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Conferințe regionale 
de partid

In z.» de 20 f 21 ina
ne ax. au continuat coafcrin- 
>eie regyT-a> de pan.d. In a- 
ceste z2e au ave*. Ioc coefe- 
riz:eie crgazizariîxr regxral? 
PJLB. Arre*. Crijaua. Galați 
Ia$L. Oltenia $1 Saceava.

La ccnicr-z x au pa.--pa: 
tovarăș.; Petre Bor£ă_ • Cr_$a- 
na). N.oogae Oa-ywrs la^k 
Chivu Saotea (OttesLaX Dg=u- 
tru CcLa Soceeva-, Ș~gia~. 
Vtitee Argeș i M_ha Dajea 
(Galați).

Conferințe regionale ale U. T. M.
In zilele de 20—21 ianuarie 

ax. au avut loc in regiunile 
Brașov. București. Cluj. Hu
nedoara și Mureș-Autocomă 
Maghiară conferințe regionale 
ale Uniunii Tineretului Mun-

— Ca toată încrederea - — 
pe drumul gospodăriei colective

Ordinea de zi a coclennțe- 
lor regionale V.TJt a cu
prins : darea de seamă a Co
mitetului regxical U.TăL pe 
perioada ianuarie 1960 — ia
nuarie 1962, raportul cacLăei 
de revizie, alegerea Comite
tului regional U.TJL și a co
misiei de revizie.

La aceste conferințe au 
participat membri ai Biroului 
și secretari ai CC. al U.T.M.

ȘI CALITATE,

După întîlnirile cu belșugul
La căminul cultural din satul Ni

colae Bălcescu, raionul Hîrlău, se 
adunaseră aproape 100 de oameni. 
Printre ei se găsau și mulți tineri. 
Veniseră cu toții să participe la 
seara de calcul pe tema „Cine 
este mai cîștigat?" Mai întîi țăra
nul întovărășit Constantin Botiuc 
a înfățișat celor prezenți felul cum 
a muncit el în anul trecut și veni
turile realizate. A făcut apoi ace
lași lucru colectivistul Ernest Ami- 
hălicioaiei din satul vecin — Flă- 
mînzi. Constantin Botiuc are a- 
ceeași suprafață de teren, aceleași 
unelte, pe scurt aceeași putere e- 
conomică pe care o avea și Ami- 
hălicioaiei înainte de a deveni co
lectivist. Cele două familii au ace
lași număr de brațe de muncă. 
Anul trecut au muncit cu hărnicie 
și unii și alții. Țăranul colectivist 
a primit însă pentru munca pres
tată în gospodăria colectiva un ve-

Două

nit cu mult maî mare decît a 
realizat Constantin Botiuc lucrînd 
în întovărășire.

La cîteva zile după asta, colec
tiviștii din Flămînzi au avut oas
peți. Mai mulți întovărășiți din sa
tul Nicolae Bălcescu au venit să 
vadă la fața locului gospodăria co
lectivă, felul cum este organizată 
munca în G.A.C., felul cum mun
cesc și trăiesc colectiviștii. Ei au 
aflat, printre altele, că pentru fie
care zi-muncă colectiviștii au pri
mit anul trecut cîte 31 lei. Au vi
zitat apoi gospodăria colectivă din 
satul Vlădeni-Vale. Vizitele au eon_ 
tinuat pe urmă la gospodăriile co
lective din Chișcăreni și Totoești.

Organizația de partid i-a ajutat 
și pe multe alte căi pe țăranii 
muncitori întovărășiți să se convin
gă de superioritatea gospodăriei 
colective. In această muncă politi
că o contribuție importantă a

sate —

adus-o și organizația U.T.M. La 
vizite, la serile de calcul eu fost 
îndrumați să participe numeroși 
tineri, s-a organizat citirea statu
tului model al G.A.C., întîlniri cu 
tinerii colectiviști etc.

Munca politică desfășurată în 
scopul lămuririi țăranilor muncitori 
despre superioritatea gospodăriei 
colective n-a întîrziat să-și arate 
roadele. „Oglinda satului" — zece 
panouri așezate în diferite puncte 
ale satului cu numele noilor în
scriși în G.A.C. — releva aceasta.

în ziua de 21 ianuarie în satul 
Nicolae Bălcescu a fost mare săr
bătoare. 250 familii din acest sat 
și din cătunele Chișcăreni și Pri- 
secani au creat o gospodărie co
lectiva pe care au denumit-o „Ni
colae Bălcescu". In aceeași zi 204 
familii din satul Rediu-Tătar, raio
nul lași și 237 familii din satele 
Căpușneni și Fundu-Văii, raionul 
Vaslui, au creat de asemenea cite 
o gospodărie colectivă.

un singur drum

Alături de rude 
și prieteni

In satele Ungheni, Colțu și 
Satu Nou care laolaltă alcă
tuiesc comuna Ungheni din 
raionul Costești, regiunea Ar
geș, marea majoritate a țăra
nilor muncitori, urmînd cu în
credere îndemnul partidului, 
s-au unit în gospodării colec
tive. Din primele zile de la 
inaugurare, între cele trei gos
podării colective a început o 
însuflețită întrecere pentru 
continua lor consolidare eco
nomi co-organizatorică. în a- 
ceastă întrecere s-a făcut sim
țit întotdeauna ajutorul re
ciproc, colaborarea. Rezulta
tele au fost mereu mai bune; 
cele trei unități agricole socia
liste au obținut producții spo
rite în fiecare an, și-au creat 
sectoare zootehnice aducătoare 
de mari venituri, și-au dezvol
tat fonaul de bază, ceea ce

N. PUIU

(Continuare in pag. a 3-a)

ȘI ECONOMII
Brigada condusă de Marin 

Dobrescu de la Uzinele de
țevi. „Republica- din Capita
lă, care lucrează la reducto- 
rul de trei țoii se menține de
mai multă vreme în fruntea 
întrecerii socialiste. Acordînd 
o atenție deosebită sporirii in
dicilor de utilizare a agregate
lor precum și îmbunătățirii 
calității țevilor laminate, co
lectivul brigăzii a reușit să re
ducă procentul de rebuturi cu 
mult sub cel admis. Astfel, 
pînă la data de 18 ianuarie, 
brigada a produs țevi de cali
tatea I-a în proporție de 99,8 
la sută, iar rebuturile au scă
zut cu peste 50 la sută față 
de procentul admis. în același 
timp reducînd cu 100 grame 
consumul specific pe tona de 
țevi laminate s-au realizat și 
importante economii de metal.

V. D.

Gospodăriile agri
cole colective din 
Filiași, Coțofeni din 
față, Valea lui Pă- 
tru din raionul Fi
liași au atras din 
ce în ce mai mult 
atenția țăranilor 
muncitori din satele 
vecine și chiar a 
celor din satele mai 
îndepărtate. De a- 
ceea, nu rare au 
fost cazurile cînd a- 
ceștia au fost oas
peții colectiviștilor. 
In vizită la colecti
viști au fost de 
multe ori și țăranii 
întovărășiți din sa
tele Rasnicu-Bătrîn 
și Rasnicu-Oghian. 
Și de fiecare dată 
și-au dat mai bine 
seama de avantajele 
muncii în comun în 
gospodăria colec

tivă. Au făcut com
parații intre pro
ducțiile lor și pro
ducțiile obținute de 
colectiviști și rezul
tatul era mereu a- 
celași: avantajați 
erau colectiviștii. 
Au fost poftiți a- 
casă la aceștia ; 
case noi, mobilă, a- 
parate de radio, 
hambarele pline cu 
bucate — tot ce-i 
trebuie unui om 
gospodar la casa lui.

La îndemnul or
ganizației de partid, 
ei au povestit și 
celor de acasă des
pre tot ceea ce au 
văzut și le-a plă
cut mai mult.

Din inițiativa or
ganizației de partid 
au fost organizate 
numeroase alte ac

țiuni: seri de calcul, 
citirea Statutului 
model al G.A.C., în- 
tilniri cu colectiviș
tii.

Roadele acestei 
munci politice s-au 
concretizat în cere
rile pe care tot mai 
mulți țărani munci
tori le depuneau la 
comitetele de iniția
tivă. De curind, 
cînd s-a apropiat 
ziua inaugurării, ca 
urmare a dorinței 
tuturor, țăranii 
muncitori din cele 
două sate s-au unit 
intr-o singură gos
podărie colectivă 
căreia i-au dat nu
mele „Drumul bel
șugului".

L TEOHARIDE

înti-o pauză a lucrărilor, maestrul Tudor Arghezi și Mihai Beniuc discuta cu tineri 
scriitori.

Ieri a Început

Conferința pe tara
a • •scriitorilor

La S.M.T. Buda, raionul Ol
tenița, în curînd toate ma
șinile și tractoarele vor fi 
gata pentru campaniile a- 

gricole ale acestui an.
Foto : AGERPRES

C. SLAVIC

Luni dimineața, in sala mi
că a Palatului R. P. Romine 
din București, s-au deschis lu
crările Conferinței pe țară a 
scriitorilor.

La conferință participă de
legați ai secțiilor și filialelor 
Uniunii Scriitorilor, numeroși 
invitați din întreaga țară ~ 
scriitori, membri ai cercurilor 
literare.

La deschiderea lucrărilor 
conferinței au asistat tovară
șii : Atanase Joja, președinte
le Academiei R. P. Romine, 
I. Murgulescu, ministrul învă
țământului și Culturii, P. Ni- 
culescu-Mizil, șef adjunct al 
Direcției de propagandă și 
cultură a C.C. al P.M.R., Con
stanța Crăciun, adjunct al mi
nistrului învățământului și 
Culturii, membri ai C.C. al 
P.M.R., reprezentanți ai unor 
instituții centrale și organiza
ții obștești, ai altor uniuni de 
creație, reprezentanți ai oa
menilor muncii din întreprin
derile Capitalei.

în aplauzele călduroase ale 
asistentei, acad. Tudor Arghe
zi a rostit cuvîntul de deschi
dere a conferinței.

Asistența a păstrat un mi
nut de reculegere in memoria 
maestrului Mihail Sadoveanu, 
președintele Uniunii Scriitori
lor și a altor scriitori care 
au încetat din viață în ultima 
perioadă : Cezar Petrescu, Al. 
Kirițescu, Camil Petrescu, 
George Bacovia, Gala Ga- 
laction, Lucian Blaga, Cris
tian Sîrbu, Asztalos Istvan, Ni
colae Labiș și alții.

Conferința a ales apoi un 
prezidiu alcătuit din scriitorii: 
Tudor Arghezi, Mihai Beniuc, 
Geo Bogza, Demostene Botez, 
Ion Brad, Marcel Breslașu, V. 
Em. Galan, Alecu Ivan Ghi- 
lia, Kovăcs Gyorgy, Dumitru 
Mircea, Nagy Istvăn, Ion Pas, 
Titus Popovici, Marin Preda 
și Zaharia Stancu. Au fost 
alese de asemenea comisia de 
validare, secretariatul și comi
sia de redactare a proiectului 
de hotărire a conferinței.

Ședința de dimineață a fost 
prezidată de scriitorul V. Em. 
Galan.

Conferința a adoptat urmă
toarea ordine de zi: Darea dc 
seamă asupra creației literare 
și asupra activității organiza
torice a Uniunii Scriitorilor, 
sarcinile ce revin literaturii în 
lumina documentelor celui 
de-al III-lea Congres al P.M.R., 
Darea de seamă asupra acti
vității comisiei de revizie a 
Uniunii Scriitorilor, aprobarea 
unor modificări la statutul 
Uniunii, alegerea comitetului 
de conducere și a comisiei de 
revizie ale Uniunii Scriitorilor.

Acad. Mihai Beniuc, prim- 
secretar al Uniunii Scriitorilor, 
a prezentat apoi Darea de 
seamă a comitetului de con
ducere al Uniunii.

Tot în cursul ședinței de di
mineață, scriitorul Radu Bou-

reanu a dat citire dării de sea
mă a comisiei de revizie.

în ședința de după-amiază, 
scriitorul Ion Bănuță a pre
zentat raportul comisiei de va
lidare. Scriitorul Demostene 
Botez, care a prezidat ședin
ța, a dat citire propunerilor 
de modificări aduse Statutului 
Uniunii Scriitorilor.

Au început apoi discuțiile cu 
privire la darea de seamă a 
comitetului de conducere al 
Uniunii Scriitorilor, la darea 
de seamă a comisiei de revi
zie și asupra modificărilor la 
statut. Au luat cuvîntul scri
itorii Titus Popovici, Ion Brad, 
Silvian losifescu, Ion Pas, Va- 
sile Nicorovici, Alexandru Bă
lăci, Dumitru Corbea, Dumi
tru Ignea, Remus Luca, Ko- 
vâcs Gyorgy, Mihai Gafița, 
Vicu Mindra.

Lucrările conferinței con
tinuă.

(Agerpres)

Grăbesc reparațiile mașinilor 
și uneltelor agricole

Muncitorii, ingi
nerii și tehnicienii 
de la G.A.S. Segar- 
cea, regiunea Ol
tenia, sînt preocu
pați în aceste zile 
cu urgentarea re
parațiilor la mașini
le și utilajele agri
cole. Datorită măsu
rilor luate, până în 
prezent s-au repa
rat 25 de tractoare, 
15 pluguri purtate,

etc. 
pic

au

6 semănători de 
cereale, 7 semănă
tori de porumb, 
55 cimpuri de gra
pe, 7 remorci 
Multe din 
sele necesare
fost recondiționate 
și confecționate în 
atelierul gospodă
riei.

Mai avansate în 
repararea mașinilor 
și uneltelor agri
cole sînt brigăzile

de mecanizare com
pletă nr. 1, 2 și 4 
conduse de comu
niștii Manda Du
mitru, V. Tonița și 
M. Preda precum și 
muncitorii 
Constantin,
Marin, Popa Ma
rin, Brebenoiu Du
mitru, Bivolaru Pe
tre și alții.

LEPĂDAT ILIE 
inginer

Iovan 
Băia

Aspect din secția motoare a 
Urnelor „23 August" din 

Capitală

Foto : AGERPRES

O discuție 
despre înfățișarea secției

V-ați gîndit vreodată să or
ganizați o discuție în secția in 
care lucrați, despre modul 
cum poate fi sprijinit și mai 
mult procesul de producție 
prin mai buna organizare a 
locului de muncă ? Vă asigu
răm că nimic nu poate trezi 
mai mult interesul și elanul 
gospodăresc al tinerilor decit 
o asemenea discuție colectivă. 
Și e firesc. Fiecare tînăr nă
zuiește ca munca să fie cit 
mai bine organizată, fiecare 
este dornic ca atelierul în 
care lucrează să fie cît mai 
frumos, cît mai atrăgător.

Iată, de pildă, o asemenea 
discuție a avut loc zilele tre
cute la atelierul „eboș", de 
la secția 3 racorduri speciale 
al Uzinei Mețalurgice-Tîrgo- 
viște. Tema discuției: „Cum 
putem organiza mai bine 
munca", „Cum se poate 
schimba fața secției". între
barea era pusă de organiza
ția U.T.M. și pentru a-și spu

ne părerea au vorbit numeroși 
tineri muncitori, tehnicieni, 
ingineri.

Primul care a luat cuvîntul 
a fost strungarul Gh. Poș- 
tină.

— Socotesc, a spus el. că 
organizația U.T.M. 
face un lucru util 
inițiind o asemenea 
discuție. într-ade- 
văr, mai buna or
ganizare a locului 
de muncă se impu
ne cu necesita
te în atelierul nostru. Sînt 
de părere însă că noi singuri, 
fără ajutorul conducerii sec
ției, nu vom realiza decît 
lucruri pe jumătate.

Inginer Ian Marcu (șeful 
secției) : Conducerea secției 
este de acord să vă ajute. 
Care sînt propunerile voastre?

Kraft Gerhardt (mecanic) : 
— Să începem cu întreține
rea mașinilor. Cu toții știm

că la operația de eboșare se 
lucrează într-un ritm rapid, 
mașinile sînt mult solicitate. 
Deci cu cît le întreținem mai 
mult, cu atît lucrăm mai mult 
cu ele. La noi situația știți 
care este — timpul cît lucrăm

Ordinea, frumosul — 
rezerve ale producției

toarea pusă la cutia mane
telor ?

Ion. C. Matei: Am avut de 
reparat ceva și am neglijat 
s-o mai pun la loc...

Kraft Gerhardt: Vedeți ? 
în mașină intră praf, viața ei 

se scurtează. Și a- 
poi ce să mai spu
nem de tineri ca 
Luca Mihai sau E- 
mil Constantines- 
cu, care fac în mod 
superficial întreți
nerea săiptămînală a

mașinilor la care lucrează?... 
Mai sînt și cazuri cînd unii 
mecanici de întreținere nu-și 
îndeplinesc suficient sarcinile 
de îngrijire a mașinilor.

Albu Lemnaru (secretarul 
organizației U.T.M.) : Ce pro
pui ?

Kraft Gerhardt: Tovarășul 
maistru Constantin Cucu- 
rezeanu să îndrume mai mult 
pe tineri, să-i instruiască mai

cu o mașină este în medie mai 
scurt decît ar trebui.

Ing. Ion Marcu : — Care
e cauza ?

Kraft Gerhardt: Nu toți ti
nerii își îngrijesc cum trebuie 
mașinile. Sînt unii ca Marin 
Nicolae, Dima Cristescu, Bița 
Dumitru și alții, la care ma
șinile sînt lună, nu alta. Iată 
însă un strungar foarte bun 
ca Matei. Priviți strungul lui: 
de ce n-are mașina apără

mult asupra modului în care 
trebuie îngrijite mașinile. 
Să organizăm o discuție în 
colectiv despre modul cum tre
buie făcută întreținerea. De 
asemenea, e necesar să supra
vegheze mai mult și munca 
mecanicilor de întreținere. 
Mai propun să organizăm o 
întrecere între tinerii din sec
ție. O întrecere pentru cea 
mai îngrijită mașină.

Ion C. Matei: Mi s-a făcut 
o observație justă : de data a- 
ceasta am dat dovadă de ne
glijență, lăsînd mașina fără 
apărătoare. Sînt de acord să 
organizăm întrecerea. Propun 
însă ca ea să constituie unul 
dintre obiectivele întrecerii 
pentru titlul de brigadă frun
tașă. Iar pe neglijenți, postul

F. EUGEN

(Continuare in pag, a 3-a)

Muntele și-a primit și de data aceasta oaspeții cu mult 
soare și... zâpadâ buna de schi.

Foto : AGERPRES



Iapa I-a a Spartachiadei de iarnă 
lililll 3 tineretu,ui se apropie de sfîrșit, ■Uliii februarie n-au maiI II fămas decit 9 zile. De aproape ■tHill două luni numeroși tineri de la 

orașe și sate se întrec cu pasiune la șah, 
tenis de masă, schi, patinaj, săniuțe, gim
nastică, trîntă și haltere. Mulți dintre ei au 
iăcut acum cunoștință cu o nouă disciplină 
sportivă. întrecerile de masă au scos, ca 
de fiecare dată, la iveală elemente tinere, 
talentate, pentru sportul de performanță. 

Vă invităm, dragi cititori, într-o călăto
rie împreună cu o brigadă de reporteri ai 
ziarului nostru ca să cunoaștem prieteni 
ai sportului, activiști sportivi care se preo
cupă cu entuziasm de antrenarea tinerilor 
la această largă competiție de masă. Vă 
propunem și un traseu: București — Pitești 
— Rîmnicul Vîlcea — Piatra Olt — Cra
iova — Caracal — Roșiori de Vede — 
București.

De acord? Atunci, la drum!

RA ! PUL NOSTRU PRIN REGIUNILE ARGEȘ, OL T E NIA, BUCUREȘTI

Condiții 
excelente 

peptru start
Șoseaua șerpuiește pe sub arcul de 

triumf natural, format din coroana po
leită în alb a castanilor seculari. Curînd 
intrăm în regiunea Argeș. Vom cunoaște 
desigur bogata activitate sportivă de 
masă a tineretului din satele și orașele 
regiunii, vom împărtăși împreună cu ei 
bucuriile pentru condițiile excelente 
create de statul nostru democrat-popu
lar. Partidul și guvernul nostru au pus 
la dispoziția tineretului stadioane de 
mare capacitate, săli de sport bine uti
late, numeroase baze sportive, echipa
ment, antrenori și instructori sportivi. 
Toate aceste condiții stimulează pasiunea 
tineretului pentru sport, îl ajută în culti
varea unor trăsături caracteristice omu
lui de tip nou, constructor al socialis
mului : dîrzenia, voința, curajul, abnega
ția în muncă.

Iata-ne în fața primului popas. Sînțem 
la sediul Consiliului raional U.C.F.S. 
Găești. Tovarășul Nicolae Zaharia, pre
ședintele consiliului, ne informează cu 
date deosebit de interesante. ..In vederea 
desfășurării întrecerilor din cadrul spar
tachiadei. și în raionul nostru a existat 
o deosebită grijă pentru asigurarea bazei 
materiale a acestei mari competiții spor
tive de masă. S-au amenajat noi săli de 
sport, s-ay construit săniuțe și schiuri, 
s-au îmbogățit magaziile de echipament 
sportiv**.

— Să mergeți tovarăși, ne invită dînsul, 
la școala medie să vedeți cu cită grijă a 
fost pregătită baza materială pentru în
trecerile spartachiadei.

Am răspuns invitației. Intr-adevăr fap
tele te impresionează de la bun început. 
Elevii erau în sala de gimnastică. O sală 
de sport, amenajată tocmai în cinstea 
marei întreceri sportive de masă. Elevii 
au participat prin muncă patriotică la 
amenajarea ei. în sală plutește încă miro
sul proaspăt de var și vopsea. La iniția
tiva organizației U.T.M. de aici, elevii 
au lucrat singuri tîmplăria sălii, au vop
sit, au instalat aparatele, șpalierele, pa
ralelele, calul cu minere, panourile de 
baschet. După ce sala a fost gata, între
cerile sportive au început. Primii care 
au fost invitați la „start“, au fost tinerii 
evidențiați în mod deosebit la amenaja
rea sălii.

Dealtfel, în lungul nostru traseu vom 
mai întâlni numeroase asemenea aspecte 
ale grijii deosebite pentru asigurarea 
bazei materiale a întrecerilor acestei 
mari competiții sportive de masă. S-au 
amenajat pîrtii pentru schi Și săniuțe, 
s-au confecționat jocuri de șah, schiuri 
chiar și săniuțe. Am aflat în comuna 
Titeștî (raionul Pitești) că pînă acum, cel 
mai frumos concurs din cadrul sparta
chiadei a fost cel de schi și săniuțe. A 
venit la pîrtla special amenajată aproape 
toată comuna să asiste la întrecerea ce
lor peste 100 de concurenți. Aproape toți 
tinerii au concurat pe schiuri și săniuțe 
confecționate de mîna lor. In astfel de 
împrejurări întrecerile au o dublă semni
ficație. Tinerii colectiviști, participanți la 
întrecerile spartachiadei nu au luat parte 
la un simplu concurs de săniuțe ci și la 
o întrecere a mîinilor îndemîn atice. 
La măiestria cu care știi să conduci să
niuța se mai adaugă și priceperea cu 
care ai meșterit-o.

Ajunși la sediul Consiliului regional 
U.C.F.S. Argeș, din nou am notat în car
netul de însemnări nume de oameni, fap
te interesante. Nu este deloc lipsit de 
semnificație faptul că în regiunea Argeș, 
centrele special amenajate pentru învăța
rea anumitor sporturi au o largă răspîn- 
dire. Comisia regională de organizare a

spartachiadei are un merit în înființarea 
acestor centre. In raionul Muscel, de 
exemplu, pe dealul Dobroieșului, la cen
trul de antrenament vin foarte mulți 
tineri dornici să învețe schiul. Profe
sori specialiști și material special pentru 
cel puțin 100 de tineri stau la dispoziția 
tuturor amatorilor de schi. Zilele aces
tea s-a mai înființat un centru asemănă
tor în comuna Rucăr, iar la centrul din 
Pitești, de pe dealul Trivalea, vin zilnic 
peste 100 de tineri care învață schiul.

Centre de antrenament au mai fost în
ființate și pentru alte sporturi. De exem
plu, în comuna Oarja, la centrul de în
vățat trînta utemistul Ion Mihalcea se 
ocupă zilnic de pregătirea a 30 de tineri. 
Și de aici probabil vor ieși campionii...

Este evident că succesul de care șe 
bucură Spartachiada de iarnă a tinere
tului în regiunea Argeș se datorește în 
primul rind condițiilor minunate create 
de statul nostru democrat-popular, ca și 
grijii cu care organizațiile U.T.M. și aso
ciațiile sportive au acordat-o antrenării 
tineretului la această largă competiție 
de masă.

După prima etapă, 
concursurile 
continuă

Filele carnetelor noastre de reporteri, 
obiectivele aparatelor de fc«-graLa: re
țin cu fiecare kilometru parcurs ima
gini, instantanee din ce in ce mai inte
resante.

...Uzinele metalurgice „Vasile Tudose* 
din Colibași. Sportul și-a găsit foarte 
mulți prieteni printre tinerii muncitori. O 
singură cifră este edificatoare. Asociația 
sportivă a uzinei numără 2.200 membri 

Echipa feminina de gimnastica a Școlii medii nr. 1 din Rimnicu Vîlceq se pregătește pentru întrecerile celei de a 
II-a etape din cadrul Spartachiadei de iama a tineretului.

dintre care 1.800 sînt tineri. Cei mai 
mulți sînt pasionați pentru șah, volei, 
fotbal, atletism, moto și tenis de masă.

în aceste zile de iarnă sportul nu cu
noaște nici la Colibași vacanță. Tinerii 
n-au vreme de pierdut. Dacă. am călă
tori cu trenul prin aceste locuri ne-ar fi 
dat să vedem întreceri sportive pe cît de 
pasionante, pe atît de originale. In fie
care compartiment șahiștii își dispută 
întâietatea în partide „fulger". Pasiunea 
tinerilor pentru șah a făcut ca această 
secție pe ramură de sport să cuprindă 
peste 300 de membri, majoritatea avînd 
deja clasificarea sportivă. Dar pasiunea 
tinerilor pentru șah nu s-a născut „peste 
noapte". Asociația sportivă a inițiat in
teresante acțiuni propagandistice în fa
voarea acestui sport. Un exemplu: în 
preajma începerii întrecerilor Spartachia
dei au fost organizate la club sau la col
țul roșu al atelierului sculărie demon
strații susținute de cei mai buni șahișți 
ai uzinei. Așa, mulți dintre tinerii uzinei 
au descoperit frumusețile șahului.

Din partea celor de la sculărie a pornit 
prin decembrie o altă inițiativă intere
santă privind propagarea sportului în 
rîndul tineretului. In timpul liber și-au 
construit eîteva haltere cu care într-o

'După orele de muncă Ia S.M.T.-NomoT, regiunea București întrecere pasionantă pe tabla de șah.

zi s-au luat la întrecere. Formarea muș
chilor a cerut răbdare, perseverență în 
antrenamente, pasiune pentru sportul 
ales. Și mulți au dobîndit aceste calități. 
Acum 88 de tineri din uzină s-au înscris 
la întrecerile de haltere ale Spartachia
dei de iarnă. Aceste două exemple ne 
arată că munca de promovare a unor dis
cipline sportive mai puțin cunoscute nu 
trebuie făcută doar prin afișe și stația 
de radioficare. Acțiunile concrete au și 
mai multă eficacitate.

întrecere tare mult îndrăgită de tinerii 
metalurgiști din Colibași, Spartachiada 
de iarnă antrenează la start cu fiecare 
ediție sute de tineri ai uzinei. La actua
lele întreceri sînt antrenați aproape T00 
de tineri. Acțiunile propagandistice pri
vind popularizarea întrecerilor sparta
chiadei continuă și acum la afîrșitul eta
pei I-a cu aceeași intensitate ca în 
prima zi.

,.Secretul* continuării acțiunii de popu
larizare a Spartachiadei ne-a fost des
tăinuit înainte de a părăsi uzina de către 
tovarășul Ion Fijncu, secretara! comite
tului U.TJd. „Spartachiada de iarnă și 
mai ales prima etapă se desfășoară pe 
timp limitat. încă de pe acum ne gindim 
— mărturisea dînsul —> la inițierea unor 
întreceri pe asociație care au ca obiectiv 
asigurarea continuității in activitatea

Căci după etape I-a nu intrăm în va
canță".

— Interesam. La ce fel de întrece:, 
v-aț: gțsdi: ?

pfeeîe: tenis de masă. șah. haltere și 

trecerea va cuprinde doua etape: con
cursuri pe ateliere, apoi un turneu final 
care va desemna campionii uzinei la fie
care disciplină.

^Secretul" acesta ar părea la prima ve
dere un amănunt Dar el vorbește des
pre pasiunea tinerilor Uzinei ..Vasile Tu
dose" pentru sport, despre grija cu care 
comitem! U.TlL, consiliul asociației spor

tive se preocupă de antrenarea tinerilor 
din uzină la o continuă, bogată și inte
resantă activitate sportivă.

Itinerariul nostru ne conduce către 
Rîmnicu Vîlcea. Ceața și poleiul așter
nut pe neașteptate ne obligă să călătorim 
mai anevoie.

Duminica: 
întreceri 

model
Am lăsat în urmă Dealul Negru și ser

pentinele lui care au fost întotdeauna un 
punct de încercare pentru cicliști ca și — 
mai ales în aceste zile de iarnă cu ză
padă multă și ger aspru — pentru auto
mobile. G.A.Z.-ul nostru reușește să-l 
străbată cu ușurință șî ne apropiem de 
Rm. Vîlcea.

„In orașul nostru altădată singurul 
sport cunoscut era fotbalul. Acum aici 
pulsează o intensă activitate sportivă", 
ne vorbește cu mîndrie tov. Alexandru 
Bușcă, președintele consiliului raional 
U.C.F.S. Un exemplu convingător ni-1 
oferă întrecerile Spartachiadei de iarnă: 
doar la școala medie Nicolae Bălcescu au 
luat parte la aceste întreceri peste 1000 
de elevi și eleve!

Dorim mai multe amănunte și de aceea 
ne adresăm profesorului de educație fi
zică Petre Darie. „In școala noastră 
sportul are o tradiție frumoasă. Și la 
alte ediții ale Spartachiadei de iarnă lis
tele de înscriere la întreceri au 
fost luate cu asalt. Ca anul acesta 
insă, parcă niciodată. Sala de gimnastică, 
după cum o vedeți, proaspăt reamena- 
jată, a fost și este locul în care au avut 
loc multe întreceri. Mă bucură îndeosebi 
numărul mare de băieți care cu prilejul 
spartachiadei au făcut cunoștință cu un 
sport mai puțin cunoscut în orașul nos
tru : sportul halterelor. Dorința mea este 
ca numărul halterofililor, 72 de înscriși 
la ora actuală, să fie mai mare la o edi
ție viitoare".

— Ne-ar interesa să știm cum ați reușit 
să atrageți un număr atît de mare de 
elevi la practicarea halterelor.

— Nu a fost prea ușor. Mai intîi a tre
buit să popularizăm această disciplină în 
riadul elevilor. Asta, in primul rind la 
orele de educație fizică. Apoi, demon
strații ta fața elevilor. Am organizat mai 
multe antrenamente de „încercarea pu- 
tmlar* ceea ce i a atras pe viitorii parti- 
cipanțî. $: abia după toate astea am tre
cut la înscrieri și concursuri. După cum 
vedeți-. încetul cu încetul se formează 
mușchii! Dacă am fi pornit direct de la 
imcrieri și concursuri, întrecerile n-ar fi 
avut atâta succes.

— Vă gindiți să continuați această ac
țiune în domeniul halterelor ?

— Desigur! Avem în plan organizarea 
unor concursuri în cadrul școlii, iar al
tele, demonstrative, în alte școli.

Dar în raionul Rm. Vîlcea, s-au între
cut cu prilejul spartachiadei peste 10.000 
de tineri și tinere. Aceasta înseamnă o 
neobosită muncă de popularizare și în
drumare dusă pe teren, la sate, de acti
viștii comitetului raional U.T.M. și ai 
consiliului raional U.C.F.S. Cu prilejul 
vizitei la U.C.F.S., am aflat și despre alte 
măsuri luate în scopul unei cît mai bune 
organizări a întrecerilor din cadrul Spar
tachiadei. Astfel, la 28 ianuarie — ah ! 
cît de mult am dori să fim din nou în 
satele acestui raion, duminica viitoare — 
în tot raionul va avea loc o „duminică 
sportivă" cu prilejul căreia se vor disputa 
întreceri în cadrul spartachiadei. La Rm. 
Vîlcea, spre pildă, se vor organiza în a- 
ceeași zi concursuri model în asociațiile 
sportive Flamura roșie, Sănătatea, etc. 
Cei mai buni sportivi din oraș vor pleca 
la sate pentru a face demonstrații de 
lupte, gimnastică, tenis de masă. Șahiștii 
vor acorda simultane. Cu alte cuvinte, la 
28 ianuarie va avea loc un util schimb 
de experiență pe plan raional, în care 
vor fi angrenați sute și mii de sportivi 
din satele și orașele raionului Rm. Vîlcea.

A

In loc 
de două luni, 

trei zile
Fosta „Cetate a banilor" ne întâmpină 

cu o ceață groasă. Craiova este acum o 
adevărată cetate a muncii, a marilor uzi
ne ridicate în anii din urmă, a noilor 
construcții. „Este firesc ca în buche
tul frumoaselor rezultate obținute pe a- 
ceste meleaguri și sportul să ocupe un 
loc de frunte. In mai toate satele regi
unii există asociații sportive, se joacă 
fotbal — sportul cel mai îndrăgit — se 
practică atletismul, șahul etc", ne spune 
tov. Gîrleșteanu, vice-președintele consi
liului regional U.C.F.S-

— V-am ruga să ne dați ceva amă
nunte în legătură cu desfășurarea între
cerilor Spartachiadei de iarnă.

— îmi pare rău, dar date nu prea avem. 
Pentru a ne documenta noi înșine, am 

plecat către Uzina „7 Noiembrie". Prima 
cunoștință, tovarășul Nișipeanu, secreta
rul comitetului U.T.M., care ne-a spus că 
..în jurul lui 1 decembrie s-a alcătuit, în 
colaborare cu sindicatul, un plan de ac
țiune care are însă foarte puțin comun 
cu spartachiada și mai mult cu activita
tea culturală".

Cu greu am aflat că s-a încheiat etapa 
pe sectoare, că a fost organizat de către 
comitetul U.T.M. un concurs de șah, te
nis de masă, și... remi ! Da, iată o nouă 
„disciplină sportivă*, în cadrul sparta
chiadei ! Intr-adevăr e de mirare. Dar 
am mai aflat că la schi, șah și tenis de 
masă au luat parte doar 66 de concu
renți, deși în uzină lucrează aproape 60Q 
de tineri.

Aspecte... „inedite" din cadrul sparta
chiadei am întâlnit și în comuna Leu, 
una dintre cele mai mari din raionul 
Craiova, aflată în drumul nostru, spre 
Caracal. N-am scăpat prilejul și am vizi
tat-o. Unde să oprim însă ? La școală nu 
se vedea nici o lumină, iar căminul cultu
ral era închis. Pe ulițele satului — zeci 
și zeci de tineri stăteau la sfat. Intr-un 
târziu l-am găsit pe Ion Popa, secretarul 
comitetului comunal U.T-M.

— Etapa I-a a spartachiadei a fost or
ganizată la noi în zilele de 22, 23 și 24 
decembrie. Au fost concursuri foarte fru
moase, cu spectatori mulți, cu cîștigători 
cunoscuți de-abia în ultima clipă. Pot 
spune că a fost un succes, ne-a pus în 
temă tov. Popa. Mai greu ne-a fost să 
punem pe picioare concursul de haltere, 
pentru că nu aveam materialul necesar. 
Am primit însă sprijin din partea consi
liului regional U.C.F.S. Craiova, care 
ne-a trimis haltere. Și astfel întrecerile 
au putut avea loc în bune condiții.

— Cam cîți tineri au participat ?
— Vreo 50 în total : 16 la haltere, 20 

la șah și 10 la trîntă.
— Dar de ce atît de puțini ?
— Păi noi i-am ales pe cei mai buni 

din comună. Pentru că — trebuie să știți 
— tineri sînt mult mai mulți, vreo 1300 
cu toții. Noi ne-am gîndit ca doar cei 
mai buni să ia parte la aceste întreceri.

Ce părere are comitetul raional U.T.M. 
despre munca de îndrumare și control 
pe teren, în mijlocul participanților la 
spartachiadă ?

Fetele 
îndrăgesc 
sportul

înainte de a ajunge în Roșiori de 
Vede am ținut să-i vizităm pe tinerii 
muncitori de la „Țesătura" Teleorman. 
Aici lucrează un număr mare de fete dar, 
spre nedumerirea noastră, nici una nu 
participă la întrecerile Spartachiadei.

Secretarul comitetului U.T.M., tov. Ni
colae Mircea, ne-a mărturisit că în fa
brică atragerea fetelor la sport este o 
problemă încă nerezolvată. De altfel, 
continuă el, am mai fost criticați în presă 
pentru această lacună. N-am găsit însă 
metodele prin care să deschidem gustul 
fetelor pentru spart.

Curios. Este vorba oare de „metode" 
aparte ? Nici gînd. In raidul nostru 
am găsit în multe locuri un număr mare 
de fete în concursurile Spartachiadei — 
Să răsfoim însemnările și să destăinuim 
tovarășului Mircea Nicolae unele „me
tode", așa cum obișnuește să se scuze.

Intr-o comună din raionul Găești, la 
Cobia de Sus, din totalul celor 260 parti
cipanți la spartachiada, 125 sînt numai 
fete. Aici organizația de U T.M. și aso
ciația sportivă, au reușit să situeze spor
tul feminin la loc de cinste. Cum au 
reușit? Mai întîi, o echipă de volei femi
nină dintr-o comună învecinată a fost

FRUNTAȘI 
ÎN PRIMA 

ETAPĂ
Trei dintre fruntașii întrecerilor 
primei etape a Spartachiadei de 
iama a tineretului disputate în co
muna Rîureni din regiunea Argeș

VIRGIL PÎRC1OAGA (șah)

invitată să susțină un meci demonstra
tiv. Fetelor le-au plăcut acest sport și în 
scurtă vreme, în comună au început pri
mele antrenamente- Acum sînt nu
meroase echipele de volei, handbal și 
gimnastică. Bogata activitate locală a aso
ciației sportive a stimulat gustul pentru 
sport al fetelor și astfel se explică nu
mărul mare de participante la întrecerile 
Spartachiadei.

Filele noastre de carnet nu ne permit 
să trecem și peste un alt exemplu. In 
comuna Titești, spartachiada s-a deschis 
într-un cadru festiv. Fetele au ținut 
să fie ele primele care să dea semnalul 
începerii acestei mari întreceri. Au for
mat o echipă de gimnastică G-M.A.

Așa dar, tovarășe Mircea Nicolae, nu 
este vorba de descoperirea unor metode 
deosebite de antrenare a fetelor la prac
ticarea sportului.

In zori, ne-am îndreptat către Bucu
rești. Ultimul popas : S.M.T. Nanov (raio
nul Alexandria). La clubul stațiunii se 
desfășurau întreceri de tenis de masă și 
șah, de unde fotoreporterul nostru vă 
prezintă o imagine.

★

ălătoria noastră se apropie de 
sfîrșit. Am parcurs aproape 
o mie de kilometri, străbă- 
tînd trei regiuni, din dorința 
de a cunoaște felul în care 
au fost organizate întrecerile

Spartachiadei de iarnă a tineretului. Să 
răsfoim din nou carnetele de însemnări 
și să încercăm a sistematiza în eîteva 
concluzii cele notate. Observăm că în 
marea majoritate a comunelor sau ora
șelor prin care am trecut organizațiile 
U.T.M., asociațiile sportive s-au preocu- 
pat de antrenarea masei largi a tineretu
lui la întrecerile Spartachiadei de iarnă, 
de crearea celor mai bune condiții pen
tru buna desfășurare a competiției. Acolo 
unde exiștă preocupare din partea orga
nizațiilor U.T.M. și a asociațiilor sporti
ve, numărul tinerilor antrenați la între
cerile spartachiadei crește.

La întrecerile Spartachiadei de iarnă 
iau parte un număr mai mare de fete. 
Doar două exemple sînt suficiente: cel 
din comuna Cobia de Sus și de la Școa
la medie „Nicolae Bălcescu" din Rm. 
Vîlcea. Din experiența pozitivă a aces
tora ar putea să învețe organizatorii 
Spartachiadei de iarnă din comuna Leu 
ca și cei care trebuie să răspundă pen
tru activitatea sportivă de la „Țesătoria* 
Teleorman.

Etapa I-a a Spartachiadei de iarnă se 
încheie în curînd. Mai sînt doar eîteva 
zile, timp suficient însă pentru a se re
media multe din lipsurile constatate cu 
prilejul raidului nostru. Ne gîndim că 
încă în prea puține uzine, școli sau sat a. 
s-a pus problema asigurării continuității 
în activitatea sportivă a tinerilor care au 
luat parte la prima etapă a Spartachia
dei de iarnă. Experiența pozitivă a comi
tetului U.T.M. al Uzinei metalurgice din 
Colibași sau cea din raionul Rm. Vîlcea 
in organizarea unor „duminici sportive" 
,la care să participe tineri din întreg ra
ionul în aceeași zi, ca și aceea din co
muna Titești — „Joia Spartachiadei" — 
sînt inițiative ce pot fi extinse pe mai 
departe ceea ce va asigura tineretului o 
activitate sportivă continuă, bogată.

VASILE RANGA 
MIRCEA TUDORAN 
MIHAI CRISTESCU 

Foto: I. CUCU



tribuna propagandiitulul Pentru otelăriile

Fiecare cursant patriei

primește sprijin
E al treilea an de cînd sînt pro

pagandistă în organizația de bază 
U.T.M. din comuna Florești. Prin
tre cursanfil mei din anul acesta 
sînt mulfi tineri pe care i-am avui 
In cerc și In anii trecuți. li țin 
minte și acum pe Eugenia Miron, 
Aurel Toparu și Ana Truță și pe 
alții la cercul de studiere a Statu
tului U.T.M. Deși aveau dorința să 
Învețe erau 
cultau cu multă atenție dar cînd îi 
invitam să ia parte la discuțiile din 
seminar tăceau stînjeniți ori motivau 
că n-au Înțeles mare lucru din ex
punerea mea. La început îmi fă
ceam doar reproșuri. Se vede că 
eu nu știu să fin lecții interesan
te, să-i antrenez în discuții. Apoi 
străduindu-mă să mă perfecționez 
ca propagandist mi-am dat seama 
că nu-i suficient să-mi pregătesc 
bine lecțiile și planurile convorbi
rilor ; cursanții mei au nevoie de 
un ajutor multilateral, pe scurt 
trebuie să-i învăț... cum să învețe. 
Așa am început să mă ocup în
deaproape de fiecare cursant. As
tăzi Eugenia Miron, Aurel topa
ru și Ana Truță sînt printre cei care 
animă discuțiile noastre în cerc, 
printre cei care ridică de fiecare 
dată probleme interesante, ajutîn- 
du-ne să adîncim ideile de bază 
din materialul studiat.

Dar în fiecare an cercul nostru 
s-a lărgit cuprinzînd tineri care nu 
întotdeauna aveau priceperea stu
diului individual. In prezent con
duc cercul „Să cunoaștem patria 
noastră socialistă” în care au fost 
încadrați 30 de tineri, membri ai 
G.A.C. „Unirea” recent creată în 
comună. Eu știu că sarcina cercu
lui este să-i ajute pe fiecare în 
parte să înțeleagă politica parti
dului nostru, să desprindă conclu
zii pentru activitatea lor practi
că din materialul studiat. De a- 
ceea nu-mi este indiferent dacă 
învață cîțiva cursanți ori toți, dacă 
participă la discuții 2—3 — me
reu aceiași — sau toți cursanții.

Eperiența din anii trecuți îmi 
este de un real folos în îndepli
nirea îndatoririlor mele de propa
gandistă. Iar munca de ajutorare 
a fiecărui cursant pentru a le for
ma deprinderea de a studia am 
început-o de la prima lecție. Cum 
procedez de fapt 1

Pentru că nu toți cursanții sînt 
deprinși să ia notițe în timpul ex
punerii eu folosesc tabla. Pe tablă 
notez titlurile capitolelor și ideile 
principale desprinse din ele atră- 
gind cursanților atenția să și le 
noteze în caiet. In felul acesta am 
siguranța că ceea ce este esențial 
din lecție a fost notat în caietul 
fiecărui cursant. Apoi le recomand 
lecția din manual și un minim de

Deși aveau dorința să 
timizi și retrași. Mă as-

------

Propunerile 
se înfăptuiesc

In adunarea de dezbatere 
a cifrelor de plan pe a- 
nul 1962, colectivul sec

ției electroliză din Combinatul 
chimic Borzești a făcut peste 
20 de propuneri. Unele din 
acestea au început să prindă 
viață contribuind la bunul 
mers al producției, la îndepli
nirea și depășirea sarcinilor de 
plan. Așa, de exemplu, prin 
montarea unui dispozitiv pen
tru răcirea hidrogenului cu 
apă de condes răcită s-au în
lăturat defecțiunile care pro
vocau timpi morți. Bilanțul 
făcut la jumătatea lunii ianua
rie este bogat în rezultate. Co
lectivul secției a realizat peste 
sarcinile planificate pentru a- 
ceastă perioadă 94 tone de pro
duse electrolitice de calitate 
superioară.

Printre fruntași se numără 
tinerii Nicolae Lazăr și Gheor- 
ghe Ianoș, operatori principali, 
șefi de echipă și 
Dumitru Ignat, 
Minciună, Anton 
Toma Pașcu.

bibliografie suplimentară. In fieca
re joi am stabilit o oră cînd stau 
la dispoziția cursanților pentru a 
le răspunde la întrebări, pentru 
a-i ajuta în studiu. Acest lucru 
l-am stabilit de comun acord și 
de aceea cursanții vin cu regula
ritate. Ce facem în aceste orei 
Cite o dată răspund la întrebările 
cursanților. Așa, de pildă, chiar la 
prima lecție, în care este vorba 
despre trecutul de luptă al poporu
lui nostru, mi-au fost puse multe 
întrebări peste care nu puteam 
trece. M-am pregătit și le-am 
răspuns. In plus am citit un frag
ment din romanul „Inima lui Ho- 
ria” și un pasaj din cartea lui Că
rnii Petrescu „Un om între oa
meni*. Apoi am privit împreună 
o reproducere după tabloul lui 
Octav Băncilă intitulat „1907**. în 
altă joi mă ocup de 2—3 cursanți 
care încă nu știu cum să stu
dieze. în prezent în atenția 
mea sînt tinerii Eugenia Gher
man, Ion Maja și frații Vanea. 
Uneori vin ei la școală, unde 
muncesc eu, alte ori trec eu pe la 
casele lor. Cu ei procedez în 
acest fel : citim împreună un capi
tol al lecției din manual, îi pun 
să povestească ce au reținut pentru 
ca apoi să extragem anumite idei 
cu care completează cele notate 
In timpul lecției. Aceasta este o 
muncă migăloasă, dar ea dă 
roade. De la o lecție la alta înre
gistrez progresele : simțindu-se 
stăpîni pe material, cursanții citați 
se înscriu la discuții, completează 
pe alții, susțin o anumită idee ale
gi n du-și cu grijă argumentele.

în acest fel folosesc eu timpul 
dintre lecții șt seminarii pentru a-i 
ajuta pe cursanți. Ei s-au obișnuit 
și întilnirile noastre au loc într-o 
atmosferă 
vreau să adaug că și exgența 
pe care 
cursanți — în sensul că nu le 
admit să vină fără caiet de no
tițe, fără să studieze lecția 
din manual — joacă un rol pozi
tiv în creșterea răspunderii lor față 
de pregătirea poiiiică și idee'og - 
că. Faptul că tot mai multi ♦ neri 
din cei care au frecventat și frec
ventează cercul pe care îl conduc 
au căpătat deprinderea de a studia 
m-a convins de un adevăr de care 
trebuie să țin neapărat sea—.a in 
munca mea .* propagandistul nu-și 
poate limita activitatea doar la 
propria sa pregătire. El nu se poa
te declara mulțumit dacă « expus 
o lecție bine și a pregătit un bun 
plan de seminar. El are datoria de 
a ajuta pe fiecare cursant în par
te să-și însușească materialul pre
văzut pentru studiu, adică să-și 
lărgească orizontul politic, condi
ție esenția'ă pentru creșterea sim
țului lui de răspundere față de 
îndeplinirea sarcinilor politice și 
profesionale încredințate.

LAURA VANCU 
propagandistă, 

comuna Florești, 
regiunea Cluj

Un căpătîi de metal, resturi de 
tablă, piese scoase din uz... N-au 
ce căuta în nici un locșor din 
curtea și atelierele Șantierului na
val Oltenița. Cu ochi de buni gos
podari, tinerii constructori de nave 
descoperă fiecare bucățică de me
tal, o adună și-o duc la locul de 
depozitare. Și grămada crește: 
2.000, 7.000, 15.000 de kg. Atît 
fier vechi au colectat în prima 
jumătate a lunii în curs, tinerii de 
la Ș.N.O....

Primele zile ale acestui an la 
qospodăria agricolă de stat Olte
nița. După-amiezele, în timpul li
ber, tinerii muncitori de la atelie
rele de reparații pornesc în cău
tarea metalelor vechi. Fiecare bu
cată de metal e adunată și dusă 
la grămada care crește văzînd cu 
ochii: 1.000, 3.000. 6.000 de kg. 
lată realizările din primele zece 
zile ale lui 1962 în acțiunea de 
stdngere a metalelor vechi

La fel procedează și tinerii da 
la S.M.T. Budești. De la începutul 
lunii ianuarie și pînă acum ei au 
colectat aproape 5.000 de kg de 
fier vechi.

Un căpătîi de metal, o unealtă 
uzată... Cui li trebuie î Nimănui, 
lată de ce tinerii colectiviști din 
Varăfti le adună la grămada care 
•cum „atinge* 1100 kg.

Da, In raionul Oltenița tinerii 
au pornit, încă din primele zile 
ale acestui an, cu entuziasm la 
colectarea metalelor vechi. In 
două săpfămîni s-au strîns peste 
70 de tone.

In 1961, tinerii din raionul Ol
tenița au trimis oțelăriilor patriei 
1.322.000 kg, aproape dublu față 
de angajamentul luat. Anul acesta 
e» vor să atingă cifra de două 
milioane kg. Le urăm succes I

N. BARBU
♦

foarte plăcută. Mai

o manifest față de

Premiera de gală 
a nouiui 

film rominecc 
„S-a furat o bombă"

La cinematograful „Patria* 
din Capitală a fost prezentat 
luni 
gală, 
furat

adjunct al ministrului învă- 
țămiatului și Culturii, 
Buican. vicepreședinte 
I.RRC.S., cineaști și alți 
meni de artă și cultură, 
numeros public.

Tov. Ion Florea. director ge
neral adjunct al Studioului 
Cinematografic București, a 
prezentat publicului noua pro
ducție a cinematografiei romî- 
nești și pe principalii realiza
tori și interpreți ai filmului.

Scenariul și regia aparțin 
lui Ion Popescu-Gopo, muzica 
— compozitorului Dumitru Ca- 
poianu, iar imaginea, operato
rului Ștefan Horvath.

Alături de interpretul prin
cipal al filmului - Iurie Da
rie, apar în alte roluri : Eu
genia Balaure, Jean Dănescu, 
Liliana Tomescu, Haralambie 
Boroș, Puiu Călinescu etc.

seara, în premieră de 
noul film romînesc „S-a 
o bombă".
participat: C. Prisnea,

Al. 
al 

oa- 
un

operatorii 
Constantin 

Costea și

P. LIDIA

reală acum 13 ani 
și educată cu deo
sebită grijă de că
tre partid, miliția 
populară, alături de 
celelalte organe ale

aparatului nostru de stcjt, stă ne-, 
clintită de strajă măre|elor cuce^ 
riri ale oamenilor muncii, înde
plinind cu abnegație și devota
ment sarcinile de înaltă răspun
dere încredințate de poporul 
muncitor, de partid și guvern. 
Procesul de făurire a miliției este 
indisolubil legat de uriașele pre
faceri revoluționare care au 
schimbat din temelii înfățișarea și 
viața țării, de lupta eroică a ma
selor muncitoare conduse de 
partid, pentru lichidarea odiosului 
regim burghezo-moșieresc, pen
tru înfăptuirea și continua dezvol
tare a statului socialist.

Sfarîmînd definitiv vechile or
gane de stat burgheze și instau- 
rînd puterea democrat-populară, 
oamenii muncii, în frunte cu parti
dul clasei muncitoare, au înlătu
rat mîrșavele instituții ale poliției 
ș» jandarmeriei, urîte de popor. 
Niciodată nu vom putea uita ac
tivitatea criminală a acestor or
gane burghezo-moșierești de sîn- 
geroasă represiune, sălbăticia și 
bestialitatea simbriașilor lor — 
unelte docile ale fabricanților și 
moșierilor cărora le-au căzut 
jertfă numeroși luptători pentru 
libertate și o viață mai bună.

Istoria patriei noastre consem
nează cu litere de foc în paginile 
sale zguduitoarea răscoală de la 
1907 a țăranilor, greva minerilor 
de la Lupeni din 1929, eroicele 
lupte ale ceferiștilor și petroliști
lor din 1933, cînd celor care s-au 
ridicat la luptă pentru pîine și li
bertate li s-a răspuns cu gloanțe

Noile blocuri recent da1 în folosința în cartierul muncito
resc Morce din orașul Reșița

Foto : AGERPRES

de rud
(Urmare din pag. l-<

a
năs tării
G.A.C. ,

dus, firește, la creștereu- 
'l colectiviști lor La
„Unirea- din satun- 

gheni, de exemplu, s-an- 
părțit anul trecut colectti- 
lor pentru fiecare zi ncă 
venituri în bani și în rră 
în valoare de 42 de lei.

Toate acestea nu putesă 
nu trezească atenția, intui 
celorlalți țărani muncitoin 
sat. Ca să-i ajute să înțgă 
mai bine avantajele murîn 
comun în cadrul gospoei 
colective, comitetul coial 
de partid a inițiat o sede 
acțiuni. La căminul cual 
au fost organizate sde 
calcul, discuții pe maea 
unor capitole din Statutio- 
del al G.A.C., întîlnirire 
colectiviști și ceilalți ni 
muncitori.

Utemiștii au adus o ir- 
tantă contribuție la ată 
muncă. Organizațiile diză 
U.T.M. din cele trei gospii 
colective i-au îndrumat ti
nerii colectiviști și în ul 
rînd pe utemiști să u- 
larizeze rezultatele G.Ân 
rîndul rudelor, prietenile- 
cinilor. Apoi, la adunăfe- 
nerale deschise ale orga™' 
lor U.T.M. din sate au n" 
vitați să vorbească tir-0* 
lectiviști fruntași. Așain" 
tîmplat și cu cîtva în 
urmă cînd la Ungheni;t€“(Agerpres)

a, fruntași în
Aspect de la Rafinăria nr. 3 Teleajen. Tinerii Ioniță Constantin și Ștr 

muncă, urmăresc cu atenție aparatele tabloului de cc STELORIAN
F

13 ani de la crearea-'iel p°PLilare
• •

și prieteni
miști din GAC. „Unirea* au 
dat răspunsuri la Întrebările 
puse de tinerii țărani munci
tori și au vorbit despre mun
ca, viața și perspectivei* mi
nunate pe care le au ex in gos
podăria colectivă.

Ca urmare a acesiei mund 
politice permanente desfășura
tă sub conducerea comitetului 
comunal de partid, tot mai 
multe au fost cererile celor ce 
doreau să intre în marea fami
lie a colectiviștilor. De la în
ceputul anului acesta și pină 
acum s-au înscris în cele trei 
gospodării colective aproape 
200 de familii de țărani mun
citori, încheindu-se astfel pro
cesul de colectivizare a agri- i 
culturii comunei. J

La școala unde
a învățat Ion Creangă
Pe una din străzile bătrlnu- 

lui orășel moldovenesc 
Tîrgu Neamț se află o clă

dire veche pe frontispiciul căreia 
stă scris cu litere mari : Școala 
Domnească, ridicată în 1852.

Aici, la această școală venea 
cu ani In urmă un băiețel neas- 
tîmpăraf, cu traista pe umăr, ne
întrecut în ghidușii și în snoave, 
ionică a lui Ștefan a Petrei, așa i 
se spunea la școală. După ce 
luase primele „lecții* ascultate de 
la bădița Vasile, în pridvorul bi
sericii din Humuleștii Neamțului 
(sat așezat în apropierea tîrgului, 
„de treci Ozana din vale*) Ionică 
fusese dat la oraș să învețe carie. 
Despre „cartea* pe care-o învăța 
la această școală am aflat din 
minunatele povestiri de mai tîr- 
ziu alo scriitorului.

Dacă astăzi cineva ar căuta prin 
Tîrgu Neamț Școala Domnească, 
așa cum arăta ea pe vremea lui 
Ionică, n-or mai putea >o gă
sească. în locul ei găsești acum o 
școa ă mare, frumoasă, cu clase 
spațioase, pline de lumină, eu 
bănci noi, lustruite, cu flori și per
dele la ferestre. Anul trecut s-au

mai alocat pentru reconstrucția 
școlii încă 100.000 lei cu care s-au 
făcut tencuieli noi, sobe de tera
cotă, o nouă instalajie de lumină 
și s-au parchetat toate clasele. In 
vacanta de iarnă, cu ajutorul pă
rinților elevilor, în jurul școlii s-a 
făcut un pavaj, iar curtea a fost 
amenajată.

întorși din vacantă, copiii au 
găsit școala mai frumoasă, mai 
îngrijită de cum o lăsaseră cu 
două săptămîni în urmă.

De curînd, un grup de cineaști 
și-au propus să siringă material 
documentar pentru filmul „Ion 
Creangă". Fosta Școală domneas
că, în prezent Școala de 7 ani 
nr. 2, le-a oferit cu prisosință a- 
cest material. Printre elevii școlii 
l-au găsit și pe Ionică... și pe cei
lalți colegi ai săi de școală. Dar 
cîtă deosebire este între școala 
în care a învăfat Ionică a lui Ște
fan a Petrei și școala în care în
vață elevii de astăzi. Cîtă deose
bire între viața lui Ionică — eroul 
filmului — și viața fericită, plină 
da bucurii a lui Ionică de astăzi...

M. CONSTANTIN

Sesiunea Comitetului international 
de organizare a celui de-al lll-lea 

Congres international minier
între 17 și 22 Unuarte a 

avut loc la București sesiunea 
Comitetului internațional de 
organ.zare a celui de-al m- 
lea Congres internațional mi
nier. La lucrări au participat 
membri ai Comitetului din 9 
țâri : Anglia, R S. Cehoslova
că, Franța, R D. Germană, 
R F. Germană, R P. Polonă, 
R P. Romlnă, R P. Ungari F 
UJLS-S.

Lucrările sesiun i a-au des
fășurat sub conducerea prof, 
dr. B. Krupinski. președintele 
Comitetului de stat al R P. 
Polone pentru industria mi
nieră. președintele Comitetu
lui internațional de organiza
re a celui de-al III-iea Con
gres internațional minier.

Sesiunea a dezbătut proble
me privind organizarea viito
rului Congres și a stabilit te
mele ce vor fi d scutate cu 
acest prilej. S-a hotârît de 
asemenea, ea cel de-al IH-lea 
Congres internațional minier

Bă se țină în septembrie 1963, 
la Salzburg (Austria).

★
în ziua de 18 ianuarie mem

bri Comitetului au fost pri
miți de către Ilie Murgulescu, 
ministrul învățămîntului și 
Culturii. în cursul zilei de 22 
ianuarie, participanții la se
siune au fost primiți de că
tre Bujor Almâșan, ministrul 
Minelor și Energiei Electrice. 
Membrii Comitetului interna
țional s-au interesat de pro
gresele realizate in industria 
minieră din R P. Romînă.

W
Ministrul Minelor și Ener

giei Electrice, Bujor Almă- 
șan, a oferit duminică seara, 
în saloanele hotelului Athenee 
Palace o masă în cinstea 
membrilor Comitetului inter
național de organizare a celui 
de-al III-iea Congres interna
țional minier.

(Agerpres!

0 discuție despre înfățișarea secției
(Urmare din pag. l-a)

nostru utemist de control să-i 
aibă mereu în obiectiv.

Gh. Poștină: Vreau să fac 
și eu o propunere. Pentru mai 
buna desfășurare a procesului 
de producție un rol important 
l-ar avea schimbarea sistemu
lui de transport a pieselor 
(înainte de prelucrare și după 
aceea). Sistemul folosit în 
prezent — transportarea piesă 
cu piesă — face să irosim 
mult timp. Noi lucrăm în ate
lier anual peste 50.000 de pie
se grele și deseori nu e ușor 
să umbli cu ele. Ar fi normal 
ca tovarășii din conducerea 
secției să se gîndească la un 
sistem de transport mai bun 
(prin montarea unei linii în
guste cu un cărucior, de pildă, 
cum se face în atelierul ve
cin). Asta ne va face să folo
sim mai mult timp în produc
ția propriu zisă, ar ușura 
munca transportorilor și- mai 
mult încă, ne-ar da posibili
tatea să stivuim frumos pie- 
solp. iar în secție n-ar mai 
exista atitea bucăți de metal 
răspîndite.

Ing. Ion Marcu: Propune
rea nu e rea...

Albu Lemnaru : Ne-am pu
tea angaja noi, tinerii, să 
montăm linia prin muncă vo
luntară, în timpul liber. Ce 
ziceți ?

Toți participanții la discu
ție au susținut propunerea se
cretarului U.T.M.

Ion C. Matei: Și mai e o 
problemă : aceea a șpanului. 
La mașinile Ia care așchierea 
se face rapid — se știe 
șpanul sare departe de cuțit. 
Or, la noi nu toate mașinile 
au apărătorile necesare, fapt

tinerii, să

care face ca în secție să fie 
continuu șpan răspîndit pe 
jos. Asta dă un aspect neplă
cut, constituie o pată pe fața 
secției.

Kraft Gerhardt: Are drep
tate, nu-i mare lucru să fa
cem niște apărători. Și fiindcă 
a venit vorba despre mai 
buna organizare a muncii în 
atelier să ne gîndim și la fap
tul că însăși fața secției poate 
fi schimbată. Iată de pildă 
mașinile : ar putea fi revop- 
site, secția ar căpăta dintr-o- 
dată alt aspect. Să discutăm 
cu conducerea uzinei. Sau să 
ne uităm la pereții atelieru
lui. Sînt nevăruiți cam de 
mult...

Ing. Ion Marcu : Observația 
e justă. Vom lua măsurile ne
cesare și în cîteva zile secția 
va străluci în alb. Mă gîndesc 
însă și la altceva. Priviți stîl- 
pii: cineva s-a șters pe ei de 
ulei, arată urît. Noi o să-i 
vopsim. Voi tinerii aveți însă 
grijă ca să apărați și să păs
trați ixtnnosul care se creează 
în secție, îngrijiți mașinile și 
obiectele existente aici, aveți 
grijă să nu zgiriați utilajele, 
să nu murdăriți pereții. Mo
dul cum arată fața secției? 
Apoi asta depinde de voi I

Și discuția în jurul întrebă
rii : „Cum se poate schimba 
fața secției ?“ a continuat Pe 
lingă cele notate mai sus s-au 
mai făcut numeroase alte pro
puneri privind mai buna or
ganizare a locului de muncă, 
întreținerea sculelor, a ordi- 
nei în dulapurile personale 
etc. S-a mai propus ca în 
secție să se marcheze cu alb 
spațiile dintre mașini, prin 
carouri, s-au stabilit locurile 
cele mai potrivite pentru sti-

vuirea pieselor lucrate sau 
nelucrate, în așa fel încît să 
fie cel mai ușor la îndemîna 
și a muncitorilor și a trans
portorilor. Nici o piesă arun
cată la întîmplare, nici o bu
cată de șpan prin spațiul din
tre mașini, nici o mașină 
zgîriată sau prăfuită. Tinerii 
au hotărît să aducă în atelier 
flori, să fixeze lozinci și pa
nouri.

...Discutau și atelierul căpă
ta parcă încă din acele clipe 
o altă înfățișare: munca era 
mai bine organizată, atelierul 
era tot mai frumos, le deve
nea tuturor mai drag, mai 
plăcut. E firesc ca prin reali
zarea măsurilor propuse și 
succesele viitoare să fie mai 
mari.

— Organizarea unei aseme
nea discuții ne-a fost de mare 
folos, ne spunea secretarul 
comitetului U.T.M. din uzină. 
Vom organiza asemenea con
sfătuiri în toate secțiile, în 
toate atelierele...

David Oistrah 
la București

Violonistul David Oistrah, Artist 
al Poporului al U.R.S.S., a sosit 
duminică în. Capitală. Numeroase 
personalităfi ale vieții noastre mu
zicale, precum și reprezentanți ai 
Ministerului învățământului și Cul
turii și ai Oficiului de spectacole 
și turnee artistica (O.S.T.A.), pre- 
zenți la aeroport, au făcut oaspe
telui o primire călduroasă.

La sosire au fost de față mem
bri ar ambasadei Uniunii Sovietice 
la București

în prima parte a turneului în 
țara noastră, violonistul David 
Oistrah va da două recitaluri la 
Cluj, în zilele de 24 și 25 ianua
rie. în Capitală, oaspetele sovie
tic va da concerte cu Orchestra 
filarmonicii de Stat „George Enes- 
cuu în zilele de 27 și 29 ianua
rie, în care va fi solistul concer
tului pentru vioară și orchestră 
de Beethoven. De asemenea, va 
susține un recital în ziua de 30 
ianuarie.

(Agerpres)

Cinematografe
S-a furat o bombă: Patria; 

Primele încercări: Republica; 
în noaptea spre 13 : Magheru, 
Gh. Doja; Nu e loc pentru a- 
nimale sălbatice : V. Alecsan- 
dri, E. Pavel, Unirea; Tom- 
degețelul: București, înfrăți
rea între popoare, Miorița; 
Salt spre glorie : I. C. Frimu, 
Volga; Agentul X 25: Lumina, 
Alex. Sahia, 23 August; Pre
tutindeni trăiesc oameni:
Maxim Gorki, V. Roaită, Li
bertății ; Caidul: Central,
Popular ; Din nou dimineața : 
Victoria; Cerul Balticei (am
bele serii): Tineretului; Unde 
invizibile — Maeștrii gimnas
ticei artistice — Iedul — în 
timpul carnavalului — Sport 
nr. 6/1961: Timpuri Noi; Pro
gram special pentru copii — 
dimineața, Cîntecul porumbi
ței eenușii — după amiază : 
13 Septembrie ; Sonate : Cul
tural ; Flăcări în Taiga: Alex. 
Popov, Olga Bancic; Cinci 
zile și cinci nopți: 8 Martie, 
Arta, Floreasca ; Cop Iul tru
pei : Grivița ; Sosește circul: 
C-tin David, Donca Simo; 
Poveste despre o fată: Fla
căra ; Pînze purpurii: T. Vlar 
dimirescu ; Ultimul meu tan
go ; Munca ; Raidul Vărgat, 
Întîlnire pe cablu: 16 Februa
rie, N. Bălcescu ; Vikingii: M. 
Eminescu ; Evdochia • I. Pin- 
tilie ; Marinarul îndrăgostit t 
8 Mai ; Bufonul regelui: 
G- Coșbuc ; Porto-Franco : G. 
Bacovia, 30 Decembrie; Au
sterlitz : Drumul Serii; Vîntul 
s-a oprit în zori: Aurel Vlaicu; 
Mecanicul conducea trenul: 
B. Delavrancea.

De strajă miC11 pașnice,
creatoare poporului

ucigașe. Din ordinul călăilor de la 
cîrma țării, care disprețuiau și 
urau poporul, au căzut atunci mii 
de morți, au curs valuri de sînge 
omenesc pe pămîntul țării îndo
liate. Dar lupta maselor oprimate 
împotriva nedreptăților sociale 
n-a putut fi înăbușită. N-au pu
tut-o zăgăzui nici poliția și jan
darmeria, nici închisorile și tunu
rile burghezo-moșierimii. Infrun- 

tînd cu bărbăție și curaj gloanțele 
plutoanelor de execuție, schin
giuirile înfiorătoare din beciurile 
poliției, cei mai buni fii ai po
porului nostru, comuniștii, au în
treținut mereu vie în mintea și 
în inima oamenilor muncii spe
ranța luminoasă într-un viitor mai 
bun, într-o societate dreaptă, lip
sită de exploatare. Și lupta ma
selor muncitoare, organizate și 
conduse cu fermitate de gloriosul 
partid al comuniștilor a triumfat.

Poporul nostru, fiecare om al 
muncii, își dă limpede seama de 
deosebirile fundamentale care 
există între vechile instituții, de 
oprimare, ale statului burghezo- 
moșieresc — și miliția populară, 
pusă în slujba intereselor patriei 
noastre socialiste. De aceea, e cu 
totul firesc ca oamenii muncii să

Oânescu 
Colont

,oe de organele locale de partid, 
înconjoare miliția cu drage’’ înarmează în permanență pe 
încredere, să-i acorde spr- loți lucrătorii cu înțelegerea pro- 
precupețit în îndeplinire/ ’ ''
nilor și misiunilor ce-i r«

Răspunzînd prețuirii > 
muncesc, organele și f<* 
de miliție, conduse șin 
de partid, nu precupe*e 
efort pentru a apăra *n‘ 
proprietatea socialistă®" 
violabjlj, avutul pe Pu" 
tătenilor, ordinea rea" 
blică. însuflețiți 4’Hn.C11 
lizări înfăptuite dr’a ls e' 
pe frontul const' P® 
de perspectivele"9' , . 
care documents de!fh,cJ 
lea Congres a'7cr.atAor“ 
în fata popor. 
de milifie se , .bunată|eascățe n,velul 
de muncă, politico- 
pregătirii 
ideologic 328 ale par».

Organ33nel°' 5' (°r- 
dului d'l'e> 'odrumafe 
matiur,lni,e 'ndeaproa- 
cu a'

—T- >i'|vcyciea ptu"
fundă a hotărîrilor și directivelor 
C.C. al P.M.R., îi ajută să pă
trundă esența politicii partidului 
de desăvîrșire a construcției so
cialiste, să desprindă sarcinile 
imporiqnte care le revin și să 
aibă o targa perspectivă a muncii 
pentru îndeplinirea acestora. Ele 
îi educă pe milițieni în spiritul vi
gilenței revoluționare treze, al
unei atitudini pline de respect și 
de grijă față de rezolvarea cu
răspundere și operativitate a ce
rerilor și sesizărilor oamenilor 
muncii, în spiritul intransigenței și 
combativității față de toți cei ce 
nesocotesc legile statului nostru 
democrat-popular.

O contribuție însemnată în mun
ca de educare comunistă a lucră
torilor de miliție o aduc și orga
nizațiile U.T.M.. Sub conducerea 
organizațiilor de partid, organiza
țiile U.T.M. le insuflă tinerilor 
milițieni elanul și pasiunea în

muncă, dîrzenia și hotărîrea le 
îndeplinirea sarcinilor și misiuni
lor.

Toate succesele obfinute de rrw- 
liție se întemeiază pe conducerea 
de către partid, sînt strîns legate 
de ajutorul neprecupefit al celor 
ce muncesc.

în lupta pentru îndeplinirea 
sarcinilor, au crescut și s-au călit 
în rîndul milifiei populare oameni 
de nădejde, cu înalte calităfi mo
rale, cadre înarmate cu o temei
nică pregătire marxist-leninistă, 
devotate cu trup și suflet mărefei 
cauze a oamenilor muncii. Cre
dincioși legămîntului de credinfă 
dat patriei, partidului și guvernu
lui, mulfi dintre milițienii noștri 
săvîrșesc minunate fapte de 
eroism. Ne vom aminti tot
deauna cu adîncă emofie de nu
mele eroilor milifieni Radu Lăbuș, 
Ghifă Alexandru, Nedeloiu Marin, 
luga lancu, Puiu Dumitru, Frigea 
Ion și al altora, care și-au jertfit 
viafa în lupta cu dușmanii orîn- 
duirii noastre socialiste.

Lucrătorii de milifie se stră
duiesc să răspundă cu cinste în
crederii acordate. Ofițerii Creme- 
nescu Ion, Nicolescu Gheorghe,

I Mocșnu Ștefan, Gherman Mihai,
sergenți milițieni Bădică Vasile, 

j Pătru Ion, Ciubotaru Constan
tin și mulji alf» lucrători sînt sti
mați și pretuiți pentru modul în 
care își fac datoria, pentru răs
punderea personală și promptitu
dinea cu caro execută misiunile 
și ordinele încredințate. Multi din
tre acești lucrători pricepuji și 
conștiincioși au fost trimiși în rin- 
dul milifiei populare de către 
organizațiile de partid și U.T.M., 
din Întreprinderi și de la sate, 
care i-au crescut cu grijă, for- 
mîndu-le înalte calități morale, 
proprii omului nou al societății 
noastre socialiste.

Mobilizafi de entuziasmul și ne
secata energie cu care oamenii 
muncii traduc tn viată mărețele 
obiective stabilite de Congresul 
al lll-lea al partidului, lucrătorii 
de milifie sînt hotărîti să-și îm
bunătățească mereu activitatea și 
să contribuie prin munca lor la 
desăvîrșirea construcției socialiste 
în tara noastră. Avînd drept 
călăuză sigură politica înțe
leaptă a Partidului Muncitoresc 
Romîn, bucurîndu-se de sprijinul 
prefios al oamenilor muncii, Iu* 
crătorii de milifie vor depune și 
de acum înainte eforturi susfinute 
pentru a-și îmbogăți tot mai mult 
cunoștinfele, pentru a ridica pe o 
treaptă superioară nivelul pregă
tirii lor profesionale și politico- 
ideologice.

Pășind în cel de-al 14-lea an 
de activitate pusă în slujba inte
reselor oamenilor muncii, lucrăto
rii de miliție, în frunte cu comu
niștii, sînt hotărîfi să apere și pe 
mai departe cu neclintit devota
ment patria socialistă, bogățiile și 
frumusețile făurite prin munca paș
nică, creatoare a harnicului și ta
lentatului nostru popor.

FABRICA DE CONFECȚII 
'■ B O T Q $ A N I.

I O producție a studioului cinemctografi 
„București"

Scenariul și regia : ION POPESCU GOPO 
Imaginea! ȘTEFAN HORVATH 
Muzica: DUMITRU CAPOIANU

CU:
IURIE DARIE, EUGENIA BALAURE. JEAN DANESC.' 
LILIANA TOMESCU. HARALAMBfE BOROȘ PUIU CA 

LINESCU. OVID TEODORESCU. TUDORE2 POTA

Tineri și tinere de la sate!
A apărut „Calendarul țărănimii muncitoare pe anul 1962" 

In cele peste 200 pagini ale calendarului găsiți: sfaturi 
Îndrumări practice privind îngrijirea culturilor, creșterea 
animalelor, pregătirea furajelor, sfatul medicului precum 
și alte îndrumări practice deosebit de instructive și folo
sitoare.

Calendarul bogat ilustrat mai cuprinde și numeroase 
pagini de literatură romînă și universală, rubrici de umor, 
curiozități științifice și altele.

Rețineți î
Calendarul țărănimii muncitoare pe anul 1962 îl puteți 

procura de la toate librăriile și magazinele cooperativelor 
de consum și difuzorii de cărți de la sate.



Un important succes
al științei sovietice

tine, Ctba!Sîntem alături de

Autorul
rezolvarea acestei

per- 
au 
de 

•au continuat în aceeași

în afacerile 
cuban.

răsună

1 Vizita 
lui A. I. Mikoian 

in Maroc
RABAT 22 (Agerpres) TASS 

transmite: In seara zilei de 
21 ianuarie A. I. Mikoian, 
prim-vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri al U.R.SS., 
membru al Prezidiului C.C. al 
P.C.US., a sosit la Fez — unul 
din cele mai frumoase orașe 
și din cele mai vechi centre 
de cultură ale Marocului, în
ființat acum 1000 de ani.

In seara aceleiași zile A. I. 
Mikoian a fost primit de re
gele Marocului, Hassan al II- 
lea, în Palatul regal ..Batha" 
din Fez. In timpul convorbirii 
care a avut loc au fost discu
tate probleme interesînd cele 
două părți.

In dimineața zilei de 22 ia
nuarie A. I. Mikoian și 
soanele care îl însoțesc 
plecat din Fez la Rabat, 
unde și-r------- _____1 2.____
zi călătoria spre patrie.

U.R.S.S. a rezolvat problema 
distrugerii in zbor a rachetelor

MOSCOVA 20 (Aperpres).
— TASS transmite : Geniul 
creator al oamenilor de ști
ință și inginerilor sovietici a 
rezolvat o problemă conside
rată pe buna dreptate ca fi
ind una din cele mai grele 
și anume problema distruge
rii rachetelor în timpul zboru
lui, scrie în revista „Nedelea" 
colonelul Maksimov, 
arata ca ___  ______
probleme înseamnă că obiec
tivele din Uniunea Sovietica

devin invulnerabile chiar și 
pentru cea mai perfecționată 
armă a agresorului. Aceasta 
demonstrează încă o dată re
marcabilele succese tehnice 
ale U.R.S.S. datorita cărora 
s-a rezolvat o sarcina care 
nicăieri în străinătate nu a 
fost soluționată în întregime 
și care în fond n-a fost pasa 
cu toată seriozitatea de nici 
o țară capitalista, cu excepția 
S.U.A.

6. S. TITOV A SOSIT
IN R.D. VIETNAM

Congresul Partidului Comunist 
din Canada

a Punta del Este, 
conferința miniștrilor 
de Externe din ță
rile Organizației Sta
telor Americane

HJ..M.I........ (O.S.A.) are un 
prolog puțin scontat. O știre de 
ultimă oră ne vestește că .-ce
rile conferinței au fost «minate 
cu 24 de ore. Aminarea aceasta 
nu se datorește unor neașteptate 
dificultăți de ordin tehnic. Doar 
în pitoreasca stațiune ba -ea-â pe 
pe țărmul atlantic totul fusese pre
gătit cu meticulozitate și fără eco
nomie. Numai ca nu a sfat la pa
tere a organizatorilor — și bbele- 
țeles a inspiratorilor aceste reu
niuni — să asigure acea a**"::*e- 
ră necesară cel pu\n 'i~cepe‘ 
lucrărilor.

Cu o zi înainte, cocesponoe—- 
agenției bF RANCE P?ESS=* i ■- 
ma că la Punta de! Ere oc~-er*e 
„o atmosferă da nes-gui 
Sensul cuvîrrfului jKsigi 
era tălmăcit de aceeas * 
Corespondentul arata că c i 
fia americană înregistrează 
dificultăți in incerure* oe a au- 
nia țările latino-emncaae tapo* 
triva Cubei și ce i e de*er- -a 
să aprobe sancțiuni împătri a jâni 
ce a ridicat cu curai draper-7 
bertății pe acest p-î-’ — a 
rinței. „FRANCE P8SSSF* 
ca că „numai grupul «Ml 
reprezentind mtcW staoe 
meri ca Centra's precaruează pcJ 
și simplu adoptarea raportului pe 
care-l vor prezenta S.LLA. te con
ferința O5A.‘. Reprezenta— . a- 
mericani părăs nd -*ge~e e or 
treburi de ia Wash -sg*oa a- <ren* 
mai devreme a Pirta ce £re 
spre a pune ia ptxKf e-
ranjamente «e cotise. Pres.-“-e 
păreau a atrnfe punctul

Emisarii Depar^amer^u de 
Stat au trecu! chiar p ia 
amenințind guve**e e reca c -e—e 
că vor fi șterse de pe Lsta po- 
meniior în dolari .pomer. care 
însă îi costă cumpăt pe .,arj?o- 
ra/rj.

Potrivit ager* ei ASSOC’ATED 
PRESS, secretarul Departamerr^- 
lui de Stai al S.U.A. Deae Kusfc. 
a făcut publică o declarare in 
care „a avertizat e iat;rx>-a- 
mericane că trebuie să condamne 
regimul cuban dacă vor să asi
gure succesul p’anu ui ce a.utor 
economic al președintelui Ken
nedy".

Diplomația americană acționează 
direct și prin intermediar:. Astfel, 
guvernele din America Centrală, 
care nu reprezintă pe nimeni 
„au amenințat că vor părăsi con
ferința dacă aceasta nu va hotărî 
sancționarea Cubei" — anunță a- 
genfiile de presă occidentale. Ze
loșii executanți ai instrucțiunilor 
Departamentului de Stat nu se pu
teau însă lăuda cu reușita. Cele 
mai mari țări latino-americane — 
Mexic, Brazilia, Chile, Ecuadorul și 
altele — își exprimaseră în fer-

Era o vreme tind America La
tini fusese teatrul revoluțiilor de 
operetă. Pe atunci „revoluțiile" 
puteau fi prevăzute cam cu aceeași

• -o-amerc»-
să *eMe tfpfometce

■Vi de U Pwtf* ce' Este.
-a exercrtaîă ce 

a e revoluției 
de diferite ge

rul $ud-«mer.can 
-c neouf.'K’oșî b'«*e'e după
ea/ de satva-e al Washingto-
oi. Soarba iu, Batista, a lui Tru- 
o fi a a 'or dictatori răsturnați 

poare ii inspăimină pe la- 
monopolurilor nocd-amerr

-e«cr—e socage, part-c. pârii oo- 
poruhă h repartizarea bogă: .kx 
nstfonafe".

Sînt greu de prevăzut cu exac
titate rezu^3‘e>e conferinței de ia 
Punte del Esre. Un singur iucru 
este sigur: pe banca acuzaților nu 
se va afla Cuba, ci imperialismul 
american, oprimatorul și jefuitorul 
popoarelor latino-americane. Gla
sul Cubei va răsuna cu vigoare, 
acuzator.

Cuba nu este singură I De par
tea Cubei se află întreaga opiniei 
publică progresistă a Americii 
Latine, a lumii. Este cu neputință 
să înfățișezi muițimea manifestă
rilor de solidaritate cu Cuba ce 
au loc în aceste zile. Ar trebui 
zeci și zeci de pagini întregi de 
ziar. In aceste manifestări desci-

Jără prececerr in con-
ferxreor -*eramercane a rost 
accec-a-A de majoritatea deiega- 
por-.

3 .e-ge—e e par de ordin pro- 
cecural. E.e sini insă cu muit 
mai profunde și afectează fondul 
problemelor ce vor veni în dez- 
oaterea conferinței. Agenția ame
ricană „UNITED PRESS INTERNA
TIONAL* scrie că „aminarea con
ferinței este considerată ca un 
indiciu că unele țări nu doresc 
adoptarea unei poziții de forță 
față de regimul cuban**. S.U.A. au 
inițiat conferința de la Punta del 
Este ca un mijloc de răfuială cu 
Cuba liberă. Diplomația america
nă dorește să determine țările 
continentului latino-american să ia 
atitudine împotriva Cubei și să 
obțină In acest fel creditul moral 
necesar spre a organiza o nouă 
agresiune anticubană. In tentativa 
de a masca scopurile urmărite de 
Departamentul de Stat au fost 
aduși în scenă politicienii ratați 
din Columbia care s-au declarat 
chipurile alarmați de „amenința
rea comunistă din Cuba". Folo
sind momeala unui pumn de do-

exee?*e‘e ca și buletinul meteo
rologic. Pe acest continent în 
o- -4 e*erresce-'ă s-eu schimbai 
itsă anre. Doîănd și beta sord- 
ar~er zară au a» x'-s1 acoCp<Jter- 
nce. Ceea ce »-e zee
acerea ba a Doausicană
•noe Mweș i ba steb^i
de 5-UA.. ea reb-- să Pe acar*- 
doaaf» de for Sa favoa
rea -nor persoraie “.a. puțin 
cocsprotr se dezvăluie dar teama 
d-pomarie- amer cane în ia*a miș
cărilor populare. Astăzi, asupra 
evenimentelor din America Latină 
ca și din lumea întreagă își pune 
cu ți-.e pecetea noua realitate in
ternațională cînd forțele socialis
mului și păcii sînt mai puternice 
decît cele ale imperialismului și 
războiului, cînd soarta popoarelor 
nu mai poate fi dictată de patro
nii monopolurilor din Wall-Street. 
Un guvern sau altul de lachei 
poate fi cumpărat, o personalitate 
sau alta poate fi amăgită sau a- 
menințață spre a-și retracta de
clarații anterioare. Dar popoarele, 
milioanele și milioanele de oa
meni simpli nu mai pot fi intimi
dați. Ei au înțeles că drumul spre 
un viitor mai bun este cel al 
luptei, așa cum au luptat și-au 
izbindit fiii eroicei Cube. De a- 
ceea este alarmată diplomația a- 
mericană. Caracterul radical al re
voluției cubane exercită o uriașă 
forță de atracție în întreaga Ame
rică Latină, cum se exprima nu 
de mult unul din cele mai mari 
ziare ale New Yorkului. Intr-un 
manifest al comitetului muncitori
lor din industria electrotehnică din 
Venezuela se spune : „Pentru noi 
Cuba înseamnă pilda unei refor
me agrare radicale, lichidării a- 
nalfabetismului, îmbunătățirii si
tuației economice, înfăptuirii de

frezi faptu! că opinia publică sud- 
a-n«r.cană devine foj mai con- 
șt;e.-’ă ce primejdia pe care o 
corrrporfă cor-ptofut arrt.xuben or- 
gar.-zat de S.UA. Depu*a*u! bra- 
: ^a- Ahnmo A/oeso, liderul 
Partiduioi MoncS, dec ada : „Cacă 
yr-ări es*e 8*aca-ă Cuba, mîine 
aceiași lucru se va iaRmpla și 
ceLodaRe țări d.n A*nerica Lafmă“. 
Deputatul socialist din Chile, Tei- 
te«boim, a relevat : „La Punta de! 
Este, Washingtonul încearcă să 
pregătească nu numai o agresiune 
împotriva Cubei dar să și violeze 
independența celorlalte țări lati- 
no-americane“. Deputatul creștin- 
democrat Patricio Hurtado a con
damnat S.U.A. pentru faptul că 
exercită presiuni asupra guvernu
lui chilian în încercarea de a-l 
face complice la planurile sale 
împotriva Cubei. Dar după cum 
anunță ziarul „ULTIMA HORA" 
guvernul chilian a hotărît ca la 
Punta del Este să se pronunțe îm-

po» amestecului 
inh ale poporului 

tul Americii Latine 
cu oare în apărarea Cubei. Nu 
cep de Punta del Este, pe pă- 
mii țării care găzduiește con
fer O.S.A., va avea loc o pu- 
ter manifestare a poporului 
unyan în apărarea Cubei. Ti- 
nei din Montevideo organi- 
zemarșuri spre Punta del Este. 
Ml de demonstranți li se ală- 
tu’enumărate persoane care 
aci lozincile : „Trăiască revo
lut cubană și Fidel Castro", 
„Cda, yankeii nu". In același 
t m loc pregătiri intense pen
tru ferința reprezentanților po
por latino-americane în apă- 
rar'ubei ce va avea loc la 
Ha Fostul ministru de interne 
ai dorului, Manuel Arauje Hi
das declarat că apropiata con
fer a popoarelor latino-ame- 
ricSlva însemna o contralovi- 
tur-ă de popoarele din aceas
tă jne a globului conferinței 
O.He la Punta del Este. Re- 
prenfii acestor popoare sînt 
hosă-și afirme voința lor de 
a -pune manevrelor Statelor 
Unmpotriva Cubei și de a 
ap respectarea principiilor 
neenției și dreptului popoa- 

autodeterminare. Noi sîn- 
^uri de Cuba și Cuba este 

noi“.
’ par deosebit de semnifi- 

ca-bnstatările corespondentu
lui Punta del Este al agen- 
fieilNCE PRESSE- care 
,aîa .printre observatori

re- 
se 

puSbarea dacă ținerea con- 
ferir,nsacrată Cubei nu riscă 
să s^rcă împotriva scopului 
urmă f<țu putem anticipa re- 
zolufnaie. Dar indiferent de 
numă voturi servile pe care 
S.U.Aj putea aduna la Punta 
def Manevrele diplomației 
a[ner,Su devenit compromi- 
țăfoartru autOrii lor și sînt 
condar.ener -c cjQ toțj oa_ 
menii ■

Cyk’țte singură I 
^,n,er ri de tine, Cuba I

IENIU OBREA

recunoscute

Fidel Castio salută 
Festivalul de la Helsinki 

Pramisrul cuban a propus organizarea 
Festival Mondial 

Studenților in Cuba

Sărbătorirea

HANOI 22 (Agerpres). — 
După o vizită de patru zile în 
Birmania, eroul cosmonaut 
Gherman Titov a sosit la 
Hanoi.

Pe aeroportul din capitala 
R. D. Vietnam, Titov a fost 
intimpinat de primul ministru 
al R. D. Vietnam, Fam Van 
Dong, și de alte personalități.

Locuitorii Hanoiului i-au fă
cut lui Titov o primire trium
fală. Pe drumul de la aero
port spre oraș se aflau zeci de 
mii de oameni.

După sosirea în oraș Gher
man Titov s-a întîlnit cu Ho 
Și Min, președintele R. D. 
Vietnam, cu membri ai C. C. 
al Partidului celor ce mun
cesc din Vietnam, cu miniștri 
și alte personalități oficiale.

In seara zilei de 21 ianuarie, 
C. C. al Partidului celor ce 
muncesc din Vietnam, guver
nul R. D. Vietnam, Adunarea 
Națională și Frontul Patriei 
din Vietnam au organizat o 
mare recepție în cinstea lui 
Titov. Eroul cosmonaut a fost 
salutat de președintele Ho Și 
Min care, în numele poporului 
vietnamez, i-a înmânat cel 
mai înalt ordin al republicii — 
Steaua de Erou al Muncii.

TORONTO 22 (Agerpres). — 
TASS transmite : La Toronto 
și-a încheiat lucrările al XVII- 
lea Congres Național al Parti
dului Comunist din Canada.

Congresul a adoptat o rezo
luție cu privire la sarcinile 
politice ale partidului, al cărei 
proiect a fost discutat de 
membrii de partid timp de 
patru luni înainte de Congres.

Congresul a aprobat în una
nimitate rezoluția cu privire 
la noul Program al P.C.U.S. și 
cu privire la Congresul al 
XXII-lea al P.C.U.S. Progra
mul P.C.U.S. însuflețește pe 
toți oamenii muncii, pe toți 
democrații și luptătorii pentru 
pace și libertate din toate ță
rile, se spune în rezoluție. Al 
XXII-lea Congres al P.C.U.S. 
și Programul partidului adop
tat de acesta au îmbogățit în 
mod creator teoria și practica 
marxism-leninismului și au 
dat o nouă lovitură revizio
nismului și dogmatismului.

In rezoluție sînt aprobate 
măsurile adoptate de Congres 
pentru lichidarea urmărilor 
nefaste ale cultului personali
tății, precum și pentru demas
carea activității aventuriste, 
scizioniste a conducătorilor 
Partidului Muncii din Albania.

Congresul a făcut modificări 
în programul și statutul parti-

dului și a ales organele con
ducătoare.

Comitetul Național a satis
făcut, în prima sa ședință, 
cererea lui Tim Buck de a nu 
fi reales secretar general al 
partidului, din cauza vîrstei 
înaintate și necesității de a 
atrage la conducerea partidu
lui noi cadre. La propunerea 
sa, în această funcție a fost 
ales Leslie Morris. Tim Buck 
a fost ales președinte al parti
dului.

In Republica Dominicană

300.009 șomeri
la 3.000.009 locuitori!

Greviștii din Decazeville
continuă bătălia...

celui de al IX-Iea 
ai Tineretului și !

HAVANA 22 (Agerpres). - 
TASS transmite : Primul mi
nistru al Republicii Cuba, Fi
del Castro, a trimis Comite
tului internațional de pregăti
re a celui de-al VIII-lea Fes
tival Mondial al Tineretului și 
Studenților o telegramă în 
care se spune printre altele :

Foamete in satele turcești
ISTANBUL 22 (Agerpres). - 

Foametea din regiunea de est a 
Turciei gonește mase uriașe de 
țărani spre marile orașe. In ulti
mul timp a crescut considerabil 
afluența de oameni la Istanbul. 
Țăranii împreună cu familiile lor 
caută de lucru în acest oraș. Cău
tările lor sînt însă zadarnice... 
„Copiii flămînzi, scrie ziarul „Hur
riyet", își imploră mamele, ma
mele flămînde îl imploră pe cel 
din ceruri. Majoritatea țăranilor 
sosiți la oraș în căutare de lucru 
se află într-o situație dificilă. Din 
fiecare sat au plecat între 60 și 
300 de oameni. „Și aici ducem o 
existență jalnică, îi anunță aceștia 
pe cei rămași acasă. Nu avem 
bani pentru a ne întoarce în sat".

„Salut cel de-al vni-lea 
Festival Mondial al Tineretu
lui și Studenților pentru pace 
și prietenie care va avea loc 
la Helsinki în perioada 27 
iulie-5 august 1962.

Tineretul cuban care a par
ticipat întotdeauna în largă 

iwxx . măsură la pregătirea Festi- 
______ valurilor, va trimite anul a-

cesta o delegație mai nume
roasă și mai reprezentativă, 
care va participa în numele 
revoluției cubane.

în numele poporului cuban, 
invităm frățește ca următorul 
Festival Mondial — cel de-al 
IX-Iea — să se organizeze pe 
pămîntul patriei noastre. Sîn
tem încredințați că întregul 
tineret, toți tinerii și tinerele, 
indiferent de concepțiile lor, 
de naționalitatea lor, de pro
fesie și de culoarea pielii, vor 
fi primiți în Cuba cu toată 
căldura.

Rugăm tineretul din întrea
ga lume să ne facă această 
cinste. Noi îi oferim inima po
porului luptător, a poporului 
care își construiește, cu încre
dere în viitor, fericirea.

unităților Patet Lao
XIENG KUANG 22 (Ager- 

preș). — La 20 ianuarie în ca
pitala provizorie a Laosului a 
avut loc un mare miting con
sacrat celei de-a 13-a aniver
sări a creării unităților de 
luptă Patet-Lao.

Luînd cuvîntul la miting, 
Khamtay Siphandone, membru 
al Comitetului Central al 
Partidului Neo Lao Haksat, a 
transmis felicitări călduroase 
membrilor unităților de luptă 
Patet-Lao „care au parcurs un 
drum glorios de luptă și au 
obținut în ultimii 
torii importante”.

Generalul Kong 
dantul suprem al
mate ale guvernului regal, a 
subliniat — în cuvîntul său — 
că „în condițiile actuale tru
pele patriotice și poporul lao
țian trebuie să-și mențină vi
gilența, să-și întărească rîndu- 
rile în lupta pentru zădărnici
rea planurilor de sabotare a 
formării unui guvern de coali
ție, de subminare a păcii și 
reîncepere a războiului civil în 
Laos”.

13 ani vic-

Le, coman- 
forțelor ar-

SANTO DOMINGO 22 (A- 
gerpres). — După cum anunță 
agenția Associated Press, noul 
președinte al Republicii Domi
nicane, Rafael Bonnelly, a de
clarat că principala problemă 
economică care stă în fața gu
vernului este aceea a șomaju
lui. In prezent la populația de 
circa 3.000,000 a Republicii Do
minicane 
meri. Pe 
ria țării, 
Bonnelly,

Intr-un 
nul dominican a anunțat 
fostul președinte Balaguer s-a 
refugiat la ambasada Vatica
nului din Santo Domingo și că 
nunțiul papal a cerut să i se 
acorde acestuia autorizația de 
a părăsi țara. Președintele 
Bonnelly a declarat ziariștilor 
că Balaguer este liber să plece 
unde dorește, deși în urmă cu 
două zile el promisese unei 
delegații de studenți că atit 
Balaguer dt și Echevarria vor 
fi predați justiției.

există 300.000 șo- 
de altă parte, viste- 
după cum a arătaț 
este goală.
alt comunicat guver- 

că

DECAZEVILLE 22. - Corespon
dentul Agerpres transmite : Cei 
860 de minieri care se află în 
fundul galeriilor din Decazeville 
de 35 de zile, continuă lupta.

De la primele întîlniri cu lo
cuitorii importantului centru mi
nier situat în departamentul Avey- 
ron, din sudul Franței, la aproxi
mativ 700 de kilometri de Paris, 
mi-am putut da seama că întrea
ga lume de aici — muncitori, co- 
mercianți, țărani, liber profesio
niști — sînt solidari cu lupta mi
nerilor. Totul nu vorbește decît 
de aceasta.

Am întîlnit pe străzile orașului 
o delegație de mineri din depar
tamentul Tarn care a venit la 
Decazeville pentru a-i vizita pe 
minerii greviști. Delegația de so
lidaritate numără 700 de membri. 
Ei au dat comitetului de grevă 
din Decazeville un cec în va
loare de 1.200.000 de franci 
vechi, adunați de familiile mine
rilor din Tarn.

Vizita la Decazeville a priete
nilor mineri din departamentul 
vecin s-a transformat într-o pu
ternică demonstrație de solidari
tate la care au luat parte peste 
15.000 de persoane. Participanfii 
la această manifestație au parcurs 
străzile orașului cîntînd „Interna
ționala" și „Marseileza" și scan- 
dînd lozinci ca: „Unitate de ac
țiune". în fața primăriei a avut 
loc apoi un mare miting la care 
a luat parte aproape întreaga 
populație a orașului.

La sediul comitetului intersindi- 
cal care conduce greva se află 
un panou acoperit de mii de me
saje și telegrame primite din toa
ta coifurile Franței și din întrea
ga lume. Alături de mesajele mi
nerilor din Donbas și Donef și 
de cel al sindicatului național al 
minerilor din Cuba și de atîtea 
altele se află și o telegramă cu 
următorul conținut : „Din partea 
minerilor din R. P. Romînă, tn 
semn de solidaritate cu lupta cu
rajoșilor mineri din Decazeville".

Cobor în mină. în lungile ga
lerii, vagonetele transportatoare 
de cărbune și mașinile stau ne-

'nerte minerii și-au improvizat

mici cabine, construite primitiv, 
cu o măsuță la mijloc și, în loc 
de pat, o mînă de paie. Unul din
tre mineri îmi spune : „Nu vrem 
să putrezim în mină. Vedeți bine 
în ce văgăună sîntem obligați să 
trăim. Este necesară acțiunea uni
tă a tuturor. In orice caz vom ră- 
mîne aici chiar și pînă la primă
vară dacă va fi nevoie".

WASHINGTON 22 (Ager
pres). TASS transmite : La 22 
ianuarie președintele S.U.A., 
John Kennedy, a înaintat 
Congresului mesajul cu privi
re la situația economică a ță
rii. Făcînd o apreciere genera
lă asupra stării economiei a- 
mericane în anii postbelici, 
Kennedy a arătat că această 
perioadă a fost întunecată de 
patru depresiuni economice.

In ianuarie 1961, se spune în 
mesaj, economia americană a 
trecut printr-o nouă depre
siune. Numărul șomerilor a 
ajuns la aproximativ 7 la sută 
din totalul forței de muncă. 
Aproape 20 la sută din capa
citățile de producție au ră
mas în inactivitate. Totodată 
s-a produs o scurgere a auru
lui. In cursul ultimilor trei 
ani deficitul balanței de plăți 
a S.U.A. a fost în total de zece 
miliarde dolari. Deficitul marc 
și permanent a zdruncinat în
crederea în dolar.

Deși în cel de-al doilea tri
mestru al anului 1961 a în
ceput o anumită înviorare, 
mai ales sub influența inten
sificării pregătirilor militare și 
a creșterii cheltuielilor mili
tare, volumul global al pro
ducției și serviciilor a fost la 
sfîrșitul anului cu 25-30 mi
liarde dolari mai mic decît po
sibilitățile potențiale ale eco
nomiei americane.

în decembrie 1961 în țară 
existau 60 mari regiuni indus
triale cu un șomaj cronic con
siderabil.

Președintele Kennedy își 
exprimă îngrijorarea în legă
tură cu ritmul scăzut al dez
voltării economiei americane. 
„Ritmul nostru postbelic de 
creștere economică, declară el, 
deși a fost ceva mai intens de
cît în ultimii 50 de ani, se 
reduce totuși. Depresiunile re
petate au împins economia a- 
mericanâ postbelică înapoi în 
timp ce economia celorlalte

a

Dîfîcultâțîle e€<mjce 
ale S.L.A.

de ^Sedy
țări induși 
progresat i principale

In mesajt
acordă o at^ennedy se 
blemei redpsebită pro- 
balanței de p. deficitului 
după cum se U.A. care, 
cința directă conse- 
tuieli pentru fclor chel- 
pelor și a bazarea tru- 
mericane în stritare a- 
cum și a acordf, pre- 
militar și econa ajutor 
lor antipopulare imuri- 
dependente de S.bnare,

Președintele Ke». 
sează industriașilojdre- 
telor, chemîndu-i sica- 
reze prețurile la nijo- 
să nu revendice maj și 
lariilor pentru a evita- 
De asemenea, în pofa. 
nosticurilor, mai mult- 
puțin optimiste, pe ai 
în raportul lui Kenne 
propun o serie de măst 
tru cazul în care vor 
totuși simptomele unei n 
presiuni cu caracter de mișcate. Alăftiri de’ aceste'mașini

Xu^iHUiiPP xr.urt
MOSCOVA. - Consiliul <•

Miniștri al U.R.S.S. l-a numi urmau să se întrunească 
pe Serghei Lapin în funcția dt ianuarie șefii de guverne 
locțiitor al ministrului Aface- iror țărilor africane._ . . — - o a—, ?-------------

Furnalul Nr IV al oțelâii- 
lor „V. I. Lenin" de la Nova 
Huța care a intrat recent 
în funcțiune este unul din
tre cele mai mari furnale 

din R. P. Polona

Foto : C.A.F. VARȘOVIA

La 25 februarie

in

'arij
SOFIA 22 (Agerpres). — La 

25 februarie vor avea loc în 
R. P. Bulgaria alegeri de de- 
putați pentru Adunarea Popu
lară și sfaturile populare, de 
judecători și asesori populari.

La orașe și sate se organi
zează adunări la care se fac 

| propuneri de candidați. La 
Sofia, Varna, Gabrovo. Plov
div și alte capitale de regiune, 
a fost propusă și confirmată 
candidatura conducătorilor 
P.C.B. și guvernului.

Oamenii muncii din toate 
ramurile economiei naționale 
își iau în cipstea alegerilor 
angajamente cu privire la în
deplinirea și depășirea planu
lui de producție pe anul cu-* 
rent.

MINSK. — La Institutul de 
energetică de pe lingă Aca
demia de Științe a R.S.S. Bie
loruse a fost construit primul 
reactor nuclear de cercetări 
din Bielorusia.

Sursa de energie nucleară 
constă în cîteva sute de bare 
de uraniu. Zona activă a reac
torului este așezată la o adîn- 
cime de șase metri în marea 
clădire construită în acest 
scop. Întreaga comandă este 
automatizată, ceea ce asigură 
împreună cu controlul siste
mului dozimetric securitatea 
deplină a personalului de de
servire.

rilor Externe al U.R.S5. Ser- 
ghei Lapin deținea funcția de 
ministru al Afacerilor Externe 
al R.S.F.S.R.

PARIS. - Agenția France 
Presse transmite că simbătă 
20 ianuarie tratativele franco- 
tunisiene s-au întrerupt, fără 
realizarea nici unui acord. A- 
ceste tratative se refereau la 
fixarea unei date pentru trans
miterea progresivă a bazei de 
la Bizerta, Tunisiei.

ACCRA. - Ghana, Guineea. 
R.A.U., Marocul, Mali, Libia și 
Tunisia au hotărit să nu parti
cipe Ia conferința de la Lagos

YORK. — După cum 
corespondentul din 
al agenției United 

ternational, la 21 ia- 
a Universitatea din 
țnii de studenți au 
p de trei ore împo- 
-Aților și polițiștilor. 
•?lnsportate Ia spi- 
timheran 400 de vic- 
xlTjst arestați apro- 

studenți 
Mnslr-- După CUm 
* «ran#1 »»Vecemeaia 

an VOr fi e’^ZHmativ 50 de 
expo- peste hotare 
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