sus al Clăbuce- 
fului, în apropierea Gîrbovei, am 
întîlnit școlarii din lotul republi
can de juniori. Atleții-elevi din 
București, Brașov, Cluj, Timișoara, 
Tg. Mureș etc. — își executau 
programul zilnic de pregătire fi
zică generală. Și în cadrul aces
tuia, crosurile pe teren variat 
ocupă un loc de seamă.

...Cînd se lasă înserarea, acti
vitatea elevilor veniți la odihnă 
se mută în cluburi și biblioteci. 
Timpul se scurge ușor între o pa
sionantă partidă de șah, un meci 
de tenis de masă sau lectura 
unei cărți interesante. în această 
ultimă ipostază am cunoscut-o pe 
eleva Cornelia Teodorescu, de la 
Școala medie Nr. 17 „Matei Ba- 
sarab“. Citea cu nesaț un 
de versuri.

— Mi-am propus ca în 
tă vacanță să fac lectura 
cărți. Aceasta este a doua. E pe 
terminate.

— Și pe pîrtie nu ieși deloc?...
— Ba da, dimineața. Trei ore 

pe zi sînt suficiente. Alte trei ore 
de lectură și mă declar mulțumi
tă...

...Să 
turale, 
te cu 
din stațiune, 
teme educative și vom avea 
imagine 
care sute 
toate colțurile țării 
deal și-au petrecut 
zile ale vacanței de iarnă.

ȘT. SABINA

volum

mai amintim de serile cul- 
de carnavalurile organiza- 
concursul Casei de cultură 

de discuțiile pe 
o 

completă a felului în 
și sute de elevi din 

veniți la Pre- 
frumoasele

Casa gospodarului 
se cunoaște din prag

m vizitat recent 
secția mecanică 
din cadrul Fabricii 
de mașini electri
ce rotative a Uzi
nelor „Electropu-

tere" din Craiova. De la pri
ma vedere îți dai seama că 
mîini pricepute, de gospodari, 
se străduiesc să dea secției 
un aspect cit mai plăcut, cit 
mai ordonat și frumos. Cele 
mai multe mașini strălucesc 
de curățenie, în ' 
domnește ordine 
Muncitorii își văd 
lucru. Tocmai de 
aceea te surprin
de cînd vezi pe 
unii tineri că se 
plimbă prin sec
ție, irosind timpul, 
sau, cînd pe ici, 
pe colo, pe lîngă 
unele mașini ori sub 
aruncate la întîmplare piese, 
dispozitive, cocoloașe de hîr- 
tie.

Sigur că dacă fiecare și-ar 
organiza mai bine munca, 
dacă ar utiliza din plin cele 
480 minute de lucru, dacă 
și-ar îngriji atent mașinile, 
s-ar obține rezultate mai bune 
în producție. Despre acest lu
cru s-a discutat atunci cînd 
s-au dezbătut cifrele de plan 
pe anul 1982. Sarcina de creș
tere a producției pe fabrică 
cu 30 la sută, a sporirii volu
mului de economii și a pro
ductivității muncii a pus în 
fața comitetului U.T.M. pro
blema mai bunei organizări a 
muncii tinerilor, ridicării 
pregătirii lor profesionale, în
tăririi spiritului de răspunde
re. Una din căile concrete 
care contribuie la înfăptuirea 
acestora este aplicarea iniția
tivei tinerilor de la Uzinele 
„Tudor Vladimirescu“ din Ca
pitală „pentru cel mai organi
zat loc de muncă, pentru ordi
ne și curățenie, pentru o ati
tudine civilizată în producție". 
La indicația comitetului 
U.T.M., brigăzile de producție 
ale tineretului au discutat des
pre aplicarea acestei inițiative 
la locul lor de muncă, iar apoi 
a fost organizată o adunare 
generală U.T.M. deschisă.

Organizarea șl frumosul 
rezerve ale producției

ele vezi

Organizarea * 
ireproșabilă!

De buna organizare a mun
cii depinde în cea mai mare 
măsură bunul mers al produc
ției, sporirea productivității 
muncii și calitatea produselor. 
In legătură cu aceasta iată ce 
ne-au declarat..

• ȘTEFAN VÎLNEI, respon
sabil de brigadă.

Cum lucrăm acum ? 
pregătim lucrul

Un aspect exterior al 
bricii de placi fibrolem- 
noase intrată în funcțiune 
la Combinatul de indus- 
rializare a lemnului de la 

Blaj
Foto : AGERPRES

La

L

lice pentru scule. S-au am
plasa: în apropierea mașinilor 
ca sâ nu p.erdem vremea 
mergind după scule. Dar du
lapurile trebuie bine organi
zate și ele. Cine nu știe dt 
timp pierzi atunci dnd 
intr-un dulap, în care 
sînt amestecate, unele 
altele? Prin mai buna 
irizare a dulapurilor de 
o sâ cîștigăm mult timp. Și 
încă o problemă. Noi lucrăm 
piese mari, grele, care ocupă 
mult spațiu. După ce sînt lu
crate zac în secție încă trei- 
patru zile. Unele sînt acope
rite de șpan, se zgirie, se lo
vesc. Dar în afară de acea
sta, piesele ne încurcă în 
muncă. Eu propun ca dispece
rii secțiilor colaboratoare să 
ridice imediat piesele care au 
fost lucrate.

cauți 
toate 
peste 
orga- 
scule

• GHEORGHE CALINA, 
strungar:

M-am gîndit, ce s-ar pu-

ducerea secției »-a gîn
dit la citeva măsuri pe 
care le va lua imediat: pen
tru mai bma organizare a 
muncii, pentru ușurarea apro
vizionării muncitorilor se va 
orgarvza în cadrul magaziei 
de materiale un raft de 
schimb. Muncitorii din schim- 
bul respectiv vor găsi aici pie
sele marcate, desenele, așa că 
intr-un minut își pot face a- 
provizionarea. Se va cîștiga 
astfel mult timp în ce privește 
organizarea muncii. De ase
menea, vom confecționa lăzi 
la mașini pentru piesele mici 
prelucrate. Piesele vor fi fe
rite de deteriorări și vom des-

LIDIA POPESCU

£xperiența dobîndită de 
gospodăriile colective din 
Dăeni, Ciobanu, Gîrliciu, 

Topalu, Oltina și altele 'din 
Dobrogea în efectuarea în co
mun a unor lucrări necesare 
mai bunei folosiri a pământu
lui și sporirii capacității lui de 
producție se extinde. Colecti
viștii din zona Ciobanu — Hîr- 
șova, continuînd lucrările în
cepute anul trecut, indiguiese 
împreună o suprafață de 5000 
ha. Luînd exemplul lor, co
lectiviștii din comunele Beilic 
și Mîrleanu și-au propus să 
execute în comun desecarea 
lacului Mîrleanu, lucrare care 
le va permite să-și mărească 
suprafața arabilă cu 1000 ha.

Cooperarea ia o mai mare 
amploare în acest an și între 
gospodăriile colective 
țin terenuri erodate, 
viștii din numeroase 
printre care Ostrov, 
Sirbu, Somova și altele execu
tă laolaltă cu cei din comunele 
învecinate lucrări de terasare 
în vederea plantării cu viță de 
vie și pomi fructiferi pe o su
prafață de 4000 ha de tere
nuri în pantă și erodate.

Produse 
peste plan

Din ziua de 21 dece-rbr.e 
cînd întreprinderea . .Steaua 
Roșie- din Capla'â ș.-a 

realizat sarcinile ce pian pe acest 
an, colectivul de muncitori, teh
nicieni și ingineri a obținut o 
serie de succese importante.

Organizînd mai bine procesul 
de producție, aplicînd o serie 
de prevederi cuprinse în plaiul 
de măsuri tehnico-organizaiorice, 
colectivul uzinei a dat în plus 55 
remorci basculante, 50 injectoa- 
re automate și 15 betoniere de 
diferite capacități, 
valorează peste 
lei-

Prinfre cei care 
în această muncă 
brigăzile de producție ale tine
retului conduse de Petre Cubanek 

la
?« 
de

produse care 
patru milioane

s-au evidenfiat 
se numără și

și Iulian Vieru de 
strungărie, precum 
dusă de Ion Radu 
construcfii montaje.

secția II 
cea con
ta secția

CRlNGUT(Continuare in pag. a 3-a)

Combinaful de industrializare a lemnului 
de la Blaj

intrat în funcțiune fabrica 
de plăci fibrolemnoase

i Combinatul de industriali
zare a lemnului de la Blaj, 
a intrat în funcțiune cu 

zile înainte de termen, fabrica 
plăci 
acest

La 
mare _ , 
automatizată, întregul proces teh
nologic fiind de un înalt nivel.

Noul produs — placa fibrolem- 
noasă — are utilizări aproape în 
toate ramurile industriale ale e- 
conomiei naționale, inclusiv cons
trucțiile, fiind un bun înlocuitor 
de cherestea, placaj, panel și de 
alte materiale.

Ca materie primă de bază se 
folosesc deșeurile de la fabricile 
de placaj și mobilă din combinat 
și cele colectate de la diverse 
fabrici de cherestea din regiune.

10 
de 
defibrolemnoase, prima 

gen din țara noastră, 
aceasta unitate linia de for- 
a plăcilor este în întregime

noi

fa-
ra- 
uL

Astfel, din deșeurile care pînă 
acum nu se foloseau decît pentru 
fcc se obține un produs deosebit 
de valoros.

Aceasta este cea de-a 7-a 
brică intrată în funcțiune în 
mura economiei forestiere în
timele 10 luni. Printre noile între
prinderi se numără două unități 
de placaje cu o capacitate anuală 
de producție de 8 ori mai mare 
decît întreaga producție de pla
caje realizată în țară în anul 1938. 
Prin construirea noilor fabrici ca
pacitatea anuală de producție a 
întreprinderilor din economia fo
restieră a sporit cu 10.000 garni
turi de mobilă, 770.000 scaune, 
54.000 m.c. placaje și 12.000 tone 
placi aglomerate.

De.yi r.e găsim în 
cursul iernii, cons
tructorii bucure ș- 
teni de locuințe 
deschid noi șantie
re. Pentru anul 
1962 se prevede 
construcția in Bucu
rești a peste 13.000 
de apartamente, din 
care au și fost în
cepute lucrările la 
aproximativ 6.000 
apartamente.

Un mare șantier 
a luat ființă pe Bd. 
1 Mai intre Piața 
Chibrit și cartierul 
Steaua. Aici vor fi

pe str. Brezo-
20, pe str. dr.

(Agerpres)

Nou în rețeaua cinematografică

Sfatul popular al 
Capitalei a luat 
hofărîrea de a 

dota cu aparate de 
cinematograf încă 14 
cămine • 
comunele 
nate. în 
aceasta vor 
mele filme

culturale din 
subordo- 

săptămîna 
rula pri- 
în satele

Pitească și Băneasa, 
iar pînă la sfîrșitul lu
nii ianuarie în satele 
Dumitrana, Olteni, Țe- 
ghea, Dragomirești 
Deal, Rudeni etc. Cu 
acestea numărul cine
matografelor din co
munele subordonate

orașului București se 
ridică la 40

fn Capitală se mai 
pregătește de aseme
nea deschiderea a 
încă 3 cinematografe 
dotate cu săli noi în 
cartierul Floreasca, 
Piața Chibrit și Piața 
Coșbuc,

eta-
1.175

mii

I or apare blocuri 
în Capitala 

construite 5 blocuri 
turn cu parter și 10 
etaje și 7 blocuri 
cu mai multe 
je, însumînd 
apartamente.

Alte citeva
de apartamente se 
construiesc pe Ca
lea Griviței, Bd. 
Dinicu Golescu, Ca
lea Giulești, în car
tierul Floreasca și 
pe Șoseaua Ștefan 
cel Mare.

O serie de 
trucții noi
ridica în zona cen
trală a Bucureștiu-

COnS- 
se vor

lui: 
ianu
Marcovici nr. 3 pe 
Bd. Schitu Măgu- 
reanu etc.

Apartamentele ce 
se construiesc, com
puse din 2-3 came
re cu dependințe, 
balcoane vor dispu
ne de tot confortul 
necesar. Pentru ca 
aspectul interioare
lor să fie cit mai 
plăcut se vor folosi 
tapete semilavabile, 
iar pentru pardo
seli plăci de 
plastice.

mase

Orașul Șiret racordat 
la sistemul energetic national
Continuînd șirul succese

lor în producție, colecti
vul șantierului electro- 

montaj-Suceava, de la între
prinderea construcții montaj 
energetice nr. 2 Bacău, a ter
minat în ultimele zile lucră
rile dc racordare a orașului 
Șiret, din regiunea Suceava, 
la sistemul energetic național. 

Astfel, începînd cu primele 
zile ale anului 1962 și locuito
rii orașului Șiret primesc cu
rent de înaltă. tensiune de la 
marile centrale electrice ale

țării. Este al șaselea oraș din 
această regiune, care primește 
curent de la marile centrale e- 
lectrice.

Intr-un stadiu avansat^ au 
ajuns, in aceste zile, lucrările 
de racordare a raionului Să- 
veni și a localității Solea, 
obiective pe care harnicul co
lectiv al șantierului electro- 
montaj-Suceava s-a angajat a 
le termina cu mult înainte de 
termenul fixat.

8. SONNTAG 
funcționar

Biroului F. M. T. D.
Ne vorbește Claude Gatignon, secretar general 

al F.M.T.D.

O amiază geroasă de ia
nuarie. Pe peronul ani
mat al Gării de Nord, 

acceleratul de Budapesta a a- 
dus un grup numeros de parti- 
cipanți la sesiunea Biroului 
F.M.TJ). pe care o găzduiește 
Capitala patriei noastre. Flori, 
stringer} de mîini și căldura 
prieteniei au alungat, parcă ge
rul. Graiuri de pe toate conti
nentele se amestecă în dialo
guri amicale, vesele. Puține 
minute mai tîrziu, oaspeții 
noștri făceau cunoștință cu 
Bucureștiul socialist, oraș al 
tinereții și prospețimii, plin de 
voioșie in vesmîntul său de 
nea.

Astăzi dimineață, în sala 
de marmură a „Casei Scînteii", 
începe sesiunea Biroului 
F.M.T.D. In legătură cu atest 
important 
de vorbă 
TIGNON, 
Federației
tului Democrat.

L-am rugat pe interlocutorul 
nostru să ne vorbească despre 
semnificația sesiunii de la 
București a Biroului F.M.T.D. 
și despre problemele pe care 
le va examina.

— Noi apreciem că actuala 
sesiune a Biroul-ui F.M.T.D. — 
ne-a declarat Gatignon — are 
o însemnătate deosebită dat 
fiind condițiile internaționale 
în care se desfășoară. Trăim 
un moment în care generația 
tînără este preocupată de

marile probleme ale contem
poraneității. Problema apără
rii păcii, a înfăptuirii coexis
tenței pașnice, a dezarmării 
generale și totale se pune cu 
o deosebită acuitate și tinere
tul este vital interesat în dez
voltarea pașnica a omenirii, 
în eliminarea primejdiei de 
război, Sîntem martori ai unui 
eveniment de mare importanță 
— prăbușirea colonialismului. 
Lupta împotriva rînduirilor co
lonialiste și neocolonialiste 
antrenează nenumarați tineri,

eveniment am stat 
cu CLAUDE GA- 
secretar general al 
Mondiale a Tinere-

Ca-

milioane șl milioane. întreaga 
desfășurare a evenimentelor 
internaționale, procesul creș
terii neîntrerupte a forțelor ce 
apară pacea și luptă împo
triva cercurilor agresive, pun 
sarcini deosebite în fața Fe
derației noastre.

Claude Gatignon continuă:
— Sesiunea Biroului 

F.M.T.D. da la București pre
cede două mari evenimente 
în viața tineretului lumii ; 
Festivalul Mondial al Tinere
tului și Studenților ce se va 
desfășura la Helsinki și a 
Vl-a Adunare a organizațiilor 
membre ale F.M.T.D. ce va 
avea loc în Polonia, după 
Festival. Acestor evenimente 
le vom consacra doua puncte 
la ordinea de zi ale sesiu
nii noastre. In ceea ce privește 
Festivalul, Federația noastră 
va contribui într-o manieră 
activă la pregătirea și desfă
șurarea acestei grandioase

sărbători tinerești. Credem că 
dezbaterile din cadrul Birou
lui F.M.T.D. în această pri
vința vor duce la intensițica- 
iea aportului organizației 
noastre în pregătirea Festiva
lului, tradiționala manifestare 
a dorinței de pace și priete
nie a tineretului lumii. Al tre
ilea punct al oidinei de zi se 
referă la problema germană. 
F.M.T.D. a vădit o perma
nentă preocupare față de a- 
ceastă problemă deosebit de 
importantă nu numai pentru 
pace în Europa, ci și în lu
mea întreagă. Aș vrea să a- 
mintesc că în toamna anului 
trecut, la Berlin, a avut loc o 
întîlnire a organizațiilor de ti
neret din Europa inițiată de 
F.M.T.D. în sprijinul soluționă
rii pașnice a problemei ger
mane. Constatăm cu satisfac
ție că în vremea din urmă 
s-au intensificat acțiunile în
treprinse d© diferit© organiza
ții de tineret împotriva renaș
terii militarismului vest-ger- 
man, pentru lichidarea foca
rului de război din Berlinul 
occidental, pentru o rezolvare 
pașnică a problemei ger
mane. Putem să menționăm 
în această direcție acțiunile 
din Italia, din Franța, din ță
rile socialiste, din Belgia, Lu
xemburg, Danemarca etc., ce 
au crescut în intensitate în ul
timele săptămîni. In cadrul 
sesiunii vom discuta despre 
modalitățile cele mai eficiente 
pentru unirea eforturilor tine
retului iubitor de pace în spri
jinul unei reglementări rezo
nabile și pașnice a acestei 
importante probleme a zile
lor noastre.

l-am solicitat secretarului 
general dl F.M.T.D. să ne dea 
unele amănunte despre parti
ciparea la sesiunea de la 
București.

— Participarea la sesiune 
va reflecta caracterul larg al

EUGENIU OBREA

Sosirea în țara noastră 
a tovarășului 

Ștefan ]edrychowski, 
membru al Biroului 

Politic al C. C. 
al P. M. U. P.

Marți dimineața a sosit în
pitală tovarășul Ștefan Jedrychow- 
ski, membru al Biroului Politic al 
C.C. al P.M.U.P., președintele Co
misiei de Stat a Planificării de pe 
lîngă Consiliul de Miniștri al 
R. P. Polone. Oaspetele este con
ducătorul delegației guvernamen
tale polone care se află în țara 
noastră pentru a purta discuții 
privind probleme ale colaborării 
economice între R. P. Romînă și 
R. P. Polonă, pentru perioada de 
perspectivă generală pînă în a- 
nu| 1980. Din delegație fac parte 
Adam Wang, vicepreședinte al 
Comisiei de Stat a Planificării., 
Jozef Kufin, adjunct al ministru
lui Comerțului Exterior, și alții.

La sosire, în Gara de Nord, 
oaspetele a fost întîmpinat de to
varășii Gheorghe Apostol, mem
bru al Biroului Politic al C.C. al 
P.M.R., prim vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, Gh. Gaston 
Marin, președintele Comitetului de 
Stat al Planificării, Aurel Mălnășan, 
adjunct al ministrului Afacerilor 
Externe, Ana Toma, adjunct a| mi
nistrului Comerțului, Mauriciu 
Novac, vicepreședinte al Comite
tului de Staf °l Planificării, Vir
gil Actarian, adjunct al ministru
lui Metalurgiei și Construcțiilor 
de Mașini, și de alte persoane 
oficiale.

Au fost de față Janusz Zambro- 
wiez, ambasadorul R. P. Polone 
la București, și membri ai amba
sadei.

(Agerpres)
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Fostul muncitor mecanic Șt. Marinescu este acum student în 
anul II la Institutul de arhitectură „Ion Minau" din București. 
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Așa cunoaștem gospodăria colectivă
Cumpănind cîștigurile

m participat, în 
comuna Brădeanu, 
raionul Buzău, la 
o seară de calcule. 
Fusese pregătită 
de organizația 

U.T.M., sub îndrumarea comi
tetului comunal de partid și 
cu sprijinul conducerii gospo
dăriei agricole colective „Sat 
nou".

O suită de grafice și pa
nouri, întocmite de utemiști și 
afișate în sala căminului cul
tural oglindeau, sugestiv, prin 
cifre, dezvoltarea, an de ah, a 
gospodăriei colective.

în fața tinerilor adunați la 
cămin a vorbit la început Oc
tavian Dogaru, secretarul co
mitetului comunal U. T. M. 
Participanții — tineri colecti
viști și tineri întovărășiți 
îl ascultau... Era liniște în 
sală. Tovarășul Dogaru nu po
vestea lucruri extraordinare. 
Și nici prea noi. întovărășiții 
știau încă de la treieriș că re
colta de grîu a gospodăriei a

întrecut cu 1014 kg la hectar 
pe cea obținută de ei. Dacă tot 
satul ar fi lucrat în colectiv ar 
fi rezultat, numai la cultura 
griului, un venit în plus, pen
tru fiecare, de 1350 lei. Nu 
mai vorbim la porumb. De pe 
unele loturi ale gospodăriei 
colective s-au cules și peste 
5000 kg porumb boabe la hec
tar. Gospodăria se dezvoltă, o 
dată cu ea crește bunăstarea 
colectiviștilor. Valoarea zilei- 
muncă a fost în 1960 de 35 
lei iar anul trecut și mai 
mare. Mulți colectiviști și-au 
făcut case noi. „Uite...“ și 
tovarășul Octavian Dogaru 
a vrut să-și concretizeze 
ideea prin exemple. N-a 
fost însă nevoie s-o facă el. A 
fost întrerupt și exemplele au 
început să vină din sală.

Stroe Mardale : Eu, v-adu- 
ceți aminte unde stăm. O via
ță întreagă au dorit, au visat 
părinții mei să-și facă o casă 
mai mare în care să încăpem 
toți, să fie luminoasă și să a- 
vem tot ce ne trebuie in ea.

Toți tinerii
satului au devenit

colectiviști

am procedat.

gospodăria colectivă, comite
tul comunal U.T.M. a organi
zat mai multe seri de calcul pe 
tema „Cine este mai cîștigat? “ 
Spre exemplu, intr-o seară 
am organizat la cămin un 
calcul comparativ intre ve
niturile realizate în 1961 
de către colectivistul Dumitru 
Bălan din Parpanița și Niculai 
Micu, tatăl utemistului Gheor
ghe Micu de la noi din înto
vărășire. Puterea de muncă 
a celor două familii este ega
lă. Totuși venitul realizat de 
Dumitru Bălan este cu 40 la 
sută mai mare ca al lui Micu. 
Și serile de 
nuat. Intr-o

N-au reușit. Am făcut-o eu 
de cînd sînt colectivist, știe 
toată lumea...

Știrbu Virgil: Și eu tot așa!
Constantin Dumitru : De a- 

semenea eu, am casă nouă. Și 
ca noi au mulți colectiviști...!

Au mai venit și alte exem
ple din sală. S-a vorbit des
pre mobilă. Au vorbit tinerii 
colectiviști despre aparatele 
lor de radio. Dar nu des
pre aparate de radio în 
general, ci despre cele cum
părate de ei. Mircea Za- 
haria își cumpărase de cu
rînd aragaz, ceea ce, de 
altfel, nu-i un lucru neo
bișnuit în casele membrilor 
gospodăriei colective. El ținea 
însă, cu orice preț, să preci
zeze că „dl meu e din acesta, 
ultima marcă".

Tinerii colectiviști aveau 
multe de spus despre viața lor 
nouă în marea familie a gos
podăriei agricole colective. 
Vorbeau pe rînd, din inimă, 
simplu.

— Spun aici, la toți, că în 
gospodărie am avut doar de 
cîștigat, zicea Tudor Gheorghe. 
M-am înscris cu cele 2,61 hec
tare ale mele... Cam cit are 
și Manolache Zamfir de la în
tovărășire... Să-l auzim cit a 
cîștigat el și să vă spun și 
eu...

A intervenit Octavian Doga
ru, secretarul comitetului co
munal U.T.M.

— O clipă, eu zic să facem 
o mică socoteală. Și tabla a 
fost împărțită cu creta în două. 
In stingă numele colectivistu
lui Tudor Gheorghe, în cea
laltă parte, cel al lui Zamfir 
Manolache.

— Prin urmare, ați avut a- 
ceeași suprafață ?

— Aceeași.
— Brațe de muncă ?
— La fel.
— Pentru ceea ce a muncit 

în gospodărie Gheorghe Tudor 
a primit porumb să-i ajungă 
din belșug un an de zile și 
chiar să-i mai rămină, grîu, 
numai la avans, vreo 600 de 
kilograme.

— Tot grîul meu e atît, ob
servă Manolache. Am avut un 
hectar...

Tabla a început să se 
umple cu cifre Se făceau 
calcule simple de aduna
re, înmulțire, scădere. Și 
nu le făcea numai tovarășul 
Dogaru la tablă, fiecare om din 
sală le făcea la rîndu-i. Colec
tivistul Tudor Gheorghe a mai 
primit și 195 de kg cartofi, 
tot pe atîta varză, 10 kg de 
brînză, bani numerar, la fie
care trimestru. Rezultatul 
final arăta că veniturile obți
nute, pînă în seara aceea, de 
Tudor Gheorghe, pe baza zile
lor-muncă efectuate, erau de 
cinci ori mai mari decît cele 
realizate în întovărășire de 
Manolache Zamfir.

— Așa-i ? a întrebat tovară
șul Dogaru.

— Așa-i.
Răspunsul era al tuturor. 

„Așa-i!“ a răspuns Manolache 
Zamfir. Au răspuns luga Tu
dor. Paraschiva Iosif, care, de 
curînd, făcuseră cereri si fie 
primiți în rîndul co!ecfiri#i- 
lor. „Așa-i!" era confirmarea 
exactității unor operații arit
metice simple, care aveau in 
mintea oamenilor insă ecoul 
unei mulțumiri depline sau cl 
unei hotărîri. Era, mai bine 
spus, afirmarea unei convin
geri : gospodăria, agricolă co
lectivă asigură oamenilor 
muncii de la sate o viață nouă, 
îmbelșugată.

NICA OCTAVIAN

>

t

cu 
sub 
or-
de

■
 arcinile care ne 

reveneau nouă în 
ce privește desfă
șurarea muncii 
politice pentru a- 
tragerea tinerilor 

Țărani întovărășiți pe drumul 
gospodăriei colective erau din
tre cele mai importante. Pen
tru a le duce la îndeplinire, 
comitetul U.T.M. a ținut 
seama de experiența altor 

organizații U.T. M. și a folosit 
în scopul atragerii tinerilor 
întovărășiți în gospodăria co
lectiva, formele muncii poli
tice de masă specifice tinere
tului. Iată cum

Am organizat 
mai întîi, 
sprijinul și 
conducerea 
ganizației
partid, discuții 
în cadrul adu
nărilor generale 
U.T.M. la care 
au participat 
toți tinerii din 
cele două sate. 
De exemplu, te
ma unei aseme
nea adunări ge
nerale a fost 
„Modul în care 
este organiza
tă și retribuită munca în gos
podăria colectivă". La această 
adunare l-am invitat pe tova
rășul Dumitru Bălan, președin
tele gospodăriei colective din 
satul vecin, Parpanița. El a 
acceptat cu plăcere invitația 
noastră și le-a vorbit tineri
lor, folosind numeroase exem
ple concrete din gospodăria 
colectivă al cărei președinte 
este. Tinerii noștri l-au ascul
tat cu atenție, i-au pus între
bări pentru a-și lămuri multe 
probleme în legătură cu mun
ca în colectivă, au învățat mul
te lucruri noi și folositoare din 
cele povestite de președinte. 
Intr-o altă adunare generală a 
organizației de bază U.T.M. 
s-a discutat despre zestrea ti
nerelor colectiviste. Și asta nu 
intîmplător. Utemistele Maria 
și Elena Pintilie, ceruseră să 
fie lămurite în acest sens. La 
invitația noastră, despre aceas
tă problemă a vorbit tovarășul 
Mihai Condurache, președin
tele gospodăriei colective din- 
tr-un alt sat vecin, Glodeni.

El a arătat că în 1961 
valoarea zilei-muncă la gospo
dăria colectivă din Glodeni s-a 
ridicat la 44 lei. Utemista 
Ana I. Mihai a realizat anul 
trecut peste 200 zile-muncă. 
Făcînd o socoteală reiese că 
venitul ei se ridică la aproape 
10.000 lei. De asemenea ute- 
mistul Eugen Condurache, care 
lucrează la sectorul zootehnic 
a realizat 230 zile-muncă.

— Iată de unde izvorăște 
zestrea fetelor noastre și a 
băieților noștri, a încheiat pre
ședintele expunerea sa. Cu 
veniturile primite de la gos
podăria colectivă pentru mun
ca lor, tinerii pot să-și cum
pere mobilă, haine și alte lu
cruri trebuitoare într-o fami
lie tînără.

Dar nu ne-am oprit aici. 
Îndrumat de organizația de 
partid, pentru a lămuri și mai 
bine problemele pe care și le 
puneau tinerii în legătură cu

Ce a întreprins 
organizația

U. T. M. din co
muna Vulturești 

pentru populari
zarea rezultate

lor gospodăriilor 
colective

calcul au conți- 
altă seară l-am 
avut oaspete pe 
colectivistul Pe
tre Ioniță din 
Glodeni. A fost 
comparat veni
tul său din a- 
nul 1961 cu al 
întovărășiților 

Nicolae Bălan 
și Marin Bă
lan. A reieșit 
că colectivistul 
este cm mult 
mai avantaja: 

De asemenea 
am organizat 
audiții colecti
ve cm tinerii, as

cuțind emisiunile radiofonice 
despre viața gospodăriilor co
lective. Aproape toate acestea 

de discuții, 
am mobilizat tine- 
filme, la conferin- 
exemplu, vizionarea 

„Gos 
colectivi de pe 

Olt“ a fost urmată de discuțiL 
Tinerii artiști amatori fi-aes 
îmbogățit 0 ei repertoriile for
mațiilor din care fac pane 
cu cintece, recitări și piese de 
teatru legate de munca și via
ța în colectivă.

Toate acestea au creat în 
rîndurile tinerilor interesul 
pentru gospodăria colectivă și 
pe măsură ce ei înțele
geau superioritatea gospodăriei 
colective comitetul de iniția
tivă primea noi cereri de în
scriere.

Nu de mult cele două înto
vărășiri din comuna noastră 
s-au transformat intr-o gospo
dărie agricolă colectivă mare, 
puternică; 440 de familii stă- 
pînesc laolaltă 1250 hectare de 
teren. Trebuie să adaug că nu 
mică a fost bucuria noastră 
cînd comitetul comunal de 
partid, cu prilejul unei recente 
analize, a apreciat pozitiv mun
ca politică desfășurată de orga
nizația noastră U.T.M. pentru 
atragerea tinerilor în gospo
dăria colectivă. în prezent toți 
tinerii din comuna noastră 
sînt membri ai gospodăriei 
colective. Acum atenția orga
nizației U.T.M. este îndrepta
tă spre mobilizarea tu
turor tinerilor la toate acțiu
nile întreprinse de organizația 
de partid și consiliul de con
ducere în scopul consolidării 
economico-organizatorice a ti
nerei noastre gospodării co
lective.

au fost urmate
Apoi
rii la 
țe. De 
filmului documentar 
podăria * “ ~

GRIGORE ROTARU 
secretarul comitetului 

comunal U.T.M. Vulturești, 
raionul Negrești, regiunea Iași

Tineri 
dintr=o mare familie

AUBEL TUFA

Stmb&â 6 ianuane 1962 s-a 
inaugurat în satul Corieai 
din raional CB'ăa gospo
dăria agricolă colectrvâ 
„Drumul hu Lenin ". Au in
trat in această gospodărie 
tineri și virstnici, țărani 
muncitori care au înțeles 
marile avantaje pe care le 
oferă munca unită în 
gospodăria colectivă. Prin
tre familiile care s-au în
scris se numără multe fa
milii tinere. Vă prezentăm 
aid trei dintre tinerii care 
au pâșit printre primii pe 

acest drum.

BADEA ION

bagenac constantin

O DISCUȚIE
DESPRE ZESTRE

Poate că pe această tablă 
tinerii din Chetriș, regiunea 
Bacău, au învățat primele 
litere ale alfabetului. De 
data aceasta insa, la serile 
de calcul organizate de că
tre comitetul comunal 
U.T.M. sub îndrumarea 
ganizației de partid, ei 
vață un alfabet nou...

fabetul belșugului.

oi- 
în- 
al-

rmiu

ELeo-xxa, An ca șî Ioana, 
a-e 22 de ani, cea m-; 
iar 18. Toe*e
sW utemisfe. FarrtUa 
lor se compune dm 
dna persoane. Au două 
hectare de teren. Pă- 
rrmhil îl luoreazâ *e*e- 
h. Despre hăm-c-a lor 
șhe fot satul Dar de ce 
tor r>a intrat încă in gospodar a 
co*ec+rviî De$c*e acearia a vor
bit Anica ia rnfîinire.

— Vrem ca intii să ne facem 
ze$‘-e, ne mărităm și apoi, om 
vedea, ne-om trece la gospodăria 
colectivă.

Marghiolifa Rădeș, o colecti
vista de aceeași vîrstă cu Anica, 
a ținut să întrebe :

— Dar spune-mi, cîte produse 
ați obținut anul trecut?

— Păi, vreo 450 kg de grîu, 
900 kg de porumb, 150 de kg de 
vin și am mai luat vreo 2.000 de 
lei pe alte produse.

— Vezi ? Și ați lucrat trei per
soane. Pe cînd eu singură am fă
cut la colectivă 110 zile-muncă. 
Știi cîf am primit pentru astea ?

— Nu, da’ aș vrea să știu I
— Am primit 275 kg grîu, 990 

kg porumb, 55 kg zahăr, 500 
kg legume și zarzavaturi, 1.800 
lei...

virielor le-au 
Acum înțelegeau 
și-eu făcut verișoara lor, 
Muunleanu, și tinăra 
case noi numai într-un an de zile, 
cum a reușit Maria Nichifor să-și 
cumpere mobilă nouă și Maria 
Udrea haină de urson. Izvorul 
bunăstării este gospodăria colec- 
• vă. Deși este tînără, înființată 
de numai doi ani, prin hărnicia 
coiecf viștilor ea s-a dezvoltat re
pede, multilateral. în prezent gos
podăria din Homocea este milio
nară. Pămînfurile colectivei 
fost lucrate bine și-au dat 
bogat : 1960 kg grîu, 3.300 
porumb în medie Ia hectar 
producții cu mult mai meri decît

pus pe gînduri. 
mai bine cum

Ioana 
Anica Udrea

au 
rod
kg

însemnări de la o întîlnire 
organizată de comitetul comunal 
U. T. M. Homocea, raionul Adjud

Anica a rămas puțin gînditoare. 
Era un lucru simplu la care nu se 
gîndise. Dacă l-ar fi știut dina
inte... A vorbit îmbujorată :

— Vasăzică, fu ai cîștigat singu
ră aproape cît noi toate.

Surorile n-eu mai zis nimic. 
Calculul reieșit din acest schimb 
de cuvinte, argumentele colecti-

ce-'e obfi'Tufe ce întovărășire. 
Sectorul zootehnic este bine dez
voltat. Ferma numără 252 de bo
vine dintre care 100 de vaci cu 
lapte. Așa se face că valoarea 
zilei-muncă s-a ridicat anul trecut 
la 34 de lei.

Despre toate acestea s-a vorbit 
la întîlnire. Timpul trecea pe ne
știute. Discuțiile deveneau fot mai 
vii, mai interesante. A fost o în
tîlnire a fetelor de măritat. In 
mod „excepțional" la întîlnire a 
participat și... un băiat. Este vorba 
de înfovărășitul Petre Mihai. El 
se căsătorește și a venit cu lo
godnica sa, tînără întovărășită 
Zoifa Petre.

înainte de-a veni aici ei gîndeau 
așa : „Vom avea împreună două 
hectare de pămînt. O să lucrăm 
bine. Vom agonisi bani și ne vom 
face casă nouă". Pe măsură ce 
fetele discutau însă gîndurile lor 
luau altă întorsătură.

își dădeau seama că chibzu
ință lor ar putea să fie și mai 
buna, că poate va trebui să se 
mai gîndească, să se intereseze 
mai îndeaproape de viața tineri
lor colectiviști.

Despre asta 
între ei.

Oricum, seara 
mult de gîndit. 
lor ei văd acum

La întîlnirea fetelor a partici
pat, ca invitată, și o femee în 
vîrsfă, comunista Alexandrine Ni
chifor. Și-a însoțit fiica. A ascultat 
cu luare aminte, cu înțelegere 
discuțiile care s-au purtat. La 
urmă a cerut cuvîntul. Ea este de 
la început în gospodăria colecti
vă. Și nu se poate spune ca 
Maria, fiica ei, nu i-a dat bătaie 
de cap. Alexandrina a povestit fete
lor cîtă răbdare i-a trebuit pînă a 
convins-o pe Maria să vină șî ea 
în gospodăria colectivă, să lu
creze cot la cot cu ceilalți tineri 
colectiviști. Fafa avea motivul ei 
pentru care nu intra în colectivă. 
Se gîndea că va trebui sa se mă
rite și de aceea stătea acasă să-și 
facă zestre. Pînă la urmă fata a 

înțeles că numai gos
podăria colectiva îi va 
asigura zestrea de 
care are nevoie. Și așa 
a fost. Asta o știe satul 
întreg. Anul trecut fafa 
a participat zi de zi la 
lucru. A făcut împreună 

cu maicâ-sa 250 de zile-muncă.
— Are fata mea zestre ? între

bați-o I Are ! în doi ani i-am re
novat casa, i-am cumpărat mo
bilă novă, i-am împodobit odaia 
eu covoare, cu perne, plapumă 
de mătase, avem vacă, hambarele 
pline. Apoi și-a mai cumpărat de 
la București rochii, costum, haină 
de urson. O să roșească ea, dar 
o să vă spun un „secret". Un 
băiat din întovărășire a cerut-o 
în căsătorie...

Cuvintele comunistei 
drina Nichifor, au fost 
folos fetelor. Istorisirea 
făcut să înțeleagă mai
gospodăria colectivă asigură tu
turor tinerilor un viitor frumos, 
îmbelșugat.

Întîlnirea s-a încheiat cu vizita 
făcută în colectiv la tînără familie 
a colectivistului Gheorghe Udrea, 
care s_a mutaf de curînd în casă 
nouă.

Foto: O. PLECAN

Relatare 
din satul Mitoc

discutau acum

aceasta le-a dat 
Pentru căsnicia 

afle perspective.

Alexan- 
de mare 
ei le-a 
bine că

Țăranii întovărășiți din 
comuna Mitoc, care a- 
parține de orașul Sucea

va, au ținut să viziteze mai 
multe gospodării colective, să 
vadă cu ochii lor cum se lu
crează acolo și cum trăiesc co
lectiviștii. încă din vara anu
lui trecut grupuri mari de 
țărani întovărășiți din comu
na Mitoc au mers în vizită la 
mai multe gospodării colecti
ve din regiune printre care 
la G.A.C. Calâfindești, Roma, 
Bucecea. Peste tot întovără
șiții din Mitoc au văzut multe 
case noi construite, au vizitat 
casele colectiviștilor și s-au 
convins că țăranii colectiviști 
duc o viața îmbelșugată. 
La G.A.C. Calafindești, au vi
zitat sectorul zootehnic. Au 
văzut cum numai în 2 ani de 
existență a gospodăriei ave
rea obștească a crescut, s-au 
construit multe grajduri, ma
gazii, sectorul zootehnic a a- 
juns la 270 bovine, 660 ovine, 
26 de scroafe etc. care aduc 
un venit mare gospodăriei, 
întorși din această vizită, mai 
mulți întovărășiți au făcut ce
reri pentru a se creea și la 
ei în comună o gospodărie co
lectivă. De curînd în comuna 
Mitoc s-a întemeiat gospodă
ria colectivă în care au intrat 
260 de familii. Zilnic noi și 
noi întovărășiți cer să intre 
în gospodăria colectivă care a 
luat ființă.

A

NICOLAE BARBU A. CARUNTU

CÎND ȘI-A CUNOSCUT
MAI BINE PRIETENUL...

Gospodăria colectiva este 
un permanent punct de a- 
tracție pentru întovârâșiții 
din comuna Luna, regiunea 
Cluj. Deseori ei vin aici și 
discuta cu țâranii colecti
viști despre producții, des
pre venituri, despre pers
pective. Și tot mai des în
tovârâșiții vin la gospodă
rie cu cererea de înscriere

Foto: I. CUCU

LA INAUGURARE...
Acum cîteva zile în ra

ionul Mizil a luat ființă 
gospodăria agricolă co
lectivă „24 Ianuarie" din 
comuna MihăiIești, care 
a unit 171 de familii, cu 
o suprafață de 370 ha.

Ceea ce i-a convins 
pe întovărășiții din Mi- 
hăilești să pășească cu 
încredere pe drumul 
marii gospodării colecti
ve, au fost în primul rînd 
rezultatele obfinute de

către membrii celor două 
gospodării colective din 
aceiași comună : pro
ducțiile mari la ha ob
finute de către gospo
dăria agricolă colectivă 
„30 Decembrie" din sa
tul Mărgineanu (la po
rumb boabe s-au obținut 
peste 4.000 kg) apoi re
zultatele obținute anul 
trecut de către colecti
viștii din satul Colțăneni, 
în ce privește dezvolta C. V.

rea sectorului zootehnic, 
și sporirea producției de 
lapte.

Comitetul comunal 
U.T.M., sub îndrumarea 
organizației de partid, a 
folosit cu pricepere cele 
mai variate forme pentru 
a populariza aceste re
zultate obținute de co
lectiviști în lupta pentru 
sporirea rodniciei pă- 
mînfului, care firește se 
observă și în creșterea

de la an la an a bună
stării colectiviștilor. S-au 
organizat la căminul cul
tural programe pe a- 
cestă temă, seri de în
trebări și răspunsuri, seri 
de calcul, vizite în gru
puri la cele două gospo
dării colective. Colecti
viștii fruntași au vorbit 
despre munca lor în gos
podăria colectivă.

Ion Tudor a ză
bovit pentru a 
nu știu cita oa
ra în fafa casei 

Iui Ion Bratu. Parcă 
ieri, tînărul său prie
ten îi turnase temelia 
și acum iat-o gata — 
frumoasă, mare ; casă 
de om gospodar. Nu-i 
venea să creadă. Iși 
aducea aminte că se 
gîndisa atunci, cînd 
sofii Bratu începuseră 
construcfia : „Ehei, au 
început ei, dar să ve
dem cînd și-o ter
mină". Și iată că o 
terminaseră mai re
pede decît și-ar fi 
putut el închipui. Nu 
mulf timp după aceea 
a văzut că în casa 
lui Bratu arde lumina 
electrică. „Va să zică 
s-au și mutat în ea I 
Cîf or fi primit de la 
colectivă de s-au pus 
așa de bine pe pi
cioare ?

De cîte ori trecea 
prin fafa caselor noi 
ale tinerilor colecti
viști — și erau mereu 
mai multe — pe Tudor 
îl frămîntau gîndurile.

înfr-o sîmbătă a în- 
fîlnif în fafa casei lui 
Bratu un grup de ti
neri și tinere discu- 
tînd : „Dar ai lui Bur- 
cea, ai lui Gorgoi, și 
ceila If i — ce-or fi 
căutînd aici 1“ se în
trebă el. Răspunsul l-a 
primit curînd : comi
tetul comunal U.T.M. 
din Șfefăneșfi, regiu
nea Argeș, organiza
se, acasă la tinerii

colectiviști, o vizite a 
tinerilor, care nu se 
înscriseseră încă în 
gospodăria colectivă. 
La sfîrșiful aceleiași 
zile, la căminul cul
tural a avut loc o 
seară de calcul. A- 
ceasta făcea parte 
din șirul de acțiuni 
întreprinse de comi
tetul comunal U.T.M., 
sub conducerea co
mitetului comunal de 
partid, pentru popu
larizarea în rîndul ti
nerilor a rezultatelor 
obținute de gospodă
rie colectivă, de co
lectiviști.

Fiind invitat și el 
de cei pe care-i întîl- 
nise în drum, a pri
mit bucuros. A urmă
rit cu interes tot ceea 
ce s-a spus la seara 
de calcul. Gospodă
ria colectivă obținuse 
în medie la hectar cu 
1.200 kg grîu și 1.000 
kg porumb boabe 
mai mult decît obți
nuse el pe petecul 
său de pămînt. „De I 
colectiviștii lucrează 
după carte, munca 
este organizată pe 
brigăzi și echipe și 
fiecare știe precis ce 
are de făcut, se ajută 
unii pe alții. Gospo
dăria are și ferme de 
animale de rasă care 
aduc venituri bune. E 
înstărită colectiva și 
are de unde să îm
partă colectiviștilor 
care de bucate și o 
mulțime de bani".

— Acum înțeleg 
mai bine ce s-a în-

tîmplat Cu tine — se 
adresă Ion Tudor prie
tenului său Ion Bratu 
după ce acesta expli
case celor prezenfi 
cum a reușit el să-și 
facă o casă nouă în- 
tr-un timp destul de 
scurt. Dar vreau să 
te mai întreb ceva : 
spuneai că pentru o 
zi-muncă un colecti
vist a primit în 1961 
produse și bani în va
loare de 38 de lei; 
cîte zile ai făcut tu 
împreună cu nevas- 
tă-ta ?

— Peste 400.
Ion Tudor a socotit, 

a comparat venitu
rile lui Tudor cu ve
niturile sale : „Va sa 
zică, și-a spus el, Tu
dor are un venit de 
vreo două ori mai 
mare decît mine..."

★
Comitetul comunal 

U.T.M. din Ștefănești, 
regiunea Argeș, a 
organizat, sub condu
cerea comitetului co
munal de partid, 
multe asemenea seri 
de calcul, vizite acasă 
la tinerii colectiviști, 
discuții pe marginea 
unor capitole din Sta
tutul model al G.A.C. 
la care au participat 
mulfi tineri. Acum a- 
ceșfia se numără prin
tre cele aproape 100 
de familii de țărani 
muncitori din sat care 
au intrat în ultima 
vreme în gospodăria 
colectivă.

B. NICUȚA



De ce

■■ Dealul,întînele,
Rîmnicul de Jos și 
Colilia sînt sate 
megieșe în raio
nul Istria. Gospo
dăriile colective 

sate au obținut în 
producții mari de 

rezultate bune în

din aceste 
ultimii ani 
cereale, 
creșterea unui număr însem
nat de animale de producție, 
în sporirea avutului obștesc.

în cele patru gospodării co
lective muncesc mulți tineri 
care își aduc aportul la do- 
bîndirea acestor succese. Re
zultatele obținute de 
prezintă rodul mun
cii politice desfășu
rate de organizația 
U.T.M., sub conduce
rea organizației de 
partid. în complexul 
acestei munci politi
ce un loc important 
îl ocupă și informa
rea politică. Trecînd 
prin aceste sate ne-am inte
resat în mod deosebit de felul, 
în care este organizată infor
marea politică.

ei re-

rect de birourile organizațiilor 
de partid, aceste colective au 
dobîndit o bună experiență în 
muncă. Iată, de pildă, cum 
își desfășoară activitatea co
lectivul de la Fîntînele.

Membrii acestui colectiv 
urmăresc în presă eveni
mentele interne, lupta tinere
tului din patria noastră, sub 
conducerea partidului, pentru 
desăvîrșirea construcției so
cialiste, evenimentele externe, 
lupta tineretului din întreaga 
lume, pentru pace și progres. 
Pe această bază ei întocmesc 
un plan tematic al informării

Cum este organizată Informarea 
politică a tineretului în cîteva 

comune din raionul Istria

acum

La Fîntînele cei 254 ute- 
miști fac parte din șase 
organizații U.T.M. de 

brigadă. La Dealul, satul 
fiind mai mic, organizația de 
bază U.T.M. numără numai 
98 de utemiști. Comitetele am
belor organizații de bază 
U.T.M. se ocupă însă cu ace
eași răspundere și pricepere 
de informarea politica a ti
neretului. La Fîntînele și la 
Dealul s-a stabilit de multa 
vreme regula ca la toate a- 
dunările generale U.T.M. să se 
prezinte și cîte o informare po
litică. A fost o vreme însă 
cînd la Fîntînele de pregăti
rea și prezentarea informărilor 
politice s-a ocupat numai se
cretarul organizației de bază 
U.T.M. S-a dovedit însă că, 
singur, secretarul nu putea 
asigura întotdeauna informa
rea operativă a tinerilor. 
Cu ajutorul organizațiilor de 
partid, comitetele organiza
țiilor de bază U.TM de la 
Fîntînele și Dealul au consti
tuit la începutul acestui an 
colective de utemiști cărora 
le-au încredințat sarcina de a 
pregăti și tine în fața tineri
lor informările politice. La 
Fîntînele, bunăoară, din acest 
colectiv fac parte cadre di
dactice, inginerul agronom, 
membri ai comitetului orga
nizației de bază, în general 
tineri cu o pregătire politică 
și culturală corespunzătoare.

De la început trebuie spus 
că, îndrumate și sprijinite di-

La Fîntînele cei 254 
miști fac parte din 
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pe care îl prezintă din vreme 
comitetului organizației 
bază U. T. M. Planul 
formării politice este 
văzut de un tovarăș din co
mitetul de partid șt îmbună
tățit cu sugestiile acestuia.

La început, așa cum am mai 
spus, membrii acestui colectiv 
au prezentat informări poli
tice numai în adunările gene
rale ale organizațiilor U.T.M- 
de brigadă. In ultima perioadă 
însă, traducînd în viață indi
cațiile C.C. al U.T.M., pentru 
a asigura informarea politică 
mai operativă a tineretului, 
comitetele organizațiilor de 
bază U.T.M. de la Fîntînele 
și Dealul se îngrijesc ca la 
toate joile tineretului, la reu
niuni, cu prilejul spectacolelor 
date de formațiile artistice de 
amatori etc să prezinte și cîte 
o informare politică.

în zilele desfășurării Con
gresului XXII-1 ea al P.C.U.S, 
seară de seară la căminele 
culturale s-au organ.zat citi
rea in colectiv a presei, audi
ții colective la radio, tinerii 
puțind astfel să urmărească 
îndeaproape desfășurarea lu
crărilor istoricului Congres.

La indicația secretarului or
ganizației de partid, la sfîrși- 
tul lund trecute, in toate a- 
dunările generale ale organi
zațiilor U.T.M. de brigadă 
s-a prezentat o informare po
litică despre lucrările Consfă
tuirii pe țară a țăranilor co
lectiviști și despre sarcina tra
sată de partid pentru obținerea 
unor producții de 5.000 kg 
porumb boabe la hectar, în 
condifii de neirigare, pe su
prafețe cit mai mari.

de 
în
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Handbal in

scorul de

V. CLONDA

ajuta pe tineri 
cit mai bine e-

de fotbal 
va pleca

echipa 
nou re- 
Siriene.

★

Cunoscuta echipă 
Penarol Montevideo

formeze .
tiv tineretului cele mai im
portante evenimente politice 
interne și internaționale.

Institutul de mine-Petro- 
șani. Lucrări în laboratorul 

de transporturi miniera. 
Foto : AGERPRES

Pentru a-i 
să, înțeleagă 
venimentele politice, cu pri
lejul expunerilor sînt folosite 
cu regularitate hărțile. în 
același scop se fac călătorii 
imaginare pe hartă. Așa, spre 
exemplu, înaintea ultimei in
formări politice în legătură 
cu evenimentele din Katanga, 
s-a făcut o călătorie imagi
nară pe hartă explicîndu-li-se 
tinerilor situația politică și a- 
șezarea geografică a Con- 
goului.

în casele a sute de colecti
viști din Fîntînele sînt insta

late și funcționează 
difuzoare ale stați
ilor de radioamplifi
care. Bine ar fi dacă 
comitetul U. T. M., 
cerînd ajutorul orga
nizației de partid, 
s-ar îngriji ca și pe 
această cale să in
și să explice opera-

Numeroși membri ai aso
ciației sportive de la 
Școala medie din Mar

ghita participă la prima etapă 
a Spartachiadei de iarnă a ti
neretului. In colaborare cu 
U.C.F.S. și comitetul raional 
U.T.M., direcțiunea școlii s-a 
îngrijit din timp de întocmi
rea unui plan de măsuri care 
să asigure buna desfășurare a 
competiției. Una din aceste 
măsuri a fost și amenajarea 
unui club în cadrul școlii. E- 
levii, mobilizați de organizația 
U.T.M. s-au pus pe lucru. A- 
cum școala dispune de un club 
spațios, înzestrat cu o masă 
de tenis de masă, șahuri, echi
pament sportiv etc.

De curînd, la clubul Școlii 
medii din Marghita au avut 
loc primele întreceri ale 
spartachiadei. In fața unui nu-

meros public spectator, colegi 
și profesori, 60 de elevi s-au 
întrecut la tenis de masă. Cu 
acest prilej au fost desemnați 
cîștigătorii. Locul I i-a reve
nit elevului Alexandru Hor- 
goș din clasa a X-a B. De a- 
semenea 70 de jucători de șah 
a căror vîrstă nu depășește 18 
ani și-au măsurat zilele aces
tea forțele. Meciurile de șah 
urmărite cu viu interes au re
liefat doi jucători de talent: 
Marian Grigore și Gocz Clara, 
elevi în clasa a X-a A, cîști
gătorii locului I.

De cîtva timp iarna se do
vedește a fi favorabilă înce
perii celorlalte competiții. In 
zilele vacanței de iarnă, elevii 
Școlii medii din Marghita 
au participat la concursuri de 
săniuțe.

Fotbal 19 ianuarie într-un turneu 
în Europa. în primul joc echi
pa Penarol va evolua la. 24 
ianuarie în Belgia la Liege.

★
într-un meci internațional 

de fotbal desfășurat la Addis 
Abeba echipa reprezentativă 
a Etiopiei a învins cu 
de 6—1 echipa Kenyei.

scorul

Teatre
Teatrul de Operă și Balet 

19,30 Spărgătorul de nuci: 
Teatrul de Stat de Operetă 
19,30 Văduvă veselă; Teatrul 
Național „I. L. Caragiale" 
Sala Comedia 19,30 Anna Ka
renina ; Sala Studio 19,30 
Fiicele; Teatrul „Lucia Sturd- 
za Bulandra“ Sala din Schi
tu Măgureanu 19,30 Cum vă 
place ; Sala din Str. Al Sahia 
19,30 Tache, Ianke și Cadîr; 
Teatrul pentru tineret și co
pii Sala pentru tineret 20 
Prima întîlnire ; Sala pentru

Emil și detectivii; 
Satiric Muzical „C. 
Sala Savoy 20 Șapte 

Sala Vic-

copil 17 
Teatrul 
Tănase“ 
note... potcovite; 
toria 20 Concert în re... haz
liu ; Teatrul de Comedie 19,30 
Celebrul 702 ; Teatrul „C. I. 
Nottara” Sala Magheru 19,30 
Antonlu și Cleopatra ; Sala 
Studio 20 Scandaloasa legă
tură dintre dl. Kettle și d-na 
Moon; Teatrul Muncitoresc 
C.F.R. Giulești 19,30 O lună 
de confort; Circul de Stat 20 
Sub cupola albastră.

Așa cum am mai spus, sa
tele Colilia și Rîm
nicul de Jos sînt 

megieșe cu Fîntînele și 
Dealul, iar organizațiile de ba
ză U.T.M. sînt îndrumate ' 
același instructor raional, 
aceste sate — Colilia 
Rîmnicul de Jos — 
mitetele organizațiilor 
bază U.T.M. nu se ocupă 
cum ar trebui de informarea 
politică a tineretului. Mem- 
br.i comitetelor organizațiilor 
de bază U.T.M. - în majori
tate nou aleși în această mun
că — mărturisesc că nu știu 
cum ar trebui să facă acest 
lucru.

Tovarășul Marin Stan, in
structorul teritorial al co
mitetului raional U.TM., 
a dat o rezolvare foar*.
plă acestor lucruri. La Rîm- 
nic ca și la Colilia, în cîteva 
rînduri, affindu-se la adună
rile generale U.T.iL, a pre
zentat personal cite o scurtă 
informare politică. Acesta 
este un lucru bun. Dar el sin
gur nu rezolvă problema asi
gurării informării politice o- 
perative a tineretuluL In
structorul teritorial ar fi tre
buit să dea mai mult ajutor 
comitetelor organizațiilor de 
bază U.TM. pentru a cu
noaște și folosi experiența 
vecinilor. Și in Rîmnicul de 
Jos și în Colilia sînt destui 
utemiști cu o pregătire poli
tică și culturală corespunză
toare pentru a putea ajuta 
comitetele organizațiilor de 
bază U.T.M. în pregătirea și 
ținerea informărilor politice. 
Instructorul teritorial ar fi 
trebuit să ajute comitetele or
ganizațiilor de bază U.T.M. în 
organizarea colectivelor de ti- 
tineri care să se ocupe de in
formarea politică a tineretu
lui. Ar fi trebuit să ajute mai 
mult comitetele acestor două 
organizații de bază U.T.M, în 
organizarea operativă și cu un 
bogat conținut, a informărilor 
politice. Acest lucru trebuie 
făcut neapărat de acum încolo.
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de 
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I. ȘERBU

Cinematografe
Porto-Franco : Patria (10; 

12,15; 14,30; 16,45; 19; 21),
București (10; 12,15; 14,30;
16,45; 19; 21,15). Âlex. Sahia 
(10; 12; 14,15; 16,30; 18,45; 21), 
Volga (11; 15; 17; 19; 21) :
Agentul X 25 ; Republica (10; 
12; 15; 17; 19; 21) Lumina 
(9,30; 13; 15,15; 17; 19; 21) : 
Cinci 2ile și cinci nopți: Ele
na Pavel (10; 12; 14,15; 16,30; 
18,45; 21) ; Secerișul verde : 
Magheru (10; 12; 15; 17; 19;
21), I. C. Frimu (9; 11; 13; 15; 
17; 19; 21), 8 Martie (11; 15; 
17; 19; 21), Arta ; Flăcări în 
Taiga: V. Alecsandri (14,30; 
16,30; 18,30; 20,30), Flacăra 
(15; 17; 19; 21) ;Cavalerii teu
toni (ambele serii) : Lumina 
(10,30; 13,45; 17; 20,30), Popu
lar (11; 16,30; 20) ; Poveste 
despre o fată: Maxim Gorki 
(10,30; 12,30; 14,30; 16,30;
18,30; 20,30), Alex, Popov
(10—21), 16 Februarie (15;
17; 19; 21); Poznașa: Central

(1030; 12,30; 14,30; 16,30 18.30; 
20,30) : Cazacii : Victoria (10; 
17; 19; 21), Floreasca (10); 
Mecanicul conducea trenul : 
Tineretului (15,30; 17,15; 19;
20,45); Șoricelul și creionul — 
Cine a cîștigat cupa ? — Flori 
de pe munți — Suflătorul și 
flacăra — Prin rezervația na
turală din Caucaz: Timpuri 
noi (10—21); Program special 
pentru copii — dimineața : 13 
Septembrie (10—15); Doctorul 
din Bothenow : 13 Septembrie 
(16; 18,15; 20,30) .

12,30;
20,30), 

16

Brigada de tineret con
dusă de utemistul Mihai 
Mandache de la Uzina de 
utilaj chimic și petrolier din 
București e fruntașă în pro. 
ducție. O parte din membrii 
echipei montează un agre
gat de pompe petroliere 

Foto : I. CUCU

„Biblioteca 
construcției

în slujba
socâaiistew

Marți pe sta
dionul Munî- 
ipal din Alep 

echipa de fot
bal Steaua 
București a 
susținut cel 
de-al doilea

meci al turneului pe care-1 
întreprinde în Republica Ara
bă Siria jucînd cu selecționa
ta orașului. Fotbaliștii ro- 
mini au dominat majoritatea 
timpului, obținînd victoria cu 
scorul de 3—1 (1—0).

Vineri la Damasc 
Steaua întîlnește din 
prezentativa Armatei
După cum se știe în primul 
meci disputat acum cîteva zile 
la Alep echipa bucureșteană a 
renurtat victoria cu 
2-0.

7

Aproximativ 21.400.000 de 
volume — acesta este fondul 
de cărți pe care bibliotecile 
pentru lectura publică din 
sistemul așezămintelor cultu
rale îl pun la dispoziția ci
titorilor în cadrul celui de-al 
II-lea Concurs bienal „Bi
blioteca în slujba construcției 
socialiste-.

Pentru titlul de „Fruntașă a 
Concursului bienal Biblioteca 
în slujba construcției socia
liste", sau de „Bibliotecă mo
del- au început întrecerea la 
1 ianuarie mii de biblioteci 
din întreaga țară — biblioteci 
regionale, raionale, orășenești, 
populare și sătești.

Ca și ediția precedentă a 
concursului, în care s-a înre
gistrat o creștere de 26 la sută 
a numărului cititorilor, cel

de-al II-lea concurs își pro
pune o intensificare a muncii 
cu cartea în rîndul oamenilor 
muncii de la orașe și sate, o 
creștere a eficacității bibliote
cilor în sprijinul rezolvării 
sarcinilor construcției socia
liste și, îndeosebi, a sarcinilor 
puse în fața oamenilor mun
cii din agricultură de plenara 
C.C. al P.M.R. din 30 iunie-1 
iulie 1961 și de recenta con
sfătuire pe țară a țăranilor 
colectiviști.

în scopul lărgirii activității 
bibliotecilor, în perioada con
cursului — care ține pînă la 
31 decembrie — vor avea loc 
consfătuiri cu cititorii, recen
zii de cărți, prezentări ale căr
ților nou apărute, precum și 
alte acțiuni.

(Agerpres)

Arta romînească peste hotare
„Un mesaj de prietenie din 

partea poporului romîn pen
tru poporul grec, o fereastră 
deschisă spre Romînia", așa a 
caracterizat un vizitator expo
ziția noastră de artă plastică 
contemporană organizată anul 
trecut la Atena. In 1961 Mi
nisterul învățămintului și Cul
turii a trimis în 17 țări 21 
de expoziții de artă plastică, 
de artă populară, de cărți, de 
material didactic. Ele au con
stituit mijloace expresive de 
cunoaștere a culturii și artei 
romînești.

Arta romînească și-a semna
lat prezența și cu prilejul ex
pozițiilor internaționale orga
nizate in Elveția, Franța, In
dia, Iugoslavia la care R. P- 
Romînă a participat cu lucrări 
de pictură, sculptură, grafică 
și artă populară. Și micilor ar
tiști din țara noastră anul 1961 
le-a adus bucurii. Multe din

care au figuratdesenele lor, 
în cadrul a 6 expoziții inter
naționale au fost distinse cu 
premii și mențiuni.

In numeroase țări, printre 
care unele îndepărtate, foto
grafia romînească de artă a 
fost un mesager al vieții noi a 
poporului nostru. La cele 60 
de saloane internaționale de 
artă fotografică deschise în 53 
de țări, la care am participat 
anul trecut, multe lucrări ro- 
mînești au fost apreciate pen
tru tematica și expresivitatea 
lor artistică. Asociația artiști
lor fotografi din țara noastră 
a primit Cupa Europei la Con
cursul de la Paris și Cupa Sa
lonului Internațional de la 
Bordeaux, iar 15 artiști foto
grafi din R. P. Romînă au fost 
distinși cu diploma de onoare 
a Federației internaționale de 
artă fotografică.

(Agerpres)

(Țhirnii pași pt dtumul altei
ine a trecut în 
vara asta pe lin
gă Baia Mare, pe 
lingă Hunedoara, 
prin Deltă, sau 
prin noul oraș O-

nești, putea vedea cîte un tâ
năr sau doi, cu un bloc de 
schițe în mină, sau lucrînd de 
zor în fața șevaletului, li pu
tea întâlni nu numai printre 
frumusețile peisajului natural 
sau ale noului peisaj arhitec
tonic, ci și în uzine, pe ogoa
re, prin păduri, alături de cei 
ce făuresc vagoane și topesc 
oțelul, conduc tractoarele și 
taie aurul verde al codrilor. 
Erau studenți. Studenții ulti
mului an al Institutului de 
arte plastice „N. Grigorescu", 
veniți din București să cunoas
că mai îndeaproape viața cea 
nouă a poporului nostru și pe 
cei ce o construiesc zi de zi.

Studenții aceștia nu erau la 
prima lor documentare pe te
ren. La fiecare sfîrșit de an, 
viitorii artiști plastici pleacă 
în tabere, unde lucrează, cu
nosc fapte, oameni. întoreîn- 
du-se acasă cu blocul plin de 
schițe, poartă în amintire 
frumusețea și bogăția spiritua
lă a poporului nostru. Adesea, 
cîte o imagine se fixează în 
minte, se dezvoltă și ia formă 
pe pînză, pe hîrtia de desen

sau este modelată în gips, 
încă în penultimul an de stu
dii, vizitând marile 
ale socialismului, 
ogoarele de pe meleagurile 
patriei, studenții își aleg su
biectele direct din clocotul 
vieții noastre noi. In ultima 
vacanță, viitorii absolvenți iau 
din nou drumul marilor șan
tiere ale socialismului. Aici 
își concretizează ideile, aici se 
nasc de fapt lucrările de di
plomă — adesea lucrări artis
tice de O certă valoare.

în zilele acestea, studenții 
s-au retras în ateliere unde-și 
transpun lucrările de diplomă 
în formă și culoare, concen- 
trînd tot ce ei au acumulat în 
anii de studii: învățătura teo
retică și practică, documenta
rea pe teren și lecturile per
sonale, cărora talentul fiecă
ruia le dă adesea o expresie 
personală, originală, plină de 
tinerețe, optimism și imagina
ție. Firește, fiecare lucrare își 
are imprimată individualitatea 
autorului ei, dar între toate 
există o strînsă legătură : con
ținutul bogat în idei al lucră
rilor realizate în spiritul rea
lismului socialist, dragostea și 
respectul față de omul-crea- 
tor al noii noastre orînduiri, 
bucuria vieții noi.

Iată, de pildă, pe studenții

șantiere 
uzinele și

secției de pictură, ai căror pri
mi pași în artă au fost îndru
mați de maestrul emerit Oc- 
tav Angheluță. Toate temele 
sînt inspirate din viața și 
munca poporului nostru. Stu
dentul Marin Gherasim și-a 
intitulat lucrarea: „Chemare 
la întrecerea socialistă". Ta
bloul — lucrat în ulei — înfă
țișează două brigăzi de meta-

Printre studenjii 
anului VI al Institutului 

de arte plastice 
.N. Grigorescu"

lurgiști discutând în atelier 
punctele întrecerii pe care vor 
s-o pornească. Altă pictură se 
intitulează „Brigadă în între
cere*, iar 
„Șantier de 
străduiește să 
ritmul muncii 
toniștilor.

Lucrările viitorilor sculp
tori, elevi ai artistului po
porului C. Medrea — deși în 
faza incipientă a modelelor de 
lut și gips — promit a fi foarte 
interesante. Printre statui și 
basoreliefuri întâlnim aspecte

autorul tabloului 
construcții" se 
redea pe pînză 
zidarilor și be-

din viața și munca muncito
rilor forestieri, pescarilor, țe
sătoarelor. Plină de avint este 
lucrarea lui Radu Aftenie — o 
compoziție simbolică — inti
tulată „Construirea socialis
mului*. Este o îmbinare de 
statui și basoreliefuri ce înfă
țișează momente importante 
din viața poporului nostru, 
oare condus de partid con
struiește cu succes socialis
mul. Aceeași temă, dar într-o 
formă mai restrînsă, o abor
dează și basorelieful lui An
ton Eberbein — „Aspecte din 
viața nouă a Maramureșului". 
Merită, de asemenea, a fi 
menționat grupul statuar „O- 
țelarii" de Nicolae Adam, care 
redă un moment din munca 
metalurgiștilor hunedoreni.

Remarcabile sînt lucrările 
secției de grafică, unde predă 
maestrul V. Kazar. Printre ele 
găsim grafică de șevalet, afi
șe, ilustrații de cărți pe teme 
pornite din viața și din mun
ca celor din uzine și de pe 
ogoare. Ana Maria Andrones- 
cu pregătește pentru exame
nul de absolvire două cicluri 
- unul din activitatea parti
dului în ilegalitate și astăzi, 
iar un altul — cu aspecte de 
pe șantierul naval din Galați. 
Aceeași studentă lucrează un

afiș și ilustrații pentru roma
nul „Moromeții" de Marin 
Preda. Colegul ei, Dumitru 
Cionca, are pe șevalet un ci
clu de lucrări grafice „Din 
viața nouă a țărănimii", și, 
concomitent, ilustrează volu
mul „Desculț" de Zaharia 
Stancu. Un fapt interesant: 
incepînd din anul acesta, vii
torii graficieni lucrează ilus
trațiile de carte în contact ne
mijlocit cu producția poligra
fică. In felul acesta, procesul 
lor de creație este strîns legat 
de mijloacele tehnice de repro
ducere.

Am trecut aici în revistă cî
teva din numeroasele lucrări 
de diplomă pregătite de stu
denții ultimului an al Institu
tului de artă plastică. Ce ca
racterizează primii pași ai ti
nerilor artiști ? Creația lor se 
bazează pe fapte reale, pe 
fapte luate din viață, simțite, 
trăite intens de studenți. Ele 
corespund exigențelor realis
mului socialist, atît prin con
ținutul de idei, cît și prin mo
dul de exprimare, fiind o măr
turie a atitudinii partinice 
față de artă a celor care, mîi- 
ne, vor îmbogăți cu noi opere 
tezaurul nostru cultural.

DAN LAZARESCU

în cadrul sferturilor 
nală ale „Cupei campionilor 
europeni" la handbal în 7 joi 
la Tg. Mureș se vor întîlni 
echipele feminine bucurește- 
ne Știința și Rapid. Cele două 
formații se află de cîteva zi
le la Tg. Mureș unde își con
tinuă antrenamentele. în par
tida de joi ambele echipe vor 
alinia cele mai bune forma
ții. Din echipa feroviară nu 
vor lipsi Ana Boțan, Cons
tanța Dumitrescu, Maria 
Constantinescu, iar din echi
pa studențească Irina Hector, 
Iosefina ^Ștefănescu, Carolina 
Cîrligeanu și altele. Returul 
întîlnirii va avea loc dumini
că tot la Tg. Mureș. Echipa 
învingătoare din aceste două 
jocuri va juca în semifinale 
cu formația iugoslavă O.R.K. 
Belgrad.

de £1-

*<l>*

(Agerpres)

A APARCT:

V’F 7,

In primele două luni de iarnă, colectivul serelor G
ale întreprinderii horticole „1 Mai” a livrat unităților comer

ciale peste 20.000 Hori de diferite sortimente
Foto : AGERPRES

Tratative comerciale 
între R. P. Romînă

La Ministerul Comerțului 
au început de curînd tratati
ve cu o delegație economică 
turcă în vederea stabilirii lis
telor de mărfuri care vor 
constitui obiectul schimburilor 
comerciale în anul 1962 în
cadrul acordului existent în
tre R. P. Romînă și Turcia.

Marți dimineață, Ana TGma, 
adjunct al ministrului Comer
țului, a primit pe conducăto
rul delegației turce, Mazhun 
Ataman, președintele Depar
tamentului de comerț exte
rior din Ministerul Comerțu
lui. A fost de față Zv.beyr 
Aker, însărcinat cu afaceri 
ad-interim al Turciei la Bu
curești.

Bazele esteticii 
marxist-leninisie

Volumui eenst’tuie o tra
ducere a lucrării apărute 
sub îngrijirea Institutului 
de filozofie și a Institutului 
de istorie a artelor ale Aca
demiei de științe a U.R.S.S«

Casa gospodarului
se cunoaște din

(Urmare din pag.

congestiona și spațiile 
mașini.

l-a)

dintre

Pe gospodar îl Judeci 
după locul de muncă

Despre importanța ordinii și 
curățeniei locului de muncă 
ne-a vorbit Marin Vanțu, res
ponsabil de brigadă.

— Păstrarea utilajului este 
una din cheile care-ți deschid 
drumul spre noi succese. O 
mașină care nu e bine îngri
jită și întreținută se va de- 

des. Opririle duc la 
asalt pentru realizarea pla- 

iar asaltul se 
asupra calității. Tre- 

recunoaștem că

Jntîrzie, care se plimbă prin 
secție ori au o atitudine lip
sită de respect față de munci
torii 
ștri.

vîrstnici, față de mai-

Deși nu sînt multe 
de acest fel, spunea 

Dedinoiu. trebuie

ca-
Ni- 

să

fecta

răs-nulul, 
fringe 
buie să recunoaș'.em că nu 
toate mașinile noastre sînt în
grijite așa cum trebuie. Eu 
propun ca săptămînaL con
form unei planificări, fiecare 
brigadă sa controleze starea 
utilajului din secție. La sfîrși- 
tul sâptăminii să se facă o cu
rățire și întreținere generală 
a fiecărei mașini

Ordinea e legată de curățe
nie, de frumos, spunea mai
strul Pavel Furnică. Și în a- 
ceastă privință în secție mai 
sînt multe de făcut Să luăm 
un exemplu. Există coșuri de 
gunoi în secție, dar unii ti
neri aruncă hirtiile alături. 
Este necesar să se formeze 
o opinie de masă împotriva 
celor care nu păstrează ordi
nea, curățenia.

într-adevăr, cîte nu se pot 
face în secție. Inginerul Za- 
haria Ciorecan propunea ca 
tinerii să curețe singuri fe
restrele, să se aducă flori în 
secție. Lucrezi mai cu drag 
într-o secție unde este curat 
și ordine, unde buna organi
zare se îmbină cu frumosul! 
în afară de aceasta, o ambi
antă atrăgătoare și conforta
bilă educă la muncitori sim
țul estetic, îi ajută în mun
ca lor.

— Să nu uitam ținuta, to
varăși, spunea în adunarea de 
care am amintit la început, 
strungărița Eugenia Roșu. 
Unii vin cu hainele de protec
ție neîngrijite. Periodic aceste 
haine trebuie spălate, curățate. 
Aș face o propunere. Mulți ti
neri nu sînt căsătoriți. Ar fi 
bine să se amenajeze în cadrul 
uzinei o spălătorie (așa cum a 
mai fost). Ne-ar ajuta mult.

Cum te porți 
în colectiv ?

Iată o întrebare despre care 
în această secție se discută 
deseori. Secretarul comitetu
lui U.T.M. ne arată că mai 
sînt în secție unii tineri care

prag

zuri 
colae 
vorbim despre ele. Să-1 luăm 
spre exemplu pe strungarul 
Nicolâe Căravan. Se plimbă 
prin secție, dacă-i atragi a- 
tenția răspunde necuviincios 
Dacă nu lucrează așa cum tre
buie, dacă nu ascultă de sfa
turile celorlalți, 
să aibă rezultate 
muncă.

Dar disciplina 
înțeleasă 
Este 
acel ce 
cru la 
seamnă 
seamnâ 
șina, I 
utilizezi, 
cesul 
tind 
contribui la îndeplinirea rit
mică a sarcinilor de plan, la 
îmbunătățirea calității produ
selor, la realizarea de cît mai 
multe economii.

în cuvîntul său, in adunarea 
generală U.T.M. deschisă în

este
mai

nu
sers

normal 
slabe în

trebuie 
îngust, 

disciplinat 
la vreme la

Disciplina 
numai atît, 

i îngrijești : 
pe care le 

respecți pro-

In
desigur 
vine ] 
timp.

nu
să-ți 

sculele 
să 

tehnologic. Respec- 
disciplina tehnologică.

lu— 
în- 

, to- 
ma-

care s-au discutat multe din 
aceste lucruri, tovarășul Mi
hai Traian, 
fabricii de 
rotative, i-a 
să privească 
viitorului.

— Vor fi 
sul, utilaje 
ductivitate. 
dustrial, 
inițiativa tinerilor de la Uzi
nele „Tudor Vladimirescv" ne 
va ajuta să le utilizăm în 
bune conditiuni. să obținem 
succese mai mari în îndepli
nirea sarcinilor de plan. Mai 
buna organizare a muncii, în
grijirea utilajului, ridicarea 
pregătirii profesionale va 
duce, așa cum este și firesc, 
la creșterea productivității 
muncii, la realizarea ritmică 
a planului, la produse de ca
litate mai bună. Aplicarea ini
țiativei va contribui lâ educa
rea tinerilor în spiritul atitu-i 
dinii pline de grijă pentru bu
nul obștesc. Conducerea uzi
nei va sprijini comitetul 
U.T.M. în extinderea inițiati
vei în întreaga uzină.

S-au făcut numeroase pro
puneri în adunare. S-au luat 
măsuri pentru ca în anul a- 
cesta munca tinerilor să fie 
mai rodnică, contribuția lor la 
îndeplinirea planului mai 
mare.

inginer 
mașini 
ajutat 
secția

șef al 
electrice 

pe tineri 
cu ochii

spus din-aduse, a
noi de înaltă pro- 
mobilier nou in- 

în aceste condiții.

• EXCURSII, <pre cele mai frumoase 
obiective turistice.
e EXCURSII, pentru practicarea sportu
rilor de iarnă (schi, sâniuș etc.)
e EXCURSII, cu vizitarea locurilor ți 
monumentelor istorice, prin

O. N. T. CARPAȚI
AGENȚIA BUCUREȘTI

— La 13—14 ianuarie, cu trenul în toate stațiunile și ca
banele de pe Valea Prahovei.

— 7 zile la Cabana Diham, pentru învățarea și practica
rea schiului, sub îndrumarea unor instructori competențt 
Plecările au loc la 13. 20 și 27 ianuarie 1962.

— Cu prilejul sărbătorii Unirii Principatelor, O.N.T. Car- 
pați, în colaborare cu S.R.S.C., organizează o excursie cu 
autocarul la Iași, în zilele de 23—25 ianuarie 1962. Se vi
zitează localitățile de pe traseu, locurile și monumentele 
istorice care evocă lupta dusă de poporul romîn pentru 
Unirea Principatelor, precum și aspecte din viața și activi
tatea Iui Alexandru Ioan Cuza și Mihail Kogălniceanu.

Informații și înscrieri la Agenția din Calea Victoriei nr. 
100, filiala din Bd. Republicii nr. 68 și filiala O.N.T. Car- 
pați din orașele Călărași, Alexandria și Giurgiu.



PESTE
6. S. Titov decorat cu ordinul

indonezian „Steaua"

In America Latină crește 
mișcarea de solidaritate

poporul cuban
’ 9 (Agerpres). —

măszxră ce se apropie data 
deschiderii conferinței O.S.A. 
da Ia Punta del Este, organi
zată în urma presiunilor gu
vernului S.U.A. pentru adop
tarea de acțiuni comune îm
potriva Cubei, în țările Ame
nd! Latine crește mișcarea de 
solidaritate cu lupta poporu
lui cuban.

Ziarul chilian „Ultima Hora" 
relatează că peste 3000 de 
muncitori de la rafinăria de 
cupru din Taniente a societății 
nord-americane „Braden Coo
per Company'* au adoptat o 
rezoluție, în urma unui miting, 
în care afirmă că vor* declara 
grevă dacă Statele Unite vor 
declanșa o agresiune împotriva

Cubei. Muncitorii au trimis o 
telegramă primului ministru 
cuban, Fidel Castro, în care îl 
informează de hotărîrea lor.

Potrivit agenției Prensa La
tina, președintele Camerei De- 
putaților a Boliviei, Sandoval 
Moron, a declarat că „apăra
rea principiilor neintervenției 
și autodeterminării popoarelor 
reprezintă cea mai însemnată 
garanție a păcii în America 
Latină. Dacă aceste principii 
vor fi respectate — a adăugat 
Moron — nu va exista nici un 
motiv pentru a organiza o in
tervenție în 
Cuba este 
bucură de o 
plină".

Cuba, deoarece 
o țară care se 
suveranitate de-

Simpatiile poporului brazilian

sînt de partea Cubei

Daniel Saravia, secretar 
neral al Federației muncitori
lor industriali din provincia 
La Paz, a declarat la rîndul 
lui că muncitorii bolivieni 
sprijină revoluția cubană de 
al cărei viitor este legat viito
rul întregii Americi Latine.

între timp Statele Unite în
cearcă să intimideze popoarele 
latino-americane pentru a le 
împiedica să desfășoare acți
uni în sprijinul revoluției cu- 
bane. La San Jose, capitala 
republicii Costa Rica, s-a a- 
nunțat sosirea la 12 ianuarie 
a unei nave americane purtă
toare de avioane pe bordul că
reia se află unități ale infan
teriei marine. De asemenea 
ambasada S.U.A. din San Jose 
a făcut cunoscut că la 20 ia
nuarie 12 avioane cu reacție 
ale forțelor aeriene ale S.U-A. 
vor efectua exerciții deasupra 
teritoriului — 
Rica.

ge-

Republicii Costa

DJAKARTA 9 (Agerpres). — 
TASS transmite: La 8 ianuarie, 
președintele Republicii Indonezia, 
Sukarno, cosmonautul sovietic 
G.S. Titov și persoanele care îi 
însoțesc s-au înapoiat la Djakarta 
din călătoria lor de patru zile pe 
insula Sulavesi.

Seara, în Palatul Negara, pre
ședintele Sukarno i-a înmînat lui 
Gherman Titov un ordin al Re
publicii Indonezia — Steaua de 
gradul II — pentru meritele sale 
în cucerirea Cosmosului. G5. 
Titov este erou nu numai a! Țarii 
Sovietice, a spus cu acest prilej 
Sukamo. Fapta sa de eroism este

un bun al întregii lumi, el este 
și un erou al republicii noastre, 
și de aceea i se înmînează pe 
drept acest ordin.

La rîndul său, G.S. Titov a 
mulțumit președintelui pentru dis
tincția acordată și a vorbit 
tenfei despre zborul său in 
mos.

La această adunare a luat 
vînful președintele Sukamo. 
i-a înfierat pe dușmanii poporului 
indonezian care au atentat la via
ța sa la Makassar. Președintele a 
subliniat că firele acestui complot 
duc in Olanda.

asis- 
Cos-

cu-
El

peste
5000 de kilometri

MIRNÎI 9 (Agerpres). — 
TASS transmite: Un avion 
„IL-18" al expediției sovietice 
în Antarctica, pilotat de avia
torii polari Alexar.dr Poleakov 
și Mihail Stu piși n, s-a înapo
iat cu bine din Mc Murdo la 
observatorul sud-polcr Mirnii. 
El a acoperit o distanță totală 
de peste 5.000 de kilometri.

Fiind solicitați de autorită
țile australiene, aviatorii po
lari sovietici au transportat pe 
exploratorul polar australian 
Allan Newman, grav bolnav, și 
pe Russell Purdow, medicul 
stațiunii australiene Mcwson.

Aviatorii polari sovietici au 
adus, de asemenea, la baza 
Mc Murdo pe geofizicianul a- 
merican Stewart Gilmore. în 
cursul anului 1961 el s-a aflat 
la observatorul sud-polar Mir- 
mi și a efectuat cercetări ști
ințifice în cadrul celei de-a 
6-a expediții sovietice în An
tarctica.

Aspect de pe șantierul termo
centralei Dusanbin II din R.S.S. 
Tadjică. Termocentrala va a- 
vea o putere de 56.000 kW.

----- •------

începerea construcției 
barajului de la Assuan 
sărbătorită în R.A.U.

Astăzi începe sesiunea 
Biroului F. M. T. D.

(Urmare din pag. l-a)
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HAVANA 9 (Agerpres). — 
Ziarul „Revolucion" a publi
cat interviul acordat cores
pondentului său la Rio de 
Janeiro de Francisco Juliao, 
conducătorul Ligii țăranilor 
din Brazilia. Subliniind că 
conferința miniștrilor Afaceri
lor Externe ai țărilor membre 
ale organizației Statelor Ame
ricane, care urmează să aibă 
loc la Punta del Este, este 
îndreptată împotriva Cubei, 
Juliao a spus :

Dacă în urma acestei con
ferințe se va întreprinde vreo 
acțiune represivă împotriva 
Cubei, atunci organizația Sta
telor Americane se va discre
dita și mai mult în ochii po
poarelor din lumea întreagă 
și în primul rînd ale popoare
lor din țările Americii Latine

care doresc ca poporul cuban 
să-și construiască în liniște 
viața. Simpatiile muncitorilor, 
țăranilor, studenților și inte
lectualității din Brazilia, sînt 
de partea Cubei și toți vor 
acționa pentru a împiedica ca 
împotriva Cubei să fie între
prinse orice fel de măsuri 
care să-i lezeze suveranitatea.

Juliao a condamnat docu
mentele date publicității de 
Departamentul de Stat al 
S.U.A., documente îndreptate 
împotriva Cubei. El a declarat 
că în cazul unei noi agresi
uni nord-americane, popoarele 
'atino-americane se vor ridica 
în apărarea suveranității po
porului cuban. Pentru Statele 
Unite, a spus el, rămîne doar 
o singură cale — sâ înceapă 
tratativele cu Cuba.

In film închinat 
memoriei iui 
Julius Futile

Largă participare la marșul
păcii din Finlanda

HELSINKI 9 (Agerpres). — 
Aproape 1.000 de persoane au 
participat la marșul păcii care 
s-a desfășurat în orașul fin
landez Oulu sub lozincile : 
Pentru dezarmare generală, 
pentru interzicerea armei a- 
tomice, pentru rezolvarea paș
nică a problemei germane.

După cum relatează ziarul

..Kansan Uutiset", în fața pri
măriei a avut loc un miting 
la care a luat cuvîntul M. Vi- 
re-Tuominen, secretar al or
ganizației „Partizan i păcii din 
Finlanda*. Parii eipanții la 
miting au adresat sxarilar pa
teri apelul de a înSpizri de-

Un articol din ziarul englez „Sunday rimes"
LONDRA 9 (Agerpres). — 

„Acțiunile 
Pînă și cei bogați 
prinși de îndoială", scrie Peter 
Clifton, corespondentul din Li
sabona al ziarului englez 
Sunday Times".

Cu toate încercările de a-și 
asigura sprijinul, guvernul a 
ir.eeput noul an bucurîr.du-se 
de și mai puțină popularitate 
decît oricîrid, subliniază cores
pondentul.

Referindu-se la atacul săvîr
șit în ziua Anului Nou asupra 
cazărmii din orașul Beja, Clif
ton scrie : „Răsculații din Beja 
intenționau să împartă armele 
și munițiile capturate și să în
ceapă o răscoală populară. In 
unele regiuni s-a creat un te
ren favorabil răscoalelor".

„Terenul arabil, în special 
în provincia secetoasă Alen- 
teju, unde acționează inters 
răieidațu, se concentrează tot 
md mult în mîinUe unui grup 
tot mâ mic de oameni. Din 
1929 și pină H 1951 marile mo
ța a* înghițit pește n milion 
de gospodara arid. Majoriza- 
tea țiremlor nu ca deloc p£- 
mirs".

Nncf rtxl dri 19 locmio^i 
ai țremati Aleuzeju^ vtde 
pcp^pA ate de 5-X pe—

lui Salazar scad, 
sint cu-

toane se bucuri de dreptul de 
vot. Potrivit dacelor receusă- 
mintului efectuat ia 1950. fie
care al doilea locuitor este a- 
nalfabet. Chiar dintre marii in
dustriași care ssa bucurat 
niciodată de asem^z ea privi
legii* ca astăzi, mslți trec de 
partea opoziției Ei ca și sudți 
adepți ai lui Sclsxar dintre 
foștii membri ez Adsacrii 
Naționale și ai guvemlsă. își 
dau seama ci zilele ssetului 
lui Salazar «fxx nxrzâra^ și 
părăsesc arena poised pea^u 
a aștepta rezxft&sd evenimen
telor.

PRAGA 9 (Agerpres). — „Re
portaj cu ștreangul de git" — 
cine nu cunoaște această carte 
a eroului național al poporul ce
hoslovac Julius Fucik, eminent 
revo’uționar publicist, luptător 
neînfricat împotriva fascismului, 
râpos de hitleriști, care și-a în
cheiat cartea cu cuvintele : 
„Oameni eu v-am iubit I Ve- 
gheafi f. Acum această chemare 
pcate fi auzită de pe ecrane. S-a 
rea zat vechea dorință a cineaș- 
t.'or cehoslovaci — de a reda 
oe ecran chipul eroului național 
ubit. Regizorul I. Balik s-a achi
tat strălucit de sarcina grea și 
de răspundere de a prezenta pe 
ecran pe autorul și totodată eroul 
„Reportajului cu ștreangul de 
gîT. De la prima pînă la ultima 
secvență a filmului se reliefează 
credința ferma în triumful cauzei 
comunismului.

CAIRO 9 (Agerpres). — 
TASS transmite: La 9 ia
nuarie s-a sărbătorit în R.A.U. 
cea de-a doua aniversare a 
începerii lucrărilor de con
strucție a barajului de la As
suan. La construcția acestui 
baraj un ajutor sincer este a- 
cordat R.A.U. de către Uniu
nea Sovietică.

Toate z.arele publică am
ple materiale în care fac cu 
mîndrie bilanțul construcției 
acestui baraj.

într-un amplu articol con
sacrat acestei date însemna
te, ziarul „Al-Masa“ citează, 
printre altele, un pasaj din 
cuvîntarea rostită de pre
ședintele R.A.U., Nasser, la 
punerea pietrei fundamentale 
a barajului de la Assuan, care 
a declarat: „Inaugurînd as
tăzi construcția barajului tre
buie să menționăm statul care 
a consimțit să ne acorde aju
tor în această operă, și anu
me Uniunea Sovietică, care 
ne-a acordat un ajutor sincer, 
nelegat de nici o condiție, ba
zat pe prietenie și dragoste".

organizației noastre. Vor 
prezenți conducători ai orga
nizațiilor de tineret de p© 
toate continentele — din Uni
unea Sovietică, din China 
populară, din R. P. Polonă, 
R. S. Cehoslovacă și din alte 
țări socialiste, din Italia, 
Franța, Belgia, Suedia, An
glia, Finlanda, Canada, Indo
nezia, India, Argentina, Cuba, 
Brazilia, Chile, Venezuela, 
Senegal, Sudan, Congo (cu 
capitala la Brazaville) și din 
alte țâri. Chiar o sumară exa
minare a listei participanților 
relevă diversitatea organizați
ilor membre ale Federației
de pe toate continentele și 
subliniază caracterul deosebit 
de reprezentativ al F.M.T.D. 
De altfel vreau să relev că cu 
prilejul acestei sesiuni vom ra
tifica o serie de noi afilieri la 
F.M.T.D. Anul 1961 a marcat 
o continuă întărire a rînduri- 
lor Federației noastre, o 
creștere a prestigiului său în 
fața generației tinere a lumii.

Claude Gatignon dorește, în 
încheiere, să adreseze cîteva 
cuvinte gazdelor sesiunii.

— Este o mare plăcere pen
tru noi de a putea desfășura 
lucrările sesiunii aci la Bucu
rești. încă de la sosire am 
fost mișcat de primirea căl
duroasă ce ne-a fost făcută 
și am speranța că scurta șe
dere în țara voastră va fi rod
nică și ne va permite o mai 
bună cunoaștere a muncii, 
luptei și preocupărilor minu
natului tineret romîn. Aștept 
cu multă bucurie să mă întîl- 
nesc cu tinerii Bucureștiuluișl 
sînt convins că această sesi
une va consolida legăturile 
noastre prietenești. Ne aflăm 
la început de an nou și doresc 
tineretului romîn un an de noi 
succese în muncă, în studiu 
și în activitatea Uniunii Tine
retului Muncitor — membră 
activă a Federației Mondiale 
a Tineretului Democrat. între
gului popor romîn îi dorim 
noi și noi biruinți pe drumul 
pe care pășește cu atîta în
credere.

a

Forjele patrotice laoțiene resping
cu succes atacurile rebîl lor

XIENG KUANG 9 (Ager
pres). — Din Xieng Kuang se 
anunță că forțele patriotice 
laoțiene resping cu succes 
atacurile trupelor rebele împo
triva regiunilor eliberate.

Pe frontul de la Muong Sai, 
provincia Luang Prabang, for
țele patriotice au alungat uni
tățile rebele atacatoare, pro- 
vodndu-le grele pierderi in 
oameni și armament. într-o 
ciocnire care a avut loc la 
Phon Honi, provincia Vien
tiane, unitățile de patrioți au 
capturat mai multe care blin
date de producție americană 
folosite de rebeli în atacurile 
lor. Pe frontul de la Tha 
Thong, provincia Xieng Ku
ang, rebelii au lansat atacuri 
zilnic cu acoperire aeriană îm
potriva pozițiilor deținute de 
forțele patriotice. în același 
timp trupele rebele întreprind 
atacuri pe șoseaua nr. 12 din 
Laosul central încercând sâ 
înainteze spre est în teritoriul 
eliberat.

Paralel cu intensificarea 
atacurilor rebelilor, diploma
ția și presa americană depun

eforturi in ultimele zHe pen
tru a se sustrage de la răs
punderea ce revine S.U-A. tn 
sabotarea tratativelor dintre 
cele trei părți din Laos. Presa 
americană pretinde ci ar e- 
xista neînțelegeri și chiar con
tradicții intre S.U-A. și rizra 
Boun Oum — Fumi Notam. 
Agențiile occidentale de presă 
au anunțat că S.U.A. ar fi 
mers pină la suspendarea tem
porară a unei părți a ajuto
rului financiar pe care-l acor
dă acestei clici.

Comer.tind aceste manevre, 
postul de radio al unităților de 
luptă Patet Lao subliniază că 
oricîte eforturi ar depune, im
perialiștii americani nu pot 
înșela popoarele. Este îndeob
ște cunoscut că însăși exis
tența clicii lui Nosavan de
pinde de ajutorul imperialiști
lor americani și că această 
clică s-ar prăbuși de îndată ce 
ajutorul ar înceta.

Nu este, de asemenea, un 
secret că trupele rebele care 
încalcă in permanență acor
dul de încetare a focului sint 
comandate de ofițeri ameri-

I--__ _ Hb1 4|

Mercenarii lui Chombe se dedau la atacuri asupra trupelor O.N.U. în fotografie : Pe o 
stradă din Elisabeth viile in urma ciocnirii dintre trupele O.N.U. și bandele ciombiste.

URMAȘII
„HITLERJUGEND" 'ULUI

termenul pentru rezolvarea 
problemei Irianului de vest

DJAKARTA 9 (Agerpres). 
TASS transmite: După cum 
relatează corespondentul din 
Djakarta al agenției France 
Presse, la 9 ianuarie Sukarno, 
președintele Indoneziei, a sta
bilit un termen maxim de 
7—10 zile pentru rezolvarea 
problemei Irianului de vest 
pe calea tratativelor diploma
tice cu Olanda.

Această hotărîre a preșe
dintelui a fost comunicată de 
ministrul Afacerilor Externe, 
dr. Subandrio, după consfă
tuirea din dimineața zilei de 
9 ianuarie a „Statului major

operativ 
Irianului

Luînd cuvîntul în fața co
respondenților, Subandrio a 
făcut aluzie la faptul că dacă 
eforturile diplomatice nu vor 
da rezultate în această pe
rioadă, Indonezia va folosi în 
mod sigur forța pentru elibe
rarea Irianului de vest.

La consfătuirea „Statului 
major operativ" s-a adoptat 
de asemenea hotărîrea ca ge
neralul de brigadă Suharto să 
fie numit comandantul opera
țiunilor în Irianul de vest.

pentru eliberarea 
de vest".

Telegrama adresată de N. S. Hrușciov 
ntelui Sukarno

MOSCOVA (Agerpres)
TASS transmite: In legătură 
cu tentativa de atentat la 
viața președintelui Sukamo, 
Nikita Hrușciov i-a adresat o 
telegramă.

„Mă bucură sincer știrea că 
nu ați avut de suferit în 
timpul atentatului mișelesc la

viața dv. săvîrșit la 7 ianuarie 
la Makassar", se spune în te
legramă.

N. S. Hrușciov exprimă con
doleanțe familiilor victimelor 
acestui act terorist și urează 
totodată președintelui Sukarno 
și eroicului popor indonezian 
succese în opera de consolida- 
de a independenței naționale.

H

Luptători pentru libertate din Guatemala, deținuți în în
chisorile regimului dictatorial pioamerican.

n zilele de sărbă
toare ale sfirțitu- 
lui de an, în Ger
mania occidentală 
n-au răsunat nu
mai pocnetele ar

tificiilor si tradiționalul „O 
Tannenbaum' ci si țipetele și 
focurile de pistol care amin
teau «ni; defilărilor hitlerju- 
gendllor. Și de la țipete s-a 
trecut Ia fapte. Ziarul vest- 
german „DEUTSCHt WO
CHE" care apare la Munchen. 
enumera intr-un articol sub 
titlul „Tineretul de dreapta 
în acțiune” numai cîteva din 
aceste fapte scriind : „Unii in
divizi și grupuri organizate 
intreprind acțiuni pregătite cu 
minuțiozitate. Astfel a fost 
profanat monumentul victime
lor lagărului de concentrare 
Hersbruch — Happurg. Pe a- 
cest monument a fost dăltuită, 
după o muncă de cîteva ore. 
o zvastică. După cîtva timp la 
Kronach au apărut afișe cu 
fotografii ale lui Rudolf Hess 
in care s-a cerut eliberarea 
acestuia din închisoarea din 
Spandau. Și la Muncben au 
fost găsite asemenea mani
feste'.

Este vorba doar de acțiuni 
Intimplătoare? „DEUTSCHE 
WOCHE' răspunde: Jn Repu
blica Federală crește acum 
din nou un tineret de dreapta, 
care-și desfășoară activitatea 
sub firma „Tinăra Europă”, 
răspir.dind tendințe fasciste”. 
După cum se vede sloganurile 
atlantice au fost rapid îmbră
țișate de urmașii cămășilor 
brune. Molima cu este limi
tată doar la Republica Fede
rală. La o adunare a acestei

„Tinere Europe" care a avut 
loc in regiunea Siidhesse au 
participat și delegați din Bel
gia. Austria, Italia și, desigur, 
Spania franchistă, această ci
tadelă a „lumii libere".

„Tezele acestei mișcări — 
scrie „DEUTSCHE WOCHE" - 
amintesc timpurile nazismu
lui”. Și din nou se vorbește 
despre „spațiu vital”, se cere 
încetarea „pălăvrăgelii" și tre
cerea la acțiune, acțiune na-

Răsfoind 
presa străină

Desigur, grupurile naziste în
floresc ca ciupercile după 
ploaie în Republica Federală 
Germană și ele se bucură de o 
protecție oficială. Dar oricîtă 
bere s-ar consuma în berăriile 
din Munchen, de unde au por
nit în 1933 și „băieții” lui 
Hitler, oricîte defilări „în pas 
de giscă” s-ar mai organiza, 
Europa, lumea întreagă e în- 
tr-adevăr trează și vigilentă 
față de uneltirile fasciste. Iar 
„DEUTSCHE WOCHE” uită să 
amintească că mase tot mai 
importante ale tineretului 
vest-german devin conștiente 
de faptul că lupta pentru pace 
înseamnă lupta pentru salva 
rea propriei sale existențe.

a
segregația rasială în orașul Albany

J

tural avîr.d la bază... bombe a- 
tomice. Căci acesta este și vi
sul „tinerilor europeni” care 
după cum amintește mai de
parte ziarul vest-german citat 
și mai sus „cer arme atomice 
pentru N.A.T.O.” (citește R. F. 
Germană N.R.). Herr Strauss 
poate fi mulțumit

Nu este de mirare că dez
mățul acestor bande de huli
gani nu este pedepsit Ba mai 
mult, chiar încurajat, înscriin- 
du-se pe linia „tendințelor e- 
dncative râspîndite în școală 
și în Bundeswehr”. („DEUT
SCHE WOCHE”). Și mai de
parte ziarul scrie: „de la an
ticomunismul stimulat în Re
publica Federală nu mai este 
departe pină la justificarea 
războiului lui Hitler împotriva 
Uniunii Sovietice... Iar aseme
nea acțiuni combat afirmațiile 
guvernului de la Bonn că în 
Germania federală nu ar mai 
exista cercuri neonaziste”.

L MANEA

fîrșitul lunii de- 
‘ * a fost

de 
furtunos în orașul Al
bany (statui Georgia). 
Timp de cîteva zile, 
autoritățile locale și 
poliția s-au găsit în 
stare de alarmă. Poli
țiștii au fost mobili
zați pentru a face față 
unui „inamic" extrem 
de „periculos". Este 
vorba de... studenții 
de culoare, care au 
organizat mai multe 
demonstrații de pro-

5,fîrșitu! Iur 
cembrie 
deosebit

Ravagiile tuberculozei 
în rîndurile 

tineretului spaniol
MADRID 9 (Agerpres). — In Spania fran

chistă flagelul tuberculozei face ravagii în 
rîndul tineretului. Pină și presa franchistă a 
fost nevoită sd recunoască faptul că aproxi
mativ 52 la sută din tineretul spaniol este bol
nav de tuberculoză. „Foametea permanentă și 

condițiile inumane de viață, scriu ziarele, ex
plică de ce în Spania peste 75 la sută din 
copiii intre 5—12 ani sînt bolnavi'.

Ziarele arată că după cum reiese din datele 
publicate recent de o statistică spaniolă, în 
Spania la fiecare 3 minute moare un copil.

test împotriva 
noaselor practici 
discriminării rasiale în 
școli, universități, lo
caluri publice, stații 
de autobuze etc.

„Vreți integrare?' — 
au strigat cu ochii ie- 
șiți din orbite comisa
rii de poliție. „O să 
vă dam integrare de 
o să ne țineți minte 
toată viața". Și 
pus pe treabă. Jn 
proximafiv o ora, 
de demonstranți, 
mare maioritate 
denți negri, au 
arestați, aruncați 
dubele poliției 
transportați în închi
soarea orașului. Aici 
s-a produs un mira- 
:ol. Singurul loc unde 
iutoritățile din Albany 
au fost de acord cu 
lichidarea segrega
ției rasiale au fost... 
celulele închisorii. Este 
adevărat că pentru a- 
ceasta rasiștii au tre
buit sa-și rupă de la 
inimă, dar n-au avut 
încotro. Celulele re
zervate deobicei neg
rilor erau supraaglo
merate, așa încît, din 
ordinul șefului poli
ției, mulfi demon
stranți au fost întemni
țați în celulele desti
nate exclusiv albilor. 
îi cum, cu toate e- 
:este măsuri, închi
soarea din Albany s-a 
iovedit a fi neîncăpă-

rușî- 
ale

s-au 
a- 

267 
în 

stu
fos! 

în 
Și

'oare, cîteva grupuri 
de arestați au fost tri
mise în închisorile din 
orașele învecinate.

Rasiștii au hotărîf să 
facă tot ce le 
puteri pentru a 
aresfafilor un 
de nesuportat, 
declarație făcută unui 
corespondent al ziaru
lui „NEW YORK 
POST", Joseph Fore
mann, unul din condu
cătorii unui comitet 
studențesc, care se 
afla printre cei ares- 
♦afi, a arătat că înfr-o 
:elulă cu numai patru 
□aturi au fost îngră
mădiți 29 de deținuți, 
într-o altă celulă, po
deaua era inundată în 
permanență cu apă 
astfel încît cei arestați 
au fos nevoiți să 
stea o noapte întrea
gă în picioare. A doua 
ți nu li s-a dat nici 
nîncare și nici apă de 
băut.

„Toți acești oameni
- a declarat Foremann
— deși sînt cetățeni 
smericani, au soarta 
deținuților dintr-un la' 
găr de concentrare".

Autoritățile din ora
șul american Albany 
se pot în schimb lău
da că au dat o lecție 
de felul cum poate fi 
„lichidată" segregația 
rasiala în S.U.A.

stă în 
crea 

regim 
Jntr-o

I. RETEGAN

Școli 
tara banei
Invăfămînful din Coreea de 

Sud se degradează conti
nuu. Multe școli au fost 

închise, sute de profesori și în- 
văfăfori se găsesc în închisori și 
lagăre de concentrare. Ce fac 
totuși copiii care merg la școală?

Recent, în ziarul „MASAN 
ILBO“ a apărut un articol în care 
se arată că elevii școlilor elemen
tare din Masan (provincia Kiun- 
san) au fost anunțați că vor în
văța numai două ore pe zi în loc 
de patru, din cauza lipsei clădiri
lor de școală. Dar aceasta nu este 
totul. „Copiii — scrie ziarul — 
învață stînd pe dușumea și țin 
caietele pe genunchi".

Un alt ziar, „MAU SINMUN" 
scrie la rîndul lui că aproximativ 
5.000 de copii din orașul Taegu 
învață în aceleași condiții, adică 
stînd pe podea, „din cauza lip
sei băncilor și pupitrelor". Toate 
acestea nu au împiedicat însă au
toritățile sud-coreene să măreas
că din nou taxele școlare și uni
versitare. Potrivit ziarului „KIU- 
NIAN SINMUN- institutele de 
învăfămînt superior din Seul 
au cerut studenților să plă
tească în cel de-al doilea se
mestru al anului universitar taxe 
mult mai ridicate decît în toamna 
anului trecut. S-a ajuns pînă aco
lo încît studenfii sud-coreeni au 
fost obligați să plătească acum 
69.500 hvani (moneda sud-coreea- 
nă), cu 15.000 hvani mai mult 
decît în urmă cu cîteva luni.

Unde duc toate acestea? Răs
punsul este limpede : la degrada
rea școlii, învățămîntului, crește
rea numărului analfabeților. Situa
ția școlii nu intră în preocupările 
regimului militarist de la Seul...
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