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Muncitor

Sîmbătă 27 ianuarie 1962

Cum am cîștigat
titlul de fruntași

rivesc locul de 
muncă. Tovarășii 
mei de brigadă 
lucrează la cîteva 
mari reductoare 
și subăre de aer. 

Sînt instalații pentru furnale, 
instalații deosebit de impor
tante a căror calitate are o 
mare influență asupra func
ționării furnalelor. De curînd 
un tovarăș din brigadă a în
soțit cîteva agregate la locul 
lor de funcționare, la furna
lele Reșiței. Cum s-ar spune 
am văzut cu ochii noștri că 
ceea ce pleacă din secția noa
stră, din mîinile noastre sînt 
piese de mare importanță în 
funcționarea unui furnal. Din 
mîinile noastre ies piese care 
trebuie să lucreze continuu 
fără cea mai mică defecțiune 
ani și ani de zile — așa cum 
funcționează un furnal cu fo
cul nestins. Iată un lucrj 
care ne-a arătat odată mai 
mult că în brigadă, în cadrul 
întrecerii socialiste, obiectivul 
nr. 1 trebuie să fie calitatea 
pieselor pe care le realizăm. 
Ce am făcut în această di
recție ?

Important pentru brigadă a 
fost în primul rînd organi-

zarea judicioasă a muncii în 
funcție de pregătirea profe
sională a membrilor ei, acea
sta avînd o mare influență 
asupra calității pieselor lucra
te. Iată, de pildă, un reductor 
cilindric. Este dcajuns ca la 
montarea rulmenților să lași 
un joc mai mic sau mai mare 
cu cîteva sutimi decît cel per-

Din experiența 
unei brigăzi 
de producție 
a tineretului

mis — ca agregatul să funcțio
neze în mod necorespunzător. 
Aici, la noi, firește, acest lucru 
nu se poate observa la prima 
vedere, dar odată montat la 
furnal, reductorul, după un 
timp de funcționare, se poate 
opri cu rulmenții blocați. De 
aceea, operația de montare a 
rulmenților am încredințat-o 
lui Ion Adriana. El are o bo
gată experiență, „simte" nu 
numai cu ochii și mîinile. dar 
și cu auzul cînd rulmentul 
este montat bine sau nu. Oa-

menii cu mai puțină pregăti
re profesională au trecut la 
început să lucreze la operații 
mai simple, de ajustare, ur- 
mînd ca apoi, ajutați de 
membrii brigăzii, să execute 
și operații complexe.

Pentru o astfel de împăr
țire a muncii este fără îndo
ială nevoie de o bună cunoaș
tere a sarcinilor de plan la 
începutul fiecărei luni, de de- 
falcarea lor în programul de 
lucru al brigăzii. In această 
organizare a muncii intră, fi
rește și aranjarea locului de 
muncă și păstrarea sculelor. 
Noi aplicăm inițiativa tineri
lor de la Uzinele „Tudor Via- 
dimirescu". Curățenia și orga
nizarea spațiilor între agrega
tele în montaj reprezintă un 
lucru deosebit de important 
Nu este permis ca într-un re
ductor, de pildă, să scape 
fire de murdărie, șpan sau 
altceva, sau lucrind la nive
larea unor 
piedici de 
micurt în 
sculele, cu

Utilaje de înaltă productivitate

La Uzinele „30 Decembrie" 
Arad se desfășoară o 
largă acțiune de moder

nizare a secțiilor. In țesătorie 
au fost montate 500 de răz
boaie automate. La secția fi
latură se introduc utilaje de 
mare productivitate : ringuri, 
carde, o linie nouă de bataj. 
Și aspectul secției se va 
schimba: se va pune mozaic 
pe jos, parchet între mașini, 
se va instala lumină fluores
centă. Se modernizează, de a- 
semenea, atelierele de fotogra-

vură, gravură moletură și 
galvanizare, înlesnindu-se ast
fel trecerea la procedee de 
gravare a valțurilor la nivelul 
celei mai înalte tehnici mon
diale.

Modernizarea secțiilor, în
zestrarea cu utilaje de înaltă 
tehnicitate vor spori capaci
tatea de producție cu peste 20 
la sută și vor avea o mare 
influență asupra îmbunătățirii 
calității produselor.

P. LIDIA

suprafețe să te îm- 
tot felul de ni- 

ceea ce privește 
toții sîntem de ur

mătoarea părere : fără o sculă 
bună, nu poți să faci o piesă 
bună ! Am instituit o regulă. 
Sculele păstrate bine în du
lapuri sînt duse la începerea 
fiecărei operații la o reverifi- 
care. O dereglare cit de mică 
poate să r.e ducă la depășirea 
toleranțelor.

în asigurarea calității pie
selor, exigența sporită la 
montarea acestora are o mare 
influență. Aceasta ne-a fo6t 
sugerată și de exemplul mun
citorilor vîrstnici, comuniștii, 
pe lingă care lucrăm. Vasile 
Iordânescu, de pildă, lucrea
ză la tușarea carcaselor re
dactorului cilindric — opera
ție migăloasă care cere me
reu reverificarea cotelor. Tot 
timpul el măsoară, verifică. 
După ce a terminat operația, 
face un control general ca un

DUMITRU STANICA 
responsabil de brigadă 

la atelierul mecanică grea- 
montaj Uzinele „23 August" - 

București

(Continuare în pag. a 3-a)

La biblioteca căminului cultural din comuna Izvorul 
Crișului, raionul Huedin, regiunea Cluj

Foto; N. STELORIAN

Lecția trebuie ascultata cu 
multa atenție. In acest fel 
cunoștințele pot ii mai bine 
însușite. La acest lucru se 
gîndesc elevii anului II de 
la Școala de meserii din 

Iași

Foto : N. STELORIAN

Dezvoltarea 
și reutilarea unor 

întreprinderi din 
industria alimentară
în 20 de întreprinderi din 

industria alimentară se fac a- 
nul acesta lucrări de dezvol
tare și reutilare. Pe această 
cale se va obține o bună parte 
din sporul de producție de 
12,4 la sută, cu cît este prevă
zut să crească -în 1962 produc
ția industriei alimentare față 
de anul trecut.

La Fabrica de zahăr din 
Tîrgu Mureș, vechile utilaje se 
înlocuiesc în cea mai mare 
parte cu altele moderne care 
permit să se dubleze capacita
tea de producție. Tot aici se 
construiește 
zahăr. La 
Constanța și 
tr-un stadiu 
de extindere a suprafețelor de 
producție și de reutilare. La 
Brașov se construiește o sec
ție nouă de preparate de car
ne cu o capacitate de 13 tone 
pe zi. iar la Constanța o sec
ție nouă de preparare a cărnii 
de pasăre. Importante lucrări 
se execută acum și la Fabrica 
de ulei „Filimon Sîrbu“ din 
Capitală. Aici se construiește 
o secție de extracție continua 
a uleiului — cu o capacitate de 
prelucrare de 150 tone de se
mințe de floarea-soarelui pe 
zi. precum și o stație modernă 
de imbuteliere cu o capacitate 
de 2.500 de sticle pe oră. La 
Fabrica de bere din Timișoara 
se montează noi utilaje care 
vor permite sporirea capacită
ții întreprinderii cu 110.000 hl 
bere.

Lucrări de extindere și mo
dernizare vor începe în cu- 
rînd și la fabricile de bere din 
Sibiu, Dîrste, Oradea, „Grivi- 
ța'-București, halele pescărești 
din Galați etc.

un nou siloz de 
abatoarele de la 
Brașov sînt în- 
avansat lucrările

(Agerpres)
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încheierea 
colectivizării agriculturii 
în regiunile Banat și Cluj 

Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Romîn, 
tovarășului Gheorghe Gheorghiu-Dej

Scumpe tovarășe Gheorghiu-Dej,
Comitetul regional Banat al P.M.R. și comitetul executiv 

al sfatului popular regional raportează Comitetului Central, 
dumneavoastră personal tovarășe Gheorghe Gheorghiu-Dej, că 
măreața sarcină privind colectivizarea agriculturii în regiunea 
noastră a fost îndeplinită cu succes.

Pășind cu încredere pe drumul arătat de partid, drumul 
gospodăriei colective — singurul care asigură țărănimii mun
citoare un trai îmbelșugat și fericit — peste 154.000 familii 
de țărani muncitori romîni, germani, maghiari, sîrbi și alții 
din regiunea Banat s-au unit și lucrează înfrățiți în 483 
gospodării colective care dețin 582.912 ha teren arabil, ceea 
ce reprezintă 99,6 la sută din suprafața colectivizabilă a re
giunii.

Colectivizarea agriculturii regiunii Banat demonstrează 
încrederea nestrămutată a maselor țărănești în politica în
țeleaptă a partidului nostru, creșterea conștiinței socialiste a 
țărănimii muncitoare, justețea politicii partidului, de întărire 
continuă a alianței muncitorești-țărănești.

Organele și organizațiile de partid, sfaturile populare și 
celelalte organizații de masă au muncit cu abnegație pentru 
a traduce în viață sarcinile stabilite de cel de-al IlI-lea Con
gres al P.M.R. privitoare la încheierea colectivizării agricul
turii. Numeroase gospodării colective s-au dezvoltat perma
nent și au sporit producția de cereale, posedă ferme mari de 
animale, devenind exemple demne de urmat. Prin munca 
harnică a țăranilor colectiviști a sporit an de an numărul 
gospodăriilor colective milionare și multimilionare care au 
schimbat înfățișarea satelor bănățene.

Transformări adînci s-au petrecut în viața satelor noastre 
colectivizate. Astăzi în satele bănățene te întîmpină un peisaj 
nou : tarlale nesfîrșite, case noi, nenumărate construcții — 
grajduri, saivane, magazii, — mașini agricole dintre cele mai 
moderne.

Gospodăriile colective din regiune au sporit veniturile 
bănești la peste 620.000.000 lei, revenind în medie 110.000 lei 
la suta de hectare teren agricol. Mulfe gospodării colective au 
obținut venituri de peste 300.000 lei la suta de hectare.

Dezvoltarea și întărirea economico-organizatorică a gospo
dăriilor agricole colective, creșterea producției vegetale și

animale au dus la creșterea averii obștești, la sporirea veni
turilor colectiviștilor. Valoarea zilei-muncă a crescut an de an.

La obținerea acestor succese a contribuit în mare măsură 
sprijinul multilateral și permanent acordat de stat gospodă
riilor colective prin credite, mașini agricole, semințe, îngră
șăminte și altele.

Succesele obținute de gospodăriile agricole colective sînt 
rodul muncii politice permanente duse cu răbdare de organi
zațiile de partid, organizațiile de masă, de colectiviști, pentru 
convingerea țăranilor muncitori de a păși, pe baza liberului 
consimțămînt, pe drumul gospodăriei agricole colective, sin
gurul drum care duce la belșug și bunăstare.

încheierea procesului de colectivizare a agriculturii în 
regiunea noastră ne oferă posibilități nelimitate pentru creș
terea producției agricole, vegetale și animale, pentru ridi
carea permanentă a nivelului de trai material și cultural al 
țărănimii colectiviste. Totodată ne creează posibilități tot mai 
mari pentru a spori aportul regiunii la asigurarea fondului 
central al statului, la aprovizionarea din ce în ce mai bună 
a populației de la orașe cu produse agroalimentare.

Cu prilejul încheierii procesului de colectivizare a agri
culturii în regiunea noastră, Comitetul regional de partid 
Banat asigură conducerea partidului nostru, pe dumneavoas
tră iubite tovarășe Gheorghe Gheorghiu-Dej, că organele și 
organizațiile de partid, oamenii muncii de pe ogoarele bănă
țene vor munci cu și mai mare însuflețire pentru consolidarea 
economico-organizatorică a gospodăriilor agricole colective, în 
vederea obținerii de producții sporite de cereale și mai ales 
de grîu și porumb. Vom folosi din plin condițiile materiale 
existente și experiența colectiviștilor pentru a crea puternice 
ferme de animale proprietate obștească în toate gospodăriile 
agricole colective.

Nu vom precupeți nici un efort în munca și lupta pentru 
ridicarea tuturor gospodăriilor colective la nivelul celor frun
tașe, contribuind astfel la ridicarea nivelului de trai al celor 
ce muncesc de la orașe și sate.

COMITETUL REGIONAL BANAT 
AL PARTIDULUI MUNCITORESC ROMÎN

Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Romîn, 
tovarășului Gheorghe Gheorghiu-Dej

Scumpe tovarășe Gheorghiu-Dej,
Vă raportăm cu deosebită satisfacție că organizația regio

nală de partid Cluj, aplicînd consecvent în viață politica parti
dului de construire a socialismului la sate, a îndeplinit cu 
succes sarcina trasată de Congresul al IlI-lea al Partidului 
Muncitoresc Romîn privind colectivizarea agriculturii în regiu
nea noastră.

In prezent, țărănimea muncitoare este unită și organizată 
în 725 gospodării colective care cuprind 98,5 la sută din supra
fața colectivizabilă a regiunii.

în munca entuziastă pentru încheierea colectivizării agri
culturii — sarcină de importanță hotărîtoare pentru victoria 
deplină a socialismului în scumpa noastră patrie — organele 
și organizațiile de partid, sfaturile populare și celelalte organi
zații de masă din regiunea Cluj, respectând cu strictețe princi
piul liberului consimțămînt, au desfășurat o multilaterală acti
vitate politică și organizatorică în rîndurile oamenilor muncii 
de la sate.

Ca rezultat al muncii politice și organizatorice desfășurate 
de organizațiile de partid, colectivizarea agriculturii a căpătat 

■în regiunea noastră un puternic caracter de masă, fapt care 
confirmă încă o dată că harnica noastră țărănime muncitoare 
urmează cu toată încrederea linia trasată de partid și este 
ferm hotărîtă să-și făurească în gospodăria colectivă un trai tot 
mai îmbelșugat.

Subliniem cu bucurie că în fruntea acțiunii de transfor
mare a întovărășirilor în gospodării agricole colective s-au si
tuat permanent membrii de partid care, prin exemplul lor per
sonal, au reușit să convingă și să atragă masele largi ale țără
nimii pe calea gospodăriei colective, calea fericirii și bunăstă
rii, calea înfloririi multilaterale a satelor noastre.

In întreaga muncă de colectivizare a agriculturii, noi ne-am 
bucurat permanent de sprijinul neprecupețit al Comitetului 
Central al partidului. Mulțumim din adîncul Inimilor noastre

conducerii partidului și personal dumneavoastră, iubite tova
rășe Gheorghe Gheorghiu-Dej, pentru ajutorul multilateral, deo
sebit de prețios pe care ni-1 acordați în întreaga noastră ac
tivitate.

Odată cu terminarea colectivizării agriculturii, în regiunea 
noastră se deschid largi perspective pentru creșterea continuă 
a producției agricole vegetale și animale, pentru ridicarea nive
lului de dezvoltare a agriculturii corespunzător cu cerințele de- 
săvîrșirii construcției socialiste în patria noastră.

Sîntem pe deplin conștienți că în fața noastră stă în pre
zent sarcina de a ne concentra sistematic și permanent toate 
forțele pentru continua consolidare organizatorică și economi
că a gospodăriilor colective, de a munci neobosit pentru ca 
fiecare gospodărie colectivă din regiunea Cluj să devină o uni
tate socialistă puternică și înfloritoare, care să asigure tuturor 
colectiviștilor o viață fericită și îmbelșugată și să contribuie la 
asigurarea fondului central al statului cu cantități mereu spo
rite de produse agroalimentare.

însuflețiți de victoria obținută în colectivizarea agricultu
rii, transmitem Comitetului Central al partidului hotărîrea 
noastră de a munci neîncetat pentru întărirea rolului condu
cător al organizațiilor de partid, pentru ridicarea continuă a 
nivelului muncii politice și organizatorice de partid.

în numele oamenilor muncii din regiunea Cluj, comitetul 
regional de partid asigură Comitetul Central al partidului că 
pentru noi nu există cinste și onoare mai mare decît aceea de 
a munci fără preget pentru aplicarea în viață a politicii parti
dului, pentru desăvîrșirea construirii socialismului în patria 
noastră, pentru fericirea și bunăstarea întregului nostru popor.

Trăiască Partidul Muncitoresc Romîn și Comitetul său Cen
tral leninist, în frunte cu tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej!

COMITETUL REGIONAL CLUJ 
AL PARTIDULUI MUNCITORESC ROMÎN

La G.A.C. „Diurnul lui Lenin" din Țibucani, regiunea Bacâu, cercul agrozootehnic este 
frecventat cu mult intere# de colectiviști

Foto : AGERPRES

îbl CURÎND—MILIONARI!
— Pămînt avem destul șl 

bun. Peste 3.000 de hectare. 
Grajdurile noastre sînt pline 
cu sute de animale de pro
ducție. Iacă, la sfîrșitul anului 
1961, numai vaci cu lapte a- 
vem 202. Și numărul animale
lor o să-l sporim mereu. Iar 
grajduri o să mal construim.

Vecinii noștri, aproape toți, 
au ajuns cunoscuți în întreaga 
țară. Colectiva din Variaș, 
pentru producțiile mari obți
nute în ultimii ani în cultura 
porumbului, este supranumită 
„mama porumbului". Despre 
colectiviștii din Cenad, Lenau- 
heim vorbește de asemenea 
țara întreagă.

Avem și noi toate condițiile 
să ne ridicăm în rîndul frun
tașilor. Voi, organizația U.T.M., 
sînteți o forță însemnată în 
gospodăria colectivă. Iată aci, 
în adunare, sînteți 131 de ute- 
miști. Să muncim în așa fel 
tovarăși încît și gospodăria 
noastră să ajungă milionară,

să devină, la rîndul ei, un e- 
xemplu înaintat pentru țăra
nii din regiunea noastră...

Cuvintele acestea aparțin 
tovarășului Gheorghe Pir- 
van, secretarul organizației de 
partid din gospodăria colecti* 
vă din comuna Saravale, ra
ionul Sînicolau Mare, și le-am 
reprodus după însemnările din 
procesul verbal al adunării 
generale de dare de seamă și 
alegeri a organizației de bază 
U.T.M.

Din ziua în care secretarul 
organizației de partid a adre
sat această chemare tinerilor 
colectiviști, au trecut mai bine 
de două luni. Sarcinile încre
dințate de organizația de 
partid au mobilizat organiza
ția U.T.M. la o rodnici 
activitate pentru consolida
rea economico-organizatorică 
a gospodăriei. Dar să ne în
toarcem cu două luni în urmă. 
Analiza temeinică a activită* 
ții desfășurate de organizația

U.T.M., larga dezbatere pri
vind contribuția tineretului la 
îndeplinirea sarcinilor econo
mice pe 1962 ale gospodăriei 
au dat adunării de alegeri po
sibilitatea să ia hotărîri impor
tante, care oferă organizației 
un plan general de muncă 
pentru întreg anul. Ce este 
mai important, mai urgent ? 
Cu ce să începem ? — s-au în
trebat membrii noului comi
tet într-una din primele sale 
ședințe. Secretarul organiza
ției de partid și Gheorghe Al- 
bulescu, președintele gospodă
riei, care participau la ședin
ță, i-au ajutat pe membrii co
mitetului organizației de bază 
U.T.M. să-și îndrepte atenția 
în primul rînd spre sarcinile 
principale și urgente care pu
teau și trebuiau să fie reali
zate în perioada de iarnă.

Îmbunătățirea muncii tine
retului în sectorul zootehnic a 
fost una din aceste sarcini. în 
adunarea de alegeri utemiștil

din Saravale au discutat pe 
larg despre dezvoltarea secto
rului zootehnic al gospodăriei. 
Efectivul de animale al gospo
dăriei a cunoscut in ultimii 
ani o continuă creștere. E de 
ajuns să spunem că la sfîrși- 
tul anului 1961 gospodăria 
avea numai bovine 583 de ca
pete din care 202 vaci cu lap
te. La sfîrșitul acestui an gos
podăria și-a planificat să a- 
jungă la un efectiv de 783 ca
pete bovine din care 333 vaci 
cu lapte.

Pe baza hotărîriî adunării 
de alegeri, comitetul organiza
ției de bază U.T.M. și-a în
dreptat atenția spre organiza
rea unor asemenea activități 
care să dezvolte la tineri dra
gostea pentru meseria de cres
cător de animale. Așa, de 
exemplu, în luna decembrie, 
inginerul gospodăriei le-a vor
bit tinerilor despre dezvol
tarea sectorului zootehnic și 
sarcinile ce le revin în

acest sens. Făcînd o ana
liză a felului în care s-a 
muncit pină acum în sectorul 
zootehnic, el a citat și exem
ple din gospodăriile colective 
vecine care au obținut de la 
aceleași rase de animale, prin- 
tr-o bună îngrijire și o hrănire 
rațională a animalelor produc
ții și venituri mari. Tot cu 
acest prilej mulgătorul utemist 
Ion Achim, tinerii îngrijitori 
fruntași Filip Micu și Liuba 
Teodorov, au prezentat scurte 
referate despre munca lor, 
despre frumusețea acestei me
serii. Rezultatul acestor acțiuni 
nu s-a lăsat așteptat. 13 ute- 
miști au cerut să devină cres
cători de animale. La propu
nerea comitetului U.T.M. con
siliul de conducere al gospo
dăriei a organizat apoi un

L ȘERBU
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Legume timpurii 
în gospodăriile 

colective
Colectiviștii din comunele 

Dorobanți, Macea, Curtici, 
Tomnatic, Vinga și din alte 
comune din Banat au cules 
zilele acestea primele canti
tăți de roșii produse în sere.

In prezent, numeroase G.A.C. 
din regiune fac pregătiri in
tense pentru asigurarea unei 
producții sporite de legume 
timpurii. în gospodăriile colec
tive din bazinul legumicol din 
jurul Aradului, de pildă, se 
construiesc peste 50.000 m.p. 
sere și se amenajează noi ră
sadnițe pe o suprafață de a- 
proape 160.000 m. p. Asemenea 
lucrări se fac și în G.A.C. din 
preajma orașului Timișoara și 
din raioanele Sînnicolau Mare, 
Deta și Lugoj.

Pentru a livra în tot cursul 
anului cantități tot mai mari 
de legume extratimpurii și 
timpurii, colectiviștii din jurul 
orașelor au mărit în ultimii 2 
ani de peste două ori supra
fața cultivată cu legume pro
duse în sere și răsadnițe. în a- 
cest fel, ei și-au sporit simți
tor veniturile. Anul trecut, de 
exemplu, G.A.C. din Macea a 
obținut numai din cultura ro
șiilor timpurii un venit de 
peste 8.500.000 lei, iar G.A.C. 
din Tomnatic a realizat de pe 
fiecare hectar cultivat cu le
gume, un venit de 41.500 lei.

(Agerpres)

O zi 
pe săptămînă 

dedicată 
învățării 

de cîntece

Elevii școlii medii nr. 1 
din Ploiești au hotărît 
să dedice cîteva ore săp- 

tămînal învățării de cîntece 
patriotice și revoluționare. 
Așa se face că la școala noas
tră, una dintre zilele săptămî- 
nii se intitulează „Ziua cîn- 
tecului".

Cîntecele învățate, deosebit 
de educative și foarte fru
moase, s-au bucurat chiar din 
prima zi de o largă populari
tate în rîndul elevilor.

GETA STANCU
elevă



„LUNA CĂRȚII LA SATE"

Acțiuni diverse, 
interesante

n lunile de iarnă 
se numără cu ze
cile de mii casele 
țărănești care — 
măcar pentru câte
va ore pe săptămâ

nă — se transformă în biblio
teci și case de lectură. Pe lin
gă aceasta, în sălile mai încă
pătoare ale căminelor cultu
rale, bibliotecarii sînt deseori 
invitați să popularizeze cartea 
tn rindul țărănimii, să discute 
cu cititorii despre eroii îndră
giți ai romanelor și povestiri
lor inspirate de clocotul trans
formărilor socialiste de la ora
șe și sate, sau despre metode 
înaintate de producție a căror 
răspândire cartea o mijlocește 
cu tot mai mult succes. Ase
menea sondorilor și minerilor, 
mecanizatorilor și colectiviști
lor, se întrec și bibliotecarii. 
Acțiunile organizate cu ocazia 
„Lunii cărții la sate", ce se 
desfășoară în prezent, se în
scriu pe linia acelor manifes
tări cu ecou larg, menite să 
îmbogățească necontenit viața 
culturală a satului nou, socia
list.

In întreaga țară în aceste 
zile organizațiile U.T.M., bi
bliotecile comunale întreprind 
diverse acțiuni pentru răspân
direa cărții în mase. Iată cîte
va aspecte din activitatea lor.

Cu ani în urmă Angelica 
Radu, îngrijitoare de păsări la 
G.A.C. din Poarta Albă (Do
brogea) nu se evidențiase prin 
nimic deosebit la ea în comu
na ț eu atît mai puțin în raion 
sau regiune. Era o colectivis
tă conștiincioasă ca atîtea al
tele. Cartea a venit insă ca să-i 
lărgească preocupările, să o in
struiască. Activiștii obștești ai 
bibliotecii comunale au pus a- 
colo, în preajma locului de 
muncă al Angelicăi și al ce
lorlalte colectiviste de la fer
ma de păsări, panouri cu cărți 
noi despre avicultura. S-au in
teresat de sarcinile de plan ale 
fermei și au alcătuit pentru 
crescătoarele de păsări planul 
de lectură, recomandîndu-le 
cărțile ce le sînt de imediată 
trebuință în munca de fiecare 
zi. Pe nesimțite, munca Angeli- 
căi Radu a început să meargă 
ș* mai bine. Acum venea ea 
la bibliotecă să împrumute 
cărți; cele aduse la locul de 
muncă deveniseră neîndestulă
toare. Aceasta a contribuit ca 
Angelica Radu să fie azi colec
tivistă fruntașă și cititoare 
fruntașă.

în altă parte a țării, la Bab- 
șa, raionul Lugoj, bibliotecara 
Maria Cică a fost sfătuită de 
comitetul comunal de partid
șă organizeze împreună cu co
mitetul U.T.M. acțiuni care
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laboratorul Uzine’or „7 Noiembrie" din Craiova

să-și propună creșterea intere
sului tinerilor față de carte. In 
prezent se folosesc acolo cu 
mult succes concursurile de 
ghicitori literare la care au 
ieșit nu de mult victorioși E- 
lena Petriți, loan Jivcovici și 
alți tineri și virstnici, prieteni 
ai cărții. Tot la Babșa s-a fo
losit prilejul oferit de editarea 
broșurii „Experiența colectiviș
tilor din Variaș, regiunea Ba
nat, în cultura porumbului", 
pentru a se organiza lecturi în 
colectiv, însoțite de discuții cu 
membrii brigăzilor de cîmp 
care se pregătesc ca începînd 
din primăvară să facă lucrări 
de bună calitate pe terenurile 
de pe care gospodăria și-a pro
pus să obțină o producție de 
5000 kilograme porumb boabe 
la hectar.

Luna cărții aduce noutăți și 
în activitatea bibliotecii comu
nale din Șimand, regiunea 
Crișana, care — ajutată de or
ganizația U.T.M. din comună 
— a înscris în planul ei de 
muncă manifestări cu o largă 
sferă de cuprindere. La ordi
nea zilei a acțiunilor cu ajuto
rul cărții: popularizarea învă
țămintelor cuprinse în docu
mentele Consfătuirii pe țară a 
țăranilor colectiviști și îndeo
sebi în Cuvîntarea rostită de 
tovarășul Gheorghe Gheorghiu- 
Dej. Bibliotecarul Gheorghe 
Ghiorghioș s-a îngrijit ca în 
primul rînd cursanții de la în- 
vățămîntul agricol de masă — 
printre care se află numeroși 
tineri colectiviști — să aibă la 
îndemînă broșurile ce cuprind 
principalele documente ale 
Consfătuirii. In colaborare, co
mitetul comunal U.T.M., că
minul cultural și biblioteca 
vor organiza „joi ale tineretu
lui" concursuri „Cine citește — 
folosește” și baluri ale cărții. 
Entuziaștii muncii cu cartea 
din Șimand s-au gîndit să or
ganizeze lecturi în colectiv, 
seri literare și consfătuiri cu 
cititorii despre cărțile inspi
rate din viața nouă a satului 
colectivizat. Asemenea mani
festări ajută îndeosebi pe ti
neri să înțeleagă mai bine, să 
aprofundeze semnificația lu
crărilor citite. Conducerea că
minului cultural (director — 
utemistul Gheorghe Dehelea- 
nu) se preocupă ca aceste în- 
tîlniri să aibă un conținut cit 
mai bogat.

Dar peisajul muncii cu car
tea din satele patriei noastre 
este mult mai variat decît l-ar 
putea cuprinde aceste rînduri. 
In comuna Gropeni, raionul 
Brăila, s-a întocmit o expozi
ție permanentă în atenția co
lectiviștilor : „Cartea agroteh
nică ne ajută să facem gospo

ional al U.T.M., organiza
tor al tineretului.

P. LUNGU - Respect și 
grijă față de cumpărători.
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le U.T.M. — ajutoare pre
țioase ale organizațiilor 
de bază.

S. FETIC — Primele lecții, 
primele învățăminte.
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A. CARABA — Munca 
cu pionierii — sarcină de 
răspundere pentru ute- 
miști.

E. NICOARĂ - Copiii în
drăgesc gospodăria colec
tivă.

RĂSPUNDEM LA ÎNTRE
BĂRILE CITITORILOR.

CE SA CITIM
I. D. BĂLAN — P. Vinii- 
lă: „Dobrogea în marș".

Foto : I. CUCU 

dăria milionară". în regiunea 
Ploiești „lectorul-povestitor" 
(inginer agronom, medic, 
profesor sau învățător), vizi
tează cercurile de citit, unde 
se adună oamenii pe familii și 
vecinătăți, și le aduce la cu
noștință conținutul cărților 
nou apărute în biblioteca sau 
la librăria satului, citind frag
mente din diferite lucrări. în 
comuna Ștefănești, unii dintre 
colectiviști — buni cititori — 
prezintă ei înșiși recenzii la 
broșurile ce descriu experiența 
unor gospodării fruntașe din 
țară expunînd totodată și din 
experiența lor, felul cum au 
folosit (și cu ce rezultate) re
comandările cuprinse în lucră
rile respective.

Inițiativa și hărnicia biblio
tecarilor — alăturată preocu
pării perseverente a organiza
țiilor sătești U.T.M. pentru ca 
fiecare tînăr să fie un bun ci
titor — dau și mai mult satu
lui, în zilele acestea de vama, 
aspectul unei școli întinse 
pînă-n cele patru zări ale o- 
goarelor fără haturi.

T. GHEORGHIU

de
Sala de lectură a unei bi

blioteci studențești oferă tot
deauna și mai ales în toiul se
siunii, imaginea plastică a 
muncii în colectiv; zeci de 
membri ai aceleiași mari fa
milii studențești se află ală
turi, legați între ei prin efortu
rile în vederea aceluiași „exa
men al examenelor". Acum, 
seara, sala de lectură a Poli
tehnicii gălățene e arhiplină. 
Dar e o liniște deplină, încor
dată și chiar mersul în vîrful 
picioarelor e... zgomotos. Luăm 
rapide interviuri in șoapte. 
Deacu Constantin din anul II 
Tehnologia produselor alimen
tare, studiază „Principiile fun
damentale ale chimiei organi
ce" de A. E. Cicibabin. E un 
tom gros din lectura căruia 
inima nu ne lasă să-l smulgem 
pe student mai mult de un 
minut. Atît cît să aflăm că 
ieri la examenul de matema
tică Deacu a luat 9. Auzind 
rostindu-se „nota 9" Bulancea 
Mircea din anul V întoarce 
capul, crede că este vorba 
despre el, fiindcă la examenul 
de „Tehnologia laptelui" tot a- 
tit a luat: 9. Facem împreună 
haz pe seama acestei plăcute 
confuzii și cădem repede de 
acord ci daci n-cm fi vorbi: 
in șoapte cu Deacu, la auzul 
notei 9 ar fi întors mai mulți 
capul. Facem in continuare 
cunoștință cu alți studenți 
printre care cu Ionescu Ga
briela din anul IV care anul 
trecut, din șase examene nu
mai unul l-a promovat cu S, 
restul — 9 și 10. Alții au în
cercat deja bucuria notelor 
mari la examenele din această 
sesiune. In bibliotecă e cald, 
e liniște, e multă lumină, con
diții optime pentru a desăvîrși 
o muncă de studiu începută 
mai de mult, din prima zi a 
anului universitar. Biblioteca 
și-a prelungit orarhil, posedă 
numeroase cursuri, tratate care 
și-au mutat locul din rafturi, 
pe mesele din sala de lectură. 
Unele sînt împrumutate stu
denților „acasă", în cămin.

Politehnica din Galați are 
două cămine noi, construite în 
ultimii ani, confortabile, bine 
dotate în care locuiesc 700 de 
studenți. Acum, seara, la toa
te ferestrele lor — lumină. At
mosfera specifică zilelor de 
sesiune domnește și aici, ca și 
pe culoarele institutului, ca și 
in bibliotecă. în fiecare cămin 
au fost amenajate, în mod 
special, săli de lectură. în ele,
i-am  găsit „la lucru" pe mulți 
studenți și studente. Un grup 
de fete: Diaconeasa Cornelia — 
anul II, Căpățină Floreta * 
anul III, Perjaru Gabriela - 
anul V, Vanțu Elena, Ursescu 
Viorica, Negrea Maria anul

— Cum stați cu acțiunea de 
colectare a fierului vechi ?

Aurel Boțîrcâ, secretarul co
mitetului U.T.M., s-a gîndit pu
țin, apoi zîmbind a zis :

— Stăm bine, am predat 
vreo 500 de kg.

— Cînd ?
— Păi, astă vară.
— Și de-atunci ?
— De-atunci... tinerii au mai 

strîns. Nu știu cît. Poate să 
tie vreo două roabe. Pentru 
că... nu se mai găsește fier 
vechi.

Am cercetat împreuna cu 
secretarul organizației U.T.M. 
din G.A.C. Topoloveni, regi
unea Argeș, cîteva locuri din 
gospodărie. Pe la ateliere, pe 
lîngă magazie, prin curte am 
găsit căpătîie de fiare, unelte 
rupte, uzate, bucăți de tablă. 
Am stat de vorbă și cu unii 
tineri. Ei spuneau că și prin 
curțile lor se găsesc bucăți 
de metal care nu le trebuie. 
„Dar dacă nimeni nu ne-a 
spus să le adunăm...“

— Intr-adevăr se mal gă
sește fier vechi — a recunos

Casa de cultura din Vașcău, regiunea Crișana data în 
folosința în anul 1961. Casa de cultură este dotată cu o 

sală de spectacole cu 300 de locuri
Foto: AGERPRES

înainte
examen.»

II și Georgescu Rodica — anul 
IV I.P.A, Nici una n-a dat 
încă un examen. Numai Geor
gescu Rodica și-a prezentat 
proiectul de „Procedee și apa- 
rate“ și a primit nota 9. Acest 
9 ne este comunicat aproape 
în cor de prietenele Rodicăi 
Georgescu, cu o bucurie sin
ceră, privit ca un stimulent, 
ca un imbold pentru fiecare 
din ele. Imaginea acestei săli 
de lectură, în momentul res
pectiv, aceasta era: a unui co
lectiv care muncește sub sem
nul notei 9 cucerită de unul 
din membrii săi.

Am intrat in multe camere. 
Una ne-a impresionat în mod 
deosebit: camera 015 din 
blocul A al băieților. O ca
meră excepțional de îngrijită, 
o cameră model. Locuiesc în 
ea Răcoreanu Ștefan, anul IV, 
Chirea Corneliu, Mihai Nico- 
lae, Petre Ion și Chirilă Ion. 
Toți utemiști, toți fruntași la 
învățătură; locuiesc împreună 
din primul an de studenție. în 
cameră, pe un fel de panou 
se află fotografia fiecăruia 
dintre ei, și fotografii în grup 
la institut, la muncă patrio
tică, la revelion, în excursie. 
Toate acele frumoase imagini 
fotografice erau acum com
pletate, încununate de o ima IGOR ȘERBU

vechi — oțelăriilor
. Tone cu... „cîntec“

cut pînă la urmă secretarul 
comitetului U.T.M. O să luăm 
măsuri...

Da, se impune mai multă 
inițiativă în această acțiune. 
Oțelăriile patriei au nevoie 
de cît mai multe metale vechi 
și tinerii colectiviști din To
poloveni pot contribui și ei la 
acest lucru.

B. COSTEA

Destinație: Hunedoara
Garnitura era 

gata de ple
care. Un șuer 

scurt și trenul a 
pornit. Pentru cefe
riști plecarea unei 
noi garnituri de 
marfă nu mai re
prezintă ceva deo
sebit. Dar tinerii de 
la Atelierele de re
parat material ru
lant „Ilie Pintilie” 
din Iași, la plecarea 
acestei garnituri e- 

rau plini de bucu
rie. Garnitura ducea 
oțelarilor de la Hu
nedoara și Reșița, 
110 tone de fier 
vechi colectat de ti
nerii de la Ateliere 
numai în aceste zile 
ale lunii ianuarie, 
încă unul din obiec
tivele planului de 
muncă al organiza
ției U.T.M. pe a- 
ceastă lună s-a în
deplinit.

gine vie, a acestor tovarăși 
strînși în jurul unei mese, în 
ambianța plăcută a unei ca
mere de cămin, citind, învă- 
țind cu rîvnă pentru examene. 
Priveau examenul cu emoție 
dar și cu optimism, cu certi
tudinea că îl vor promova cu 
note bune, așa cum se cere 
fiecărui student, așa cum ră
sună în conștiința studenților 
îndemnul părintesc al parti
dului.

Desigur, rîvna studenților se 
verifică în sala de examen. 
Dar ea se vădește și într-o 
sală de lectură, și într-o ca
meră de cămin, în fiecare mo
ment și pretutindeni unde 
este pregătit examenul. în a- 
ceste zile și seri ale sesiunii, 
căminele studențești, biblio
tecile studențești din Galați 
cunosc o atmosferă de lucru 
intens, creată de sute de stu
denți. în condiții mereu îmbu
nătățite, studenții învață și se 
prezintă în fața examinatorilor 
cu dorința vie și hotărîrea 
nestrămutată de a obține a- 
cele rezultate care să însemne 
transformarea în faptă a în
demnului adresat de partid de 
a-și însuși cunoștințe la nive
lul exigențelor înalte ale eco
nomiei și culturii socialiste.

4 re și fierul vechi, dacă 
vreți, un cîntec al lui.

Strîns cu grijă, buca
tă cu bucată, kilogram cu ki
logram, el ia drumul oțelării
lor și-n îmbrățișarea dogori
toare a focului din cuptoare 
devine oțel pur, din care se pot 
face apoi motoare și mașini, 
sonde, tractoare.,.

Din păcate mai există însă 
și altfel de situații. E vorba 
de nepăsarea unora dintre cei 
ce „gospodăresc" metalele 

și Reșița
...Alte 40 de tone 

de fier vechi au 
fost colectate în ul
tima săptămînă, și 
de elevii școlilor me- 
dii nr. 3 și nr. 7 și de 
elevii și pionierii 
Școlii de 7 ani nr. 7 
din Iași. în curînd 
și această cantitate 
va fi trimisă oțelă
riilor.

C. SLAVIC

în curînd — milionari!
(Urmare din pag. I-a)

curs zootehnic pentru cei 13 
utemiști.

Dezvoltarea fermei avicole 
a gospodăriei — ramură adu
cătoare de mari venituri — 
constituie de asemenea un sec
tor de muncă spre care și-a 
îndreptat acum atenția orga
nizația de bază U.T.M.

Și anul acesta utemiștii din 
Saravale și-au propus să orga
nizeze acțiuni pentru asigura
rea hranei animalelor. Ei vor 
insiloza 2.000 tone porumb, 
și-au propus să întrețină 310 
hectare de pășune naturală, să 
contribuie la grăbirea constru
irii noilor adăposturi pentru a- 
nimale, a unui saivan de 1.000 
de oi, a unei puiernițe etc.

O altă importantă direcție 
în care și-a concentrat activi
tatea organizația de bază 
U.T.M. o constituie mobiliza
rea tinerilor colectiviști la 
obținerea de pe suprafețe mari 
de teren neirigat, produc
ții de 5.000 kg. porumb 
boabe la hectar. Cu ocazia pre
lucrării chemării Consfătuirii 
pe țară a colectiviștilor frun
tași și a cuvîntării tovarășului 
Gheorghe Gheorghiu-Dej rosti
tă la consfătuire, utemiștii din 
Saravale au propus să se în
ființeze o echipă de tineret.

în acest an echipa va 
lucra o suprafață de 80 
hectare de teren din care 
23 hectare cu porumb, 32 hec
tare cu grîu etc. Membrii e- 
chipei s-au angajat ca de pe o 
suprafață de 16 hectare însă- 
mințată cu porumb să obțină 
o producție de 5.000 kg boabe 
la hectar. Ei s-au angajat de 
asemenea ca producția medie 
de gnu realizată de ei să fie 
cu 250 kg. la hectar mai mare 
decit cea planificată pe gospo
dărie, iar cea de porumb — 
cu 300 de kg.

vechi. Tradusă in limbajul 
practicii, această nepăsare este 
egală cu rugină și... sute de 
tone irosite fără rost.

Aflînd de la I.C.M. âteva a- 
semenea „cintece ruginite" 
ne-am gîndit să le transcriem 
aici ca un (ne) exemplu pen
tru autorii lor și pentru alții 
asemenea.

...In luna noiembrie anul 
trecut o comisie a I.C.M. s-a 
deplasat la Trustul minier 
Baia Mare și împreună cu in
ginerul Floruț din partea con
ducerii întreprinderii au de
pistat locurile unde se găsesc 
metale vechi. Și au găsit circa 
300 tone materiale complet 
scoase din uz.

— De ce nu le faceți formele 
de casare ? au întrebat tova
rășii de la I.C.M.

— Ne angajăm să le facem 
imediat, a declarat tovarășul 
Floruț. Dorim și noi să se ter
mine cu povestea acestor ma
teriale care se pierd fără 
rost!

De atunci au trecut 3 luni 
dar povestea continuă să ră- 
mină numai o poveste (inclu
și» angajamentul luat de ingi

Gospodăria colectivă din Sa
ravale și-a planificat ca în 
acest an să obțină producții de 
5.000 kg porumb boabe la hec
tar de pe o suprafață de 300 
de hectare. Pentru îndeplini
rea acestei sarcini, în afara 
celor 28 de membri ai echi
pei de tineret, vor lucra încă 
mulți alți tineri.

Utemiștii din Saravale au 
înțeles că nu e de-ajuns nu
mai să vrei să obții 5.000 kg 
porumb boabe de pe un hec
tar; pentru aceasta sînt nece
sare serioase cunoștințe agro
tehnice, o temeinică organiza
re a muncii. De aceea comi
tetul organizației de bază 
U.T.M. a acordat o mare aten
ție recrutării tinerilor pentru 
cercul agrotehnic deschis în 
gospodărie. Cu aceeași seriozi
tate controlează acum comite
tul U.T.M. felul în care cei 31 
de tineri cursanți ai cercului 
agrotehnic își însușesc cele 
predate.

împreună cu conducerea că
minului cultural, comitetul or
ganizației de bază U.T.M. și-a 
întocmit un plan de activități 
ce se vor desfășura în aceste 
săptămîni de iarnă la cămi
nul cultural în sprijinul în
deplinirii sarcinilor economice 
mai sus amintite. Mai întîi a 
fost planificat un ciclu de 
conferințe pe teme agrozooteh
nice pentru tineret. Prima 
conferință, intitulată „Cum 
putem obține 5.000 kg. porumb 
boabe la hectar", a trezit un 
viu interes în rîndul tinere
tului. Apoi va avea loc o 
seară a crescătorilor de ani
male șt un concurs „Cine știe 
răspunde" pe tema „Sectorul 
zootehnic, sector aducător de 
mari venituri- iar brigada ar
tistică de agitație pregătește 
un program intitulat: „Po
rumbul cu știuleți de aur*. De 
asemenea nu peste mult timp 
se va organiza cu un grup de 
tineri o vizită la gospodăria 
colectivă din Variaș care are 
o bogată experiență în obține
rea producțiilor mari de po
rumb boabe la hectar.

De curînd, comitetul organi
zației de bază U.T.M. a orga
nizat o săptămână a îngrășă- 
rii ogoarelor destinate să pro
ducă 5.000 kg boabe la hec
tar. Cu acest prilej au fost 
transportate și împrăștiate a- 
proape 2.000 tone de gunoi de 
grajd pe o suprafață de 120 
hectare.

Prin acțiunile întreprinse în 
răstimpul care a trecut de la 
adunarea de alegeri, utemiștii 
din Saravale dovedesc că sînt 
hotărîți să îndeplinească sar
cina încredințată de organiza
ția de partid, de a contribui 
prin toate mijloacele ca și 
gospodăria lor colectivă să a- 
jungă în rîndul gospodăriilor 
milionare.

Copilărie însorită (aspect 
de la grădinița cu orar 
normal de pe lingă Uzina 

„Oțelul Roșu")

Foto : AGERPRES

nerul Floruț în numele condu
cerii trustului).

Sau, alt caz.
La schela petrolieră Urlați, 

regiunea Ploiești, se află 42 de 
tone de piese metalice scoase 
din uz și casate (notați.') a- 
cum patru ani. De ce n-au a- 
juns încă la I.C.M. și, deci, în 
cuptoarele oțelăriilor ? Este și 
aici un „Antec" : tovarășii de 
la Trustul de foraj și extrac
ție Ploiești nu admit. Da, 
pur și simplu nu admit. „Nu 
știm dacă sînt deteriorate 
complet", spun ei. „Veniți să 
constatați, li s-a răspuns. Casa
rea nu s-a făcut fără rost. Me
talul ruginește, se pierde". To
tuși, de dus să le vadă, tovară
șii de la Trustul de foraj și 
extracție Ploiești nu se duc. 
N-au găsit timp în patru ani, 
ce vreți 1

Și bietul fier vechi stă, stă 
și ruginește... Fapt din care se 
înțelege însă că rugina acope
ră nu numai fierul vechi dar 
uneori și pe cei care se ocupă 
cu valorificarea lui!

T. EUGEN

DOM

Concurs
„Să ne cunoaștem 

gospodăria coiectivă"

Un grup de tineri din co
muna Gîrliciu, raionul 
Hîrșova puteau fi vă- 

zuți zilele trecute discutînd 
cu președintele gospodăriei 
colective, cu brigadierii, cu 
contabilul șef. Fiecare dorea 
să afle cît mai multe amă
nunte despre trecutul și rea
lizările gospodăriei, despre 
diferitele sectoare, despre pla
nurile de perspectivă ale co
lectivei în care lucrează.

— Dar de ce atîtea între
bări, măi feciorilor? întrebau 
oamenii mal în vîrstă.

Răspunsul l-au aflat, însă 
nu pe loc, ci cu ocazia unei 
interesante seri culturale, or
ganizată de comitetul U.T.M. 
Pe scenă urcaseră tinerii mai 
sus amintiți, participanți la 
concursul „Să ne cunoaștem 
gospodăria colectivă". Cel mai 
frumos au răspuns fără în
doială tinerii Gh. Gheorghi- 
șan și Ion Potlog. Sala întrea
gă însă, participa cu însufle
țire la acest concurs, răspun
surile tinerilor interesîndu-i 
pe toți colectiviștii, cifrele și 
informațiile culese trezind în 
fiecare colectivist mîndria de 
a lucra într-o gospodărie 
fruntașă, cu frumoase pers
pective de dezvoltare.

MARIN I. DRĂGHICI 
învățător

Ud fapt divers

Intr-un magazin de confecții 
din Lupani un tînăr de 
vreo 23 de ani proba un 

costum. Se privea în oglindă : 
haina îi cădea frumos pe talie, 
pantalonii îi veneau ca de co
mandă. Tînărul se privea încer- 
cînd, firesc, acea satisfacție pe 
care o are oricare om îmbrăcat 
într-o haină nouă, frumoasă.

— Vă vine foarte bine, i-a zis 
vînzătorul. 11 luați ? Prețul trece 
de o mie, dar costumul e de ca
litate...

— îl iau. *
— în rate ? l-a întrebat vînză

torul.
— De ce în rate ? a răspuns 

tînărul. Preful nu e o problemă...
A luat bonul, a plătit, și-a luat 

costumul și a plecat.
Mi-a rămas în min.e răspunsul 

tînărului : „prețul nu e o proble
mă". Am zîmbit. Cum sa fie o 
problemă ? Andrei Constantin este 
miner în sectorul II al minei Lu- 
peni. Banii pe care i-a dat pe 
costum îî avea din prima de ve
chime, primită chiar zilele acelea 
(tînărul a împlinit 5 ani de cînd 
lucrează în mină), dar și în mod 
obișnuit el cîștigă în medie 
1.800—2.000 de lei lunar, munca 
sa de calitate fiind bine răsplă
tită.

...Un costum nou, o discuție 
despre preț, despre posibilitatea 
de cumpărare. S-ar părea că e 
vorba doar de un fapt divers. Da, 
dar semnificativ pentru nivelul de 
trai al muncitorilor în anii regi
mului nostru

PETRE BREBEN 
me canic

„Medalion 
Schubert**

Organizația U.T.M. a artiștilor 
de la Teatrul Muzical Ga
lați și-a propus să organi

zeze o serie de întîlniri ale tine
rilor actori cu muncitorii din în
treprinderile și șantierele orașului. ; 
Forma întîlnirii — un mic specta
col artistic pe o anumită temă 
prezentat în țața muncitorilor.

O primă întîlnire de acest fel 
a avut loc chiar zilele trecute 
cînd tinerii actori ai teatrului gă- 
lățean au prezentat pentru tine
rii muncitori fruntași din oraș un 
„Medalion Schubert".

Tinerele artiste Mioara Dan și 
Mioara Nelia au făcut o prezen
tare a vieții și operei marelui 
compozitor. Au urmat exemplifi
cări din creafia lui Schubert în 
cadrul cărora tinerii artiști Ma- 
rioara Dumitrescu, Aneta Dima, 
Laurențiu Buzilă și loan llinuciuc 
au interpretat fragmente din ope
reta „Casa cu trei fete", au cîn- 
tat cîteva dintre cele mai fru
moase lieduri ale compozitorului.

MARCEL SCORȚARU 
lăoătîiș

Pregătiri 
pentru bienala 

de teatru

♦

In fiecare an, concursul bie
nal de teatru „I. L. Cara- 
giale" se bucură de toi 

mai multă popularitate în rîndul 
amatorilor de teatru din orașul și 
raionul Buzău. Cu ocazia organi
zării lui, numărul formațiilor de 
teatru și ai artiștilor amatori creș
te. Anul acesta, prin măsurile 
luate de casa raională de cultură, 
în colaborare cu sfaturile popu
lare s-a acordat și se acordă în 
continuare un sprijin concret, e- 
ficient formațiilor de teatru ale 
amatorilor (instructori, îndrumă
tori etc.). Organizațiile U.T.M. au 
mobilizat în cadrul acestor for
mații un număr mult mai mare 
de tineri talentafi decît anul tre
cut.

Pînă acum unele formații de 
teatru din raion au și ajuns deja 
în stadiul final al pregătirilor 
Printre acestea, formajia Casei de 
cultură orășenești a și prezentai 
pe scena teatrului „N. Bă!cescu“ 
din Buzău și la clubul petrol iști loi 
din Berea piesa „Neamurile" 
bucurîndu-se de aprecierea spec
tatorilor.

C. NICULESCU 
activist cultural



imp de două zile 
s-au desfășurat lu
crările Conferinței 
organizației regio
nale U.T.M, Bucu
rești.

Regiunea București este cea 
mai mare regiune agricolă a 
țării, a doua regiune complet 
colectivizată din țara noastră. 
De aceea, cum era și firesc, 
atît darea de seamă cîtșipar- 
ticipanții la discuții au acor
dat o deosebită atenție pro
blemelor privind contribuția 
tineretului la consolidarea eco
nomico-organizatorică a gos
podăriilor colective, la crește
rea producției agricole vegeta
le și animale.

Darea de seamă,prezentată de 
tovarășul Haralambie Alexa, 
prim-secretar al Comitetului 
regional U.TJM. București, a 
subliniat faptul că, sub condu
cerea organizațiilor de partid, 
organizațiile de bază U.T.M. 
din unitățile agricole socialiste 
ale regiunii au reușit să des
fășoare o muncă rodnică de 
educare a tineretului, mobili- 
zîndu-1 să contribuie activ la 
îndeplinirea sarcinilor impor
tante puse de partid în fața 
agriculturii noastre socialiste.

Cele 128 de brigăzi și echipe 
de tineret din cadrul gospo
dăriilor de stat au acordat o 
atenție deosebită calității lu
crărilor și au reușit să obțină 
în anul trecut producții sporite 
la toate culturile pe care le-au 
avut în îngrijire, contribuind 
astfel la creșterea rentabilității 
G.A.S., la asigurarea fondului' 
central de produse agricole al 
statului, la aprovizionarea pie
țelor.

In rîndul mecanizatorilor din 
SJM.T. (marea lor majoritate 
tineri), organizațiile U.T.M. au 
desfășurat, sub conducerea or
ganizațiilor de partid, o inten
să muncă politică antrenîndu-i 
să execute numai lucrări de 
bună calitate și în timpul op
tim, pentru a contribui și pe 
această cale la creșterea pro
ducțiilor în gospodăriile colec
tive deservite.

Un capitol cuprinzător a fost 
rezervat în darea de seamă 
activității depuse de organiza
țiile U.T.M. din gospodăriile 
agricole colective. îndrumate 
de organizațiile de partid, or
ganizațiile U.T.M. din G.A.C. 
au pus în centrul muncii po
litice desfășurate educarea ti
nerilor în spirit colectivist, în 
spiritul dragostei și atașamen
tului față de gospodăria colec
tivă, al grijii față de avutul 
obștesc.

Prin antrenarea masei largi 
a tinerilor colectiviști la mun
că, prin crearea celor peste 600 
echipe de tineret, care și-au 
propus și au reușit să obțină 
recolte superioare, organiza
țiile de bază U.T.M. din G.A.C. 
au contribuit într-o măsură în
semnată la creșterea produc
țiilor la hectar.

Darea de seamă a arătat că 
organizațiile de bază U.T.M. 
din G.A.C., conduse și îndru
mate de organizațiile de par
tid, s-au preocupat într-o mă
sură mai mare de cultivarea în 
rîndul tineretului a dragostei 
față de meseria de îngrijitor 
de animale, îndrumîndu-i să 
meargă să lucreze în sectorul 
zootehnic. Numai în anul 1961, 
de pildă, au fost recomandați 
să lucreze în acest sector peste 
2.600 de tineri care obțin pro
ducții sporite de la animalele 
pe care le au în îngrijire.

In darea de seamă prezen
tată la Conferință s-a apreciat 
că tinerii colectiviști, mobili
zați de organizațiile U.T.M., 
sub conducerea organizațiilor 
de partid, au adus o contribu
ție importantă la consolidarea 
economică și organizatorică a 
gospodăriilor colective, la creș
terea puterii economice a aces
tora.

Comitetul regional de partid, 
prin salutul adresat conferin
ței de tovarășul Gheorghe Ne- 
cula, membru al C.C. al P.M.R., 
prim-secretar al Comitetului 
regional de partid București — 
al cărui cuvînt a fost primit 
cu entuziasm și ascultat cu 
deosebit interes — a dat o 
înaltă apreciere activității rod
nice desfășurate de organele și 
organizațiile U.T.M., conduse 
și îndrumate zi de zi de către 
partid. „Comitetul regional de 
partid — a spus tovarășul 
Gheorghe Necula — apreciază 
contribuția pe care au adus-o 
organizațiile de tineret, con
duse și îndrumate de partid, la 
încheierea procesului de colec
tivizare a agriculturii regiunii 
noastre... Organizațiile U.T.M. 
de la sate au mobilizat mase
le de tineri țărani la acțiuni 
menite să le dovedească supe
rioritatea muncii unite în gos
podăria colectivă: vizite ale 
tinerilor țărani individuali și 
întovărășiți la gospodăriile co
lective fruntașe, adunări gene
rale ale tineretului în care se 
popularizau pe larg munca și 
viața nouă a colectiviștilor din 
gospodăriile colective vizitate, 
prelucrarea Statutului-model 
al G.A.C., seri de întrebări și 
răspunsuri la căminele cultu
rale avînd ca temă munca și 
viața îmbelșugată în G.A.C. 
etc. Toate acestea au fost de 
un real folos în munca orga
nizațiilor de partid.

Alături de întreaga rnasă a 
colectiviștilor — a spus în con
tinuare tov. Gh. Necula — or
ganizațiile U.T.M., tineretul au 
participat cu entuziasm la a- 
plicarea în viață a indicațiilor 
partidului cu privire la în
tărirea economico-organizato- 
rică a gospodăriilor colecti
ve**.

în continuarea cuvîntului 
său. tov. Gh. Necula s-a oprit 
asupra sarcinilor de mare răs
pundere care revin organelor 
și organizațiilor U.T.M. din 
regiune

„Conuițiile nou create în ur
ma terminării colectivizării a- 
griculturii - a spus, vorbitorul 
— impun organizațiilor U.T.M. 
perfecționarea continuă a me
todelor și formelor de activi
tate, ridicarea întregii activi

vegetale și animale, au vorbit 
numeroși delegați

Tovarășul Grigore Vișan, de 
pildă, a arătat cum a muncit 
el ca secretar al comitetului 
comunal U.TJd. Coșereni, ra
ionul Urziceni, pentru a ajuta 
organizațiile de bază U.TM. să 
desfășoare o activata te vie, bo
gată, multilaterală. După ale
gerea organelor conducătoare 
ale organizațiilor de bază în 
toamna anului trecut, timp de 
o săptămînă, în fiecare sea
ră, comitetul comunal U.T.M. 
a organizat instruirea te
meinică a tovarășilor nou 
aleși pentru ca ei să cunoască 
amănunțit sarcinile concrete 
ce le reveneau și modul cum 
trebuia muncit pentru realiza
rea lor. Comitetul comunal 
U.T.M. nu s-a rezumat numai 
la atît. Zi de zi, mergînd în 
satele comunei, tovarășii au 
ajutat concret organizațiile 
de bază U.T.M. în organizarea 
muncii, insistînd îndeosebi ca 
fiecare organizație să-și trăias
că viața, să pună în centrul 
preocupărilor sale educarea și 
mobilizarea tineretului la în
tărirea și dezvoltarea colecti
vei, la creșterea producției a- 
gricole vegetale și animale. Și 
rezultatele nu au întîrziat să 
se arate. Tinerii din cele 
două echipe de construc
ții, vizitând pe colectiviștii 
din Grindu și învățînd din 
experiența lor, au realizat 
construcții de grajduri ieftine 
și trainice, costul acestora re
venind la numai 200 lei pen
tru fiecare vacă. După consfă
tuirea pe țară a țăranilor co
lectiviști, organizația U. T. M. 
a propus formarea a două e- 
chipe de tineret cărora să li 
se dea pe seamă suprafața de 
20 hectare de pe care să ob
țină în medie 5.000 kg porumb 
boabe la hectar în cultură ne
irigată.

Cu deosebit interes au as
cultat participanții la Confe
rință cuvîntul tovarășului Pe
tre Opran, brigadier zootehni- 
cian la G.A.C. din satul Cea- 
cu, raionul Călărași, gospo
dărie distinsă cu „Ordinul 
Muncii" clasa I-a. „Folosind la 
maximum mijloacele proprii 
și ajutorul prețios dat de stat 
— a spus vorbitorul — colec
tiviștii din satul Ceacu, ur- 
mînd îndemnul partidului, au 
muncit cu dragoste și hotărî- 
re pentru întărirea gospodă
riei colective. în prezent, gos
podăria noastră dispune de un 
sector zootehnic dezvoltat: 
avem 604 bovine, 1535 porci
ne, 2750 oi, 8000 păsări-matcă 
(găini, gîște, rațe) etc. Odată 
cu creșterea sectorului zooteh
nic, în fața gospodăriei noas
tre s-a pus problema reparti
zării pentru a munci în acest 
sector a unor colectiviști pri- 
cepuți, dornici să-și însușeas
că această profesie de mare 
răspundere, capabili să folo
sească metode zootehnice îna
intate în vederea obținerii 
unor producții sporite. Orga
nizația U.T.M., îndrumată de 
organizația de partid, a înțe
les că una din principalele ei 
sarcini este convingerea și în
drumarea celor mai buni și 
mai pricepuți tineri colecti
viști să devină crescători de 
animale.

Așa se face că astăzi lucrează 
la noi în sectorul zootehnic un 
număr însemnat de tineri. Aș 
da numai un exemplu: ute- 
mistul Vasile Drumcea are în 
grija sa 10 vaci de la care, în 
anul trecut, a obținut o pro
ducție medie de 2.340 litri lap
te de la fiecare vacă furajată, 
el personal realizînd 594 zile- 
muncă în gospodărie. Rezulta
te asemănătoare au obținut și 
alți tineri colectiviști : Aurica 
Vulpe, crescătoare de păsări, 
Ion Coman, îngrijitor la ovi
ne, Nicolae Paraschiv, crescă
tor de porci și alții".

Mulți vorbitori s-au ocupat 
pe larg în cuvîntul lor de sar

Probleme majore — 
dezbateri mature

tăți a organizațiilor U.T.M. la 
un nivel superior. Comitetul 
regional U.T.M. trebuie să ur
mărească cu perseverență și să 
asigure creșterea competenței 
organizațiilor U.T.M. în rezol
varea sarcinilor economice, 
întărirea organizațiilor U.T.M. 
din brigăzile de cîmp, întări
rea disciplinei în muncă, for
marea și dezvoltarea la tineri 
a atitudinii noi, socialiste față 
de muncă și față de avutul 
obștesc. întreaga activita
te educativă trebuie să aibă 
ca scop dezvoltarea în rîndu- 
rile tineretului a atașamentu
lui față de partid, față de pa
tria noastră socialistă, a ati
tudinii noi și a răspunderii 
față de muncă, față de pro
prietatea socialistă, față de 
îndatoririle cetățenești, a com
bativității împotriva oricăror 
rămășițe și influențe ale ideo
logiei burgheze".

Tov. Gh. Necula a insistat 
în mod deosebit asupra nece
sității ca în activitatea lor e- 
ducativă multilaterală, organi
zațiile U.T.M. să pună în cen
trul preocupării mobilizarea în 
masă a tinerilor colectiviști 
pentru a-și însuși temeini
ce cunoștințe agrozootehnice. 
Numai în felul acesta tinere
tul va putea contribui cu suc
ces la realizarea sarcinilor sta
bilite de conferința regională 
de partid în domeniul crește
rii producției vegetale și ani
male, numai astfel își va pu
tea aduce tineretul o contribu
ție prețioasă la consolidarea e- 
conomico-organizatorică a gos
podăriilor agricole colective.

★
Despre munca organizațiilor 

U.T.M. pentru educarea tineri
lor în spiritul socialist, pen
tru mobilizarea lor la întări
rea gospodăriilor colective, la 
creșterea producției agricole

cinile mari ce revin organiza
țiilor U.T.M. în mobilizarea ti
neretului din agricultură pen
tru a contribui cu toate for
țele sale la realizarea angaja
mentului luat de regiune, de a 
obține în acest an de pe 
160.000 hectare o recoltă me
die de 5.000 kg porumb boa
be la hectar în cultură neiri
gată.

Tovarășul Nicolae Șarpe, 
de la Institutul de cercetări 
agricole, a arătat că această 
sarcină este pe deplin realiza
bilă în regiunea București, că 
există toate condițiile pentru 
înfăptuirea ei. Vorbind despre 
rolul pe care-1 are sămînța 
de porumb dublu hibrid în 
sporirea considerabilă a pro
ducției la hectar în condițiile 
culturilor neirigate, el a insis
tat în mod deosebit asupra 
respectării stricte a întregului 
complex de măsuri agroteh
nice, începînd de la arăturile 
adînci și terminînd cu re
coltarea.

Numeroși delegați vorbind 
despre stilul de muncă al co
mitetelor raionale U. T. M. 
le-au cerut să se preocupe cu 
perseverență de generalizarea 
experienței tinerilor colec
tiviști fruntași în producția 
agricolă vegetală și animală, 
să organizeze sistematic con
sfătuiri pentru schimb de ex
periență cu tinerii crescători 
de animale, cu tinerii șefi de 
echipe din G.A.C.. cu fruntași 
ai recoltelor bogate, să orga
nizeze în mod temeinic vizi
te ale tinerilor la gospodări
ile colective fruntașe, vizite 
ale tinerilor colectiviști frun
tași la gospodării colective 
mai noi, unde să împărtășea
scă concret din experiența lor 
în organizarea muncii.

Propunerea făcută de tova
rășa inginer Zoe Țapu, de a se 

Conferința organizației 
regionale U.T.M.-București

organiza în luna februarie la 
baza de la Fundulea a Insti- 
tului de cercetări agricole o 
consfătuire cu șefii echipelor 
de tineret din gospodăriile co
lective în scopul unui larg 
schimb de experiență și al 
înarmării lor cu temeinice cu
noștințe agrotehnice de specia
litate, a fost bine primită de 
conferință. E necesar însă ca 
organizațiile U.T.M., comite
tele raionale să urmărească 
aplicarea consecventă în prac
tică zi de zi, a cunoștințelor 
pe care le vor dobîndi tinerii 
la această consfătuire.

★
Numeroși delegați, în cuvîn

tul lor, au arătat necesitatea 
ca întreaga muncă educativă 
a organizațiilor U.T.M. de la 
sate să aibă ca scop forma
rea și dezvoltarea conștiinței 
socialiste a tineretului, mobi
lizarea acestuia pentru a par
ticipa cu toată energia și en
tuziasmul său tineresc la în
tărirea economico-organizato- 
rică a gospodăriilor agricole 
colective.

Tovarășii Constantin Buză, 
Onița Gligor, Irina Vlad, Ani- 
șoara Bănică și alții au vor
bit despre necesitatea ca în 
munca de educație desfășura
tă de organizațiile U.T.M., 
comitetele raionale să aibă un 
rol mult mai activ în îndru
marea concretă a activității 
acestora, in generalizarea ex
perienței bune a organizați
ilor U.TM. fruntașe, în sti
mularea inițiativei lor, în fo
losirea largă a condițiilor ma
teriale create prin grija parti
dului — cămine culturale, bi
blioteci, case de cultură, for
mații artistice etc.

.,dt privește conținutul în- 
vățămîntului politic al U.T.M. 
— a spus tov. Constantin Bu
ză - comitetele raionale, or
ganizațiile de bază U.T.M. tre
buie să îndrume propagandiști 
ca în activitatea cercurilor po
litice să pună accentul pe în
sușirea de către cursanți a 
cunoștințelor politice în strîn- 
să legătură cu sarcinile con
crete ce le revin tinerilor în 
munca de întărire economico- 
organizatorică a gospodăriilor 
colective".

CUM AM 
TITLUL DE

CÎȘTIGA T
FR UNT A ȘI

(Urmare din pag. l-a)

adevărat controlor de calita
te (pentru aceasta noi ne-am 
procurat de la magazia sec
ției unele scule și verificatoare 
din cele de care se servesc și 
controlorii de calitate). Și nu
mai după ce a constatat înde
plinirea tuturor prevederilor 
fișei tehnologice trece la ope
rația următoare. Firește că a 
respecta astfel de reguli este 
angajamentul fiecărui tînăr în 
parte și chiar dacă cineva mai 
greșește noi îl ajutăm, îl fa
cem să înțeleagă că tocmai 
respectarea tuturor normelor 
de lucru, a regulilor stabilite 
în comun privind organizarea 
lucrului înseamnă adevărata 
disciplină în muncă.

Respectarea întocmai a pro
cesului tehnologic, mînuirea 
cu precizie a sculelor și dis
pozitivelor, înțelegerea func
ționării pieselor, cu părțile lor 
mai solicitate sau nu. implică 
și o altă condiție. Aceea a 
bunei pregătiri profesionale. 
Este un obiectiv permanent al 
brigăzii ca toți tinerii să în
vețe la o formă de ridicare a

Mulți delegați, printre care 
tovarășii: Eduard Hînculov, 
Iile Badea, Vasile Stănică, Ion 
Petre, Vasile Ichim, Tănase 
Dobre și alții s-au ocupat în 
cuvîntul lor de stilul de mun
că al Comitetului regional 
U. T. M.-București. Relevînd 
experiența bună din munca 
acestuia, ei au cerut ca noul 
comitet regional să se ocupe 
în continuare mai temeinic de 
instruirea activiștilor comite
telor raionale U.T.M., de se
lecționarea și creșterea cadre
lor, să sporească ajutorul dat 
comitetelor raionale U.T.M. — 
mai ales la raioanele care au 
mulți activiști tineri în mun
că. Noul comitet regional 
U.T.M. să urmărească cu per
severență întărirea organiza
torică și politică a organiza
țiilor de bază U.T.M. din gos
podăriile colective, îndeosebi 
din cele mai noi. De asemenea 
să organizeze răspîndirea ex
perienței organizațiilor de ba
ză U.T.M. fruntașe, a utemiș- 
tilor fruntași în munca gos
podăriilor colective și să ur
mărească însușirea și aplicarea 
acestei experiențe valoroase 
de către toate organizațiile de 
bază U.T.M. de la sate.

★
In concluzia dezbaterilor 

conferinței a luat cuvîntul 
tov. Richard Winter, membru 
al Biroului C. C. al U.T.M.

„Cuvintarea rostită de tov. 
Gheorghe Necula, prim-secre
tar al comitetului regional de 
partid, înalta apreciere dată 
activității organizației regio
nale U.TJ4. — a spus vor
bitorul — constituie un însu- 
flețitor imbold pentru activita
tea de viitor a întregului ti
neret din regiunea București.

Principala problemă ce stă 
în fața organizațiilor U.T.M. 
de la sate este de a mobiliza 
toate forțele tineretului pen
tru a contribui la consolida
rea economico-organizatorică a 
gospodăriilor colective. Prin 
terminarea colectivizării a- 
griculturii regiunii s-au ri
dicat în fața organizați
ilor U. T. M. de la sate 
sarcini noi, probleme noi a- 
supra cărora ele trebuie să-și 
concentreze eforturile. Mulți 
delegați au vorbit aici despre 
contribuția valoroasă adusă 
de tinerii colectiviști, mobili
zați de organizațiile U.T.M., la 
creșterea producției agricole. 
S-au dat numeroase exemple 
de echipe de tineret fruntașe 
din cadrul brigăzilor G.A.C. 
Trebuie știut însă că aseme
nea rezultate s-au obținut 
acolo unde organizațiile U.T.M. 
desfășoară o activitate vie, 
rodnică.

Va trebui, de asemenea, să 
sporească rolul educativ al 
adunărilor generale U.T.M. 
Adunările U.T.M. să dez
bată temeinic probleme pri
vind rolul și sarcinile ti
neretului în întărirea gos
podăriei colective, modul 
cum se achită utemiștii de 
răspunderile ce li s-au dat în 
activitatea economică a gos
podăriei, probleme privind 
formarea conștiinței noi, co
lectiviste a tineretului.

Trebuie să îndrumăm or
ganizațiile de la sate ca 
să organizeze studierea și 
cunoașterea temeinică de că
tre tineri a hotărîrilor Con
gresului al IlI-lea al Partidu
lui, ale Plenarei C.C. al 
P.M.R. din iunie—iulie 1961, 
să cunoască și să-și însușească 
bine prețioasele concluzii ale 
Consfătuirii pe țară a țărani
lor colectiviști și îndeosebi 
cuvintarea rostită de tovară
șul Gheorghe Gheorghiu-Dej 
la această consfătuire.

în încheiere, vorbitorul a , 
subliniat că dezbaterile con- ; 
ferinței, maturitatea care le-. i 
caracterizat, constituie o ga
ranție și o dovadă că uteniiș- 
tii și tineretul din regiune 
nu-și vor precupeți eforturile . 
pentru a contribui la întărirea 
și dezvoltarea gospodăriilor | 
colective, la creșterea produc
ției agricole.

★
Conferința a ales noul co

mitet regional U.T.M. și comi
sia regională de revizie. In | 
prima sa plenară. Comitetul 
regional U.T.M. a reales ca 
prim-secretar pe tovarăș-'. 
Haralambie Alexa.

SAVIN STELIAN

calificării sau la școala sera
lă. Iar acest lucru este pe 
deplin înțeles. La cercul de 
ridicare a calificării care se 
ține o dată pe săptămînă, că
pătăm noi cunoștințe tehno
logice legate de nevoile mun
cii noastre. în ceea ce pri
vește cunoașterea mai temei
nică a desenului tehnic am 
socotit însă că cercul de ridi
care a calificării nu ne este 
deaj uns. Montînd agregatele 
trebuie să cunoaștem perfect 
desenele respective, să urmă
rim cu strictețe toate cotele 
și toate indicațiile. De aceea 
noi am creat în brigadă un 
cerc de citirea desenului teh
nic. La începutul fiecărei 
săptămîni comunistul Nico
lae Capșik ne ajută cu răb
dare și înțelegere să desci
frăm cît mai ușor desenele 
complicatelor piese pe care le 
montăm, să evităm eventua
lele greșeli.

Lupta pentru realizarea u- 
nei înalte calități n-am rupt-o 
de îndeplinirea celorlalți in
dici de plan. Pe ultimele trei 
luni ale anului trecut—octom
brie, noiembrie, decembrie — 
noi ne-am îndeplinit și depășit

sarcinile de plan. Am reali
zat de asemenea și 2400 lei 
economii de materiale, peste 
angajamentul luat în cele trei 
luni.

în luna decembrie, în urma 
analizei făcute de comitetul 
U.T.M., pe baza îndeplinirii 
lună de lună și de către fie
care tînăr din brigadă a tu
turor obiectivelor stabilite, 
brigada noastră, alături de 
alte cîteva brigăzi, a obținut 
titlul de brigadă fruntașă. 
Este un succes care ne obligă 
la o muncă și mai rodnică. 
De fapt, în lupta pentru rea
lizarea unor produse de cali
tate superioară cucerirea titlu
lui de brigadă fruntașă cons
tituie doar un prim examen. 
Obiectivul acesta — calitatea — 
stă permanent în fața brigăzii 
noastre. Recentele directive 
ale C. C. al P.M.R. pri
vind criteriile principale 
ale întrecerii socialiste ne 
arată clar ce cale avem de 
urmat. Realizarea unor insta
lații de cea mai înaltă cali
tate trebuie să fie și de acum 
înainte preocuparea noastră 
principală. Deși am obținut 
rezultate în această direcție,

In întreaga țară se înalță noi construcții școlare. In fotografie . Școala medie nr. 1 
din Vatra Dornei, construită și dată în folosință în 1961, are 16 săli de clasă

laboratoare și mobilier nou
Foto: AGERPiRES

La campionatele internaționale 
de tenis de masă ale R. S. Cehoslovace
Jucătoarele noastre în finală

Vineri după-amiază au în
ceput la Praga campionatele 
internaționale de tenis de 
masă ale R. S. Cehoslovace 
la care participă sportivi și 
sportive din R. P. Romînă, 
R. P. Polonă, R. D. Germană, 
R. S. Cehoslovacă, Anglia, 
Suedia și R. F. Germană. In 
competiția pe echipe repre
zentativa masculină a R. P. 
Romine a învins cu scorul de 
3—2 echipa Suediei. Jucătorii 
suedezi au condus la un mo
ment dat cu 2—1 (Negulescu— 
Larsson 2—0; Alser—Giurgiucă
2—0; Mellstroem, Larsson— 
Negulescu, Rethi 2—0) dar e- 
chipa romină a egalat prin

Azi începa

Concursul republican de atletism 
pentru juniori

Astăzi și duminică, cu ince- tism rezervat juniorilor și jn- 
pere de la ora 8,30, în sala de nîoarelor. 
sport Floreasca II va avea loc 
concursul republican de atle- (Agerpres)

Un muie campionat de tenis de masă ? încă nu ! Dar poate 
că marii campioni se vai ivi și de aici, de la S-M.T. Nanov

Negulescu care l-a întrecut cu
2— 0 pe Alser. In meciul de
cisiv tînărul Giurgiucă, o a- 
devărată revelație, l-a învins 
cu 2—0 pe campionul suedez 
Larsson. în meciul următor 
echipa R. S. Cehoslovace II a 
dispus cu 3—1 de echipa R.P.R.

In competiția feminina e- 
chipa țării noastre (Maria A- 
lexandru. Geta Pitică) a debu
tat cu o victorie întrecînd cu
3— 0 echipa R. P. Polone. In 
turul doi echipa R. P. Romine 
a învins cu 3—0 echipa secun
dă a R. S. Cehoslovace. Echi
pa feminină a R.P.R. va juca 
în finală cu echipa R. P. Un
gare.

Fotoi L CUCU

mai avem încă numeroase 
lucruri de făcut. Există la noi 
încă multe operații manuale 
care firește nu pot da o pre
cizie de sută la sută. Cre
dem că este bine ca introdu
cerea unor rulmenți și a unor 
axe să fie executata în mod 
mecanizat, cu ajutorul unor 
dispozitive. Stă în puterile 
noastre să realizăm astfel de 
dispozitive. Ne gîndim, de a- 
semenea, să aplicăm noi me
tode de muncă. De pildă, ro- 
darea reductoarelor fără ca
pacele superioare ne-ar ajuta 
să găsim mai ușor toate locu
rile unde trebuie făcute retu
șuri. Pentru toate acestea, 
pentru a lucra cît mai bine 
este totodată nevoie să căutăm 
noi forme de ridicare a gra
dului de cunoștințe profesio
nale. Trebuie să recunoaștem 
că biblioteca și cabinetul teh
nic nu ne au încă printre 
oaspeții obișnuiți. Datoria 
noastră este de a ne lărgi o- 
rizontul cunoștințelor. A stă- 
pîni cît mai bine tehnica, a 
munci creator pentru realiza
rea celor mai înalți indici ca
litativi în producție, iată ce 
ne va preocupa în continuare.

In legătură 
cu campionatul mondial 
de hochei pe gheară
GENEVA 26 (Agerpres). - 

TASS transmite: Reprezen
tanții U.R.S.S., R. D. Ger
mane și R. S. Cehoslovace, 
care au participat la ședințele 
de Ia Geneva ale Ligii inter
naționale de hochei pe gheață, 
și-au rezervat dreptul de a 
cere transferarea compionatu- 
lui mondial într-o altă țară, 
dacă va fi refuzată viza de in
trare în S.U.A. echipei R. D. 
Germane.

Turul ciclist 
al Egiptului

Turul ciclist al Egiptului 
a continuat cu disputarea eta
pei a 12-a, Damieta-Damanhur, 
de-a lungul a 160 de km prin 
Delta Nilului. Primul a trecut 
linia de sosire irezistibilul 
sprinter Lothar Appier 
(R.D.G.) care poartă tricoul 
galben de la începutul cursei. 
In urma lui au sosit la sprin
tul final Krolak, Zirovnic și 
Komunewski, toți cronome
trați' cu timpul de 5 h 30’ 55’’. 
înaintea ultimelor două etape, 
in clasamentul general indivi
dual conduce Appler cu un a- 
vans de 4’43” asupra iugosla
vului Sebenic. Appler, învingă
tor in 8 din cele 12 etape con
sumate pînă acum, are astfel 
mari șanse să cîștige cea de-a 
9-a ediție a turului Egiptului.

-----•-----

Deschiderea 
Expoziției regionale 

de pictură, sculptură 
și grafică-București

In sala Dales s-a deschis 
vineri la amiază, în prezența 
a numeroși artiști plastici și 
a altor oameni de cultură, 
expoziția regională de pictură, 
sculptură și grafică, care pre
zintă creații realizate în anul 
trecut de artiștii plastici din 
regiunea București.

Actuala expoziție bucureș- 
teană întrunește peste 700 de 
lucrări selecționate din cele 
peste 2000 prezentate. Lucră
rile expuse — compoziții de 
gen, portrete, peisaje etc — o- 
glindesc aspecte variate ale 
vieții noastre noi, multe din
tre ele fiind realizate în urma 
unui contact mai strins cu 
viața din fabrici și uzine, de 
pe șantiere, din gospodării co
lective. Alături de numele 
unor maeștri, se intUnese în 
expoziție fi acelea ale unor ti
neri artiști.

Ca și celelalte expoziții re
gionale de artă plastică, expo
ziția din București — care va 
rămîne deschisă și în cursul 
lunii februarie — va prilejui 
o serie de dezbateri asupra 
rezultatelor și perspectivelor 
de dezvoltare a cr^ției noas
tre.

(Agerpres)

IN CURIND PE ECRANE

Profesorul Mamlock

O producție a studiourilor DEFA-Berlin, după piesa cu 
același nume de Friedrich Wolf.

Film distins cu Medalia de aur la Festivalul Internațio
nal al filmului de Ia Moscova — 1961.

Cu prilejul 
aniversării 

Republicii India
Cu prilejul celei de-a Xll-a 

aniversări a proclamării Re
publicii India, însărcinatul cu 
afaceri ad-interim al Indiei la 
București, K. M. Kannampilly 
a oferit vineri o recepție în 
saloanele ambasadei.

Au luat parte Ștefan Voi- 
tec, vicepreședinte al Consi
liului de Stat, Corneliu Mă- 
nescu, ministrul Afacerilor 
Externe, Mihai Florescu, mi
nistrul Industriei Petrolului 
și Chimiei, Gogu Rădulescu, 
ministrul Comerțului, Con
stantin Prisnea, adjunct al 
ministrului învățămîntului și 
Culturii, conducători ai unor 
instituții centrale, oameni de 
artă și cultură și alte per
soane oficiale.

Au participat tehnicieni și 
ingineri indieni aflați la spe
cializare în țara noastră.

(Agerpres)

Primirea de către 
vicepreședintele 

Consiliului de Miniștri 
al R. P. R., 

Alexandru Birlădeanu, 
a ministrului Marii 
Britanii la București
Vineri 26 ianuarie 1962, 

vicepreședintele Consiliului de 
Miniștri al Republicii Popu
lare Romîne, Alexandru Bîrlă- 
deanu, a primit în audiență de 
prezentare pe trimisul ex
traordinar și ministru plenipo
tențiar al Marii Britanii la 
București, James Dalton Mur
ray.

-----•-----

Sosirea noului 
ministru al S.U.A. 
in R. P. Romină

La 26 ianuarie a sosit în 
Capitală William A. Craw
ford, trimis extraordinax’ și 
ministru plenipotențiar al 
Statelor Unite ale Americii in 
Republica Populară Romînă.

La sosire, Wiliam A. Craw
ford a fost salutat de Nicu 
Șerban, director ad-interim al 
protocolului Ministerului Afa
cerilor Externe.

Au fost de față Fr. T. 
Merrill, însărcinat cu afaceri 
ad-interim al Statelor Unite 
ale Americii în R. P. Romînă 
și membrii Legației.

(Agerpres)

Vizita delegației 
de profesori 

universitari din Cuba
Vineri la prînz, Ștefan Bă

lan, adjunct al ministrului 
învățămîntului și Culturii, a 
oferit o masă în cinstea dele
gației de profesori universi
tari din Cuba, care se află în 
țară în cadrul programului 
de colaborare în domeniul 
educației, științei și culturii. 
Au luat parte funcționari su
periori din Ministerul Aface
rilor Externe, Ministerul în
vățămîntului și Culturii, a- 
cademicieni, cadre didactice 
din învățămîntul superior, 
alți oameni de știință.

De asemenea, a participat 
ambasadorul Republicii Cuba 
la București, Manuel Ycpe 
Menendez.

★
In dimineața aceleiași zile, 

o parte din membrii delega
ției din Cuba au vizitat Insti
tutul de fizică atomică — cu 
reactorul nuclear și alte insta
lații și Combinatul poligrafic 
„Casa Scînteu**.

(Agerpres)
—•----

Dineu în cinstea 
delegației comerciale 

ungare
Vineri, Mihai Petri, adjunct 

al ministrului Comerțului, a 
oferit un dineu cu prilejul 
tratativelor care au loc la 
București în vederea înche
ierii protocolului privind 
schimburile de mărfuri și plă
țile pe acest an între R. P. 
Romînă și R. P. Ungară.

Au luat parte Karadi Gyula, 
prim-locțiitor al ministrului 
Comerțului Exterior al R. P. 
Ungare, precum și membrii 
delegațiilor ungară și romînă.

Au participat Bela Nemety, 
ambasadorul R. P. Ungare la 
București șl membri ai amba
sadei.

(Agerpres)



■

Lucrările Adunării Generale a O. N. U.

Să se acorde neîntîrziat 
independența Angolei!

NEW YORK 26 (Agerpres). 
— în ședințele sale plenare 
Adunarea Generală continuă 
discutarea problemei Angolei. 
Delegații care au luat cuvîn- 
tul în ședința din dimineața 
zilei de 25 ianuarie au cerut 
Organizației Națiunilor Unite 
să ia măsuri mai active pen
tru a pune capăt represiunilor 
sângeroase ale lui Salazar în 
Angola. A rostit apoi o cuvân
tare Mihail Hașeganu, repre
zentantul R. P. Române.

Problema Angolei pe care o 
dezbate în prezent, a declarat 
el, constituie una dintre pro
blemele cele mai acute și mai 
explozive ale vieții internațio
nale actuale.

Majoritatea delegaților care 
și-au exprimat de la această 
tribună atitudinea față de 
problema Angolei au scos în 
evidență aspectele îngrozitoa
re ale opresiunii și terorii 
care domnesc în această colo
nie portugheză. Numărul vic
timelor reprezintă 
zece la sută din 
lației autohtone 
Numeroase sate 
distruse, există 
de refugiați etc.

După părerea noastră, a 
spus M. Hașeganu, problema 
Angolei rămîne o problemă 
care pune în pericol pacea și 
securitatea internațională: a- 
ceastă problemă nu poate fi 
rezolvată decît prin lichidarea 
totală a regimului colonial 
care domnește acolo, prin 
acordarea independenței și a 
dreptului la autodeterminare 
pentru poporul angolez. Nici 
un fel de forță, de manevre, 
sau trucuri, la care recurge

guvernul portughez nu pot 
împiedica prăbușirea colonia
lismului. Guvernul portughez 
va trebui să se supună re
zoluților Adunării Generale a 
O.N.U. și Consiliului de Secu
ritate și să acorde neîntîrziat 
independență acestei colonii. 
Dificultățile principale în re
zolvarea problemei Angolei 
sînt create nu numai de gu-

Cuvântarea rostită 
de reprezentantul 

R. P. Romine

aproape 
totalul popu- 
din Angola, 

sînt arse sau 
circa 180.000

vernul portughez prin atitu
dinea sa, ci și de amicii Por
tugaliei grupați în blocul mi
litar N.A.T.O.. prin sprijinul 
masiv pe care aceștia îl 
acordă în mod neprecupețit 
colonialiștilor portughezi. Tot 
aici, în cadrul Adunării Ge
nerale, ca și în cadrul Comi
tetului nr. 4, numeroși dele
gați au prezentat date intere
sante în ce privește ajutorul 
militar și livrările de arma
ment pe care membrii blocu
lui N.A.T.O. le-au acordat gu
vernului portughez. Conside
răm deci necesar să subli
niem în fața Adunării Gene
rale răspunderea pe care, ală
turi de guvernul portughez o 
poartă și membrii principali 
ai blocului militar N.A.T.O., 
care în mod deliberat spriji
nă acest război colonialist a- 
cordiînd ajutor 
furnizând arme 
portughez.

Guvernul R. P.

material și 
guvernului

Romîne se

pronunță în mod hotărit pen
tru lichidarea definitivă a 
sistemului colonial sub toate 
formele și manifestările sale. 
El sprijină fără rezerve pre
vederile rezoluției O.N.U. nr. 
1514 aprobate de cea de-a 
XV-a sesiune și în spiritul a- 
cestei rezoluții orice măsură 
constructivă care să ducă la 
acordarea independenței tutu
ror țărilor coloniale. El con
damnă măsurile represive și 
atrocitățile guvernului portu
ghez împotriva poporului din 
Angola și își exprimă simpa
tia față de lupta eroică pe 
care o duce poporul angolez 
pentru independența sa na
țională. Pe această linie dele
gația romînă susține proiectul 
de rezoluție prezentat de de
legațiile Bulgariei și Poloniei 
si orice proiect de rezoluție 
care, în spiritul declarației 
privind acordarea - indepen
denței tuturor țărilor și po
poarelor coloniale, condam
nă războiul de extermina
re și atrocitățile guvernu
lui portughez împotriva popu
lației angoleze, cere în
cetarea ajutoarelor și a livră
rilor de arme pentru colonia
liștii portughezi, prevede mă
suri efective destinate lichi
dării complete a regimului 
colonialist din Angola și 
acordarea independenței și a 
dreptului de autodeterminare 
pentru poporul angolez. Adop
tarea unui asemenea proiect, 
de rezoluție corespunde aspi
rațiilor poporului angolez și 
dorinței exprimate de majo
ritatea delegațiilor care au 
luat cuvîntul în această pro
blemă.

U.R.S.S. a cerut convocarea
Consiliului de Securitate in problema Congoului

NEVJ YORK 26 (Agerpres). 
TASS transmite: La 25 ia
nuarie reprezentantul perma
nent al U. R. S. S. la O.N.U., 
V. A. Zorin, a remis președin
telui Consiliului de Securitate, 
Patrick Dean, o scrisoare in 
care, din însărcinarea guver
nului sovietic, roagă să se 
convoace de urgență Consiliul 
de Securitate pentru examina
rea problemei cu privire la 
îndeplinirea rezoluției Consi
liului de Securitate din 24 no
iembrie 1961 privind proble
ma Congoului.

La 24 noiembrie 1961, se 
spune în scrisoare, Consiliul 
de Securitate a adoptat o re
zoluție în legătură cu proble
ma Congoului care prevedea 
adoptarea unor măsuri hotă- 
rîte împotriva regimului sepa
ratist al lui Chombe și a mer
cenarilor lui străini. în scopul 
de a se împiedica separarea 
Katangăi, și de a se asigura 
unitatea și integritatea teri
torială a Republicii Congo.

Deși de la adoptarea de că
tre Consiliul de Securitate a 
rezoluției menționate au tre
cut mai mult de două luni, 
această rezoluție nu este în
deplinită din cauza rezistenței 
fățișe a anumitor puteri colo
niale care-și au interesele lor 
în Katanga.

în ciuda indicațiilor Consi
liului de Securitate de a se 
lua măsuri energice, folosin- 
du-se la nevoie forța, pentru 
izgonirea mercenarilor străini, 
pentru a împiedica separarea 
Katangăi de Republica Congo, 
operațiunile militare ale O.N.U. 
au fost complet întrerupte, cu 
toate că cererea cuprinsă în 
rezoluția consiliului de Secu
ritate de a fi izgoniți merce
narii și de a fi lichidate fo
carele de amestec colonial în 
treburile interne ale Congou
lui nu a fost îndeplinită.

în scrisoare se arată că ten
dința guvernului central al 
Congoului spre realipirea cît

Viața lui A. Gizenga

mai rapidă a Katangăi Ia Re
publica Congo și asigurarea 
puterii reale a guvernului 
central în această provincie 
întîmpină tot felul de piedici 
și este de-a dreptul sabotată 
de forțe din afară care se a- 
mestecă din ce în ce mai fără 
rușine în treburile Congoului.

Este vorba, se arată în în
cheiere în scrisoare, despre o 
vădită înțelegere între puteri
le coloniale care urmăresc 
să-1 salveze pe Chombe, re
prezentantul monopolurilor 
străine în Katanga, să-și asi
gure propriile lor interese co
loniale și să continue să sub
mineze unitatea și integritatea 
teritorială a Republicii Congo, 
fapte care sporește pericolul 
pentru pacea și securitatea 
Africii.

Ținând seama de cele expuse 
mai sus, din însărcinarea gu
vernului sovietic vă rog să 
convocați de urgență Consiliul 
de Securitate pentru a exami
na problema îndeplinirii re
zoluției Consiliului de Securi
tate din 24 noiembrie 1961 pri
vind problema Congoului.

Puterile occidentale Intenționează 
să torpileze tratativele de la Geneva

Declarația guvernului sovietic
MOSCOVA 26 (Agerpres).— 

TASS transmite: Guvernul 
sovietic consideră necesar să 
atragă atenția asupra faptului 
că puterile occidentale creează 
pericolul ca tratativele de la 
Geneva cu privire la încetarea 
experiențelor cu arma nuclea
ră să fie definitiv zădărnicite, 
se spune în declarația guver
nului citită la 26 ianuarie de 
S. Țarapkin, reprezentantul 
U.R.S.S., la conferința de la 
Geneva în problema încetării 
experiențelor cu arma nu
cleară.

După cum se arata în decla
rație, guvernul sovietic va 
lupta și de acum înainte pen
tru realizarea cît mai grabni
că a unui acord care să scape 
popoarele de periculoasele ex
periențe cu arme nucleare. In 
acest scop el este gata să con
tinue actualele tratative de 
la Geneva.

Este evident că puterile oc-

Binefacere 
de tip S. U. A.

a-

DELHI 26 (Agerpres). — 
Tragedia care s-a petre
cut în statul Madras a con
stituit încă o dovadă câ 
Statele Unite încearcă — 
sub lozinca binefacerii — 
să desfacă în străinătate 
mărfuri alterate

După cum relatează
genția Press Trust of In
dia, la o școală din acest 
stat, în districtul Tirunel- 
veli, 40 de copii s-au in
toxicat cu praf de lapte a- 
merican, livrat de organi
zația americană „Kerr — 
Packet" pentru asigurarea 
alimentației școlarilor. Trei 
școlari au murit, iar cei
lalți au fost internați în 
spital.

Guvernul statului Madras 
a interzis livrarea și con
sumarea prafului de lapte 
american.

Fascismul 
în școala 

vest-germană

În școlile din Germa
nia occidentală se 

duce o campanie 
sistematică pentru educarea 
tineretului în spirit război
nic și revanșard.

în Germania occidentală 
este înrădăcinată ideea că 
școala este menită să creeze 
premisele ideologice ale 
unor noi aventuri războini
ce. Generalul american 
Howley a cerut profesori
lor vest-germiani să nu for
meze „oameni culți", ci 
„asasini”, pentru că „numai 
asasinii pot cîștiga bătăli
ile". Ministrul de Război, 
Strauss, a cerut „contacte 
cît mai strînse între ainia- 
tă și școală", subliniind ne
cesitatea educării unor 
„luptători individuali 
războiul psihologic".

cidentale intenționează în 
fond să torpileze tratativele 
tocmai într-un moment cînd 
Uniunea Sovietică, încercînd 
să scoată conferința de la 
Geneva din impasul în care 
se află din cauza puterilor oc
cidentale, a prezentat noi pro
puneri constructive care per
mit rezolvarea în cel mai scurt 
timp a acestei importante 
probleme internaționale.

Cu toate că propunerile so
vietice au fost elaborate în 
conformitate cu poziția pu
terilor occidentale, se sublinia
ză în declarația guvernului 
sovietic, S.U.A. și Anglia se 
eschivează de aproape două 
luni de la un răspuns. In 
acest timp S.U.A. au accelerat 
ritmul efectuării experiențe
lor subterane cu arme nucle
are

De conivență cu Anglia, se 
spune în declarație, Statele 
Unite au început ample pre
gătiri în vederea efectuării 
unor experiențe cu arma nu
cleară în atmosferă. In lu
mina acestor fapte nu este 
greu de înțeles motivul pen
tru care S.U.A. și Angiia au 
respins noile 
vietice, 
declarat la 16 ianuarie, și in
tenționează să nu mai parti
cipe la tratativele de la Ge
neva.

De fapt, se spune în decla
rația sovietică, Statele Unite 
ale Americii și Anglia vor 
acum să scape de tratativele 
de la Geneva pentru a avea 
definitiv mînă liberă în ve
derea desfășurării absolut 
nestingherite â cursei înar
mărilor nucleare.

După cum se menționează 
în declarația guvernului so
vietic, propunerile S.U.A. și 
Angliei, ca discutarea pro
blemei încetării experiențelor 
cu arma nucleară să fie 
transferată Comitetului celor 
18 state cu privire la dezar
mare, urmăresc să abată a- 
tenția Comitetului de la prin
cipala sa sarcină, elaborarea 
unui acord cu privire la de
zarmarea generală și totală 
și, totodată, să îndepărteze 
soluționarea problemei încetă
rii experiențelor cu arma nu
cleară.

Guvernul sovietic a mai a- 
vertizat și consideră necesar 
să avertizeze din nou că dacă 
puterile occidentale vor con
tinua experiențele cu arme 
nucleare fie sub pămînt fie 
în atmosferă, Uniunea Sovie
tică va fi nevoită ca, în scopul 
asigurării securității sale, să 
reia experiențele cu arme nu
cleare, necesare pentru întă
rirea capacității ei de apărare.

propuneri so- 
lucru pe care l-au

■ i

Un aspect de la Uzina de mașini unelte „Heinrich Rau" din Wildau (R. D- Germană) 
Foto : ZENTRALBILD-BERLIN

Conferința popoarelor latino-americane 
de la Havana

HAVANA 26 (Agerpres). 
După cum anunță agenția 
Prensa Latina, la Havana con
tinuă lucrările conferinței po
poarelor latino-americane.

în ședința din după-amiaza 
zilei de 24 ianuarie, primul a 
luat cuvântul avocatul Alonso 
Aguillar, șeful delegației me
xicane. El a dat citire mesa
jului de salut adresat confe
rinței de Lazar0 Cardenas, 
fost președinte al Mexicului.

Revoluția cubană a deschis 
în fața popoarelor latino-a
mericane perspectiva indepen
denței economice și eliberării 
politice, a declarat Fabricio 
Ojeda, deputat în Parlamen
tul venezuelez (din partea 
partidului Uniunea Republi
cană Democratică.)

„Noi știm, a declarat Ojeda 
în încheiere, că este cu nepu
tință să se obțină prefaceri 
revoluționare substanțiale alt
fel decît prin instaurarea sis
temului socialist”. El a propus 
crearea unei organizații per
manente a Conferinței popoa
relor americane care să ducă 
lupta împotriva imperialismu
lui american.

James Endicott, șeful dele
gației Consiliului Mondial al 
Păcii, care a luat ultimul cu
vîntul în ședința de după-a- 
miază, a relevat însemnătatea 
deosebită a campaniei de so
lidaritate cu Cuba revoluțio
nară.

O agresiune împotriva Cu
bei, a declarat în aplauzele 
furtunoase ale delegațiilor 
Antonio Cabrera, reprezentan
tul Argentinei, care a luat cu
vîntul în ședința de seară, ar 
însenina o agresiune împotri
va tuturor popoarelor Ameri
cii Latine.

Lucio Chaves, conducătorul 
Federației naționale a țărani
lor din Bolivia, a salutat Cuba 
eroică în numele poporului bo
livian.

nu este singură
în cuvântările lor, delegații 

statelor Ecuador, Brazilia, Pe
ru, Salvador și Costa Rica, au 
condamnat cu hotărîre încer
cările delegației americane la 
Punta del Este de a impune 
conferinței O.S.A. hotărîri în
dreptate împotriva Cubei.

Dacă imperialismul ameri
can, a declarat delegatul Sal
vadorului, ar cuteza să atace 
Cuba, cu ajutorul Organizației 
Statelor Americane — „acest 
organ senil” — ,,poporul Sal-

vadorului, luînd cu el toate 
armele de care dispune, va 
pleca să apere Cuba”.

în aplauzele participanților 
la conferință delegatul sta
tului Peru, care a luat ulti
mul cuvîntul în ședința de 
seară, a prcipus să se creeze o 
brigadă latino-americană pen
tru apărarea Cubei. Brigada 
trebuie să ia ființă, a declarat 
el, pentru ca astăzi 
pere viitorul Cubei, 
— viitorul întregii

ea să a- 
iar mâine 
Americi.

Conferința de la Punta de! Este

Uneltirile S.U.A. împotriva
Cubei sînt sortite eșecului

este în pericol
Declarația șefului reprezentanței 

diplomatice de la Cairo a guvernului 
legal congolez

pp scurtTUTfiTfil pp scurt

CAIRO 26 (Agerpres). In
tr-un apel adresat opiniei pu
blice mondiale, șeful repre
zentanței diplomatice de la 
Cairo a guvernului legal con- 
golez, Pierre Mulele, fost mi
nistru al Educației în guver
nul lui Patrice Lumumba, a 
declarat că arestarea și pre
darea lui Antoine Gizenga, 
adeptul lui Lumumba, în 
mîinile mobutiștilor consti
tuie un act ilegal, săvârșit prin 
violarea constituției Republi
cii Congo.

Mulele arată în apel că arti- 
colele 65 și 66 din constituție 
acordă inviolabilitate fiecărui 
membru al parlamentului, iar 
articolul 40 prevede inviola
bilitatea miniștrilor guvernu- 
lui și inadmisibilitatea punerii

lor sub urmărire judiciară 
fără aprobarea uneia din ca
merele parlamentului.

Mulele caracterizează ares
tarea și predarea lui Anto
ine Gizenga în mîinile pa- 
rașutiștilor lui Mobutu ca o 
„nouă crimă a imperialiștilor, 
care se ascund îndărătul 
autorității ONU".

Reprezentanții ONU în Con
go, declară în continuare Mu
lele, „au devenit complici la 
crima pe care o săvîrșesc ad
versarii politici ai lui Anto
ine Gizenga".

Mulele cere . opiniei publice 
mondiale să ia atitudine ho- 
tărîtă în apărarea lui Anto
ine Gizenga și declară că răs
punderea pentru securitatea 
lui revine ONU.

MOSCOVA. - La 26 ianua
rie N. S. Hrușciov, președin
tele Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S., l-a primit pe U Cin, 
conducătorul delegației econo
mice a Uniunii Birmane, care 
i-a înmînat un mesaj perso
nal din partea lui U Nu, pri
mul ministru al Birmaniei.

DELHI. — La 26 ianuarie, 
cu prilejul aniversării a 12 
ani de la proclamarea republi
cii, la Delhi a avut loc o pa
radă militară și o demonstra
ție a reprezentanților din 
toate statele Indiei, la care au 
asistat primul ministru Nehru,

vicepreședintele Radhakrish- 
nan și mareșalul Amer, vice
președintele R.A.U., care se 
află la Delhi într-o vizită 
oficială.

ALGER. — Situația algerie
nilor deținuți în închisori și 
lagăre de concentrare continuă 
să se înrăutățească.

După cum recunosc chiar 
autoritățile militare franceze, 
la 21 ianuarie un grup de fas
ciști europeni au pătruns în 
lagărul de concentrare Șidi- 
Sami, au dezarmat gărzile de 
pază și i-au atacat pe deținu
ți! algerieni.

In orașul american Albany (statul Georgia) a avut loc nu 
de mult o puternică demonstrație a populației de culoare 

împotriva discriminărilor rasiale din S-U.A;

PUNTA DEL ESTE 26 (Agerpres). 
— Prensa Latina transmite : „In
diferent de sancțiunile care s-ar 
adopta împotriva Cubei la aceas
tă conferință, poporul cuban va 
lupta pe viață și pe moarte pen
tru libertate și independență^ îm
potriva oricărui dușman, oricît de 
puternic ar fi el“ — a declarat 
Osvaldo Dorticos la ședința din 
25 ianuarie a miniștrilor Afaceri
lor Externe ai țărilor membre ale 
Organizației Statelor Americane.

Playa-Giron trebuie să fie un 
avertisment permanent pentru toți 
cei care urzesc planuri de noi a- 
gresiuni împotriva patriei mele, 
domnilor miniștri.

Cuba nu va capitula, revoluția 
cubană nu poate fi nimicită.

Dacă, în ciuda acestui avertis
ment, agresiunea se va repeta, 
răspunderea pentru ea o va purta 
nu numai guvernul care a pornit 
agresiunea, ci și toți acei care au 
fost inspiratorii ei.

Șeful delegației cubane a spul
berat afirmațiile unor delegații 
după care Cuba ar prezenta un 
pericol pentru continentul ameri
can. Dorticos a subliniat că țara 
sa respectă regimurile economice 
și sociale ale celorlalte țări de pe 
continent și cere ca și calea a- 
leasă de ea să fie respectată.

Nu Republica Cuba, a spus el. 
amenință independența națională 
și pacea țărilor 
ci imperialismul 
suprește masele 
încearcă să-și 
în țările independente.

Conferința miniștrilor de Exter
ne de la Punta del Este a fost 
convocată în vederea pregătirii 
unei noi agresiuni împotriva re
voluției cubane, de a cărei forța 
de atracție imperialiștii se tem 
ca de moarte.

Cuba va continua politica de 
respectare a suveranității tuturor 
țărilor și cere ca și suveranitatea 
ei să se bucure de același res
pect. Cuba, a arătat Dorticos în 
încheiere, nu intenționează să 
rupă legăturile cu țările socialis
te. ea va întări prin 
cele aceste relații, 
prietenie și respect

( *
PUNTA DEL ESTE 26 (A- 

gerpres). — La Punta del Este 
au continuat vineri lucrările 
conferinței Organizației State
lor Americane. Cuvîntările 
rostite de diverși miniștri de 
Externe pun în lumină pozi
ția guvernelor respective, de-

de pe continent, 
american care a- 
populare și care 
mențină influenta

toaie mijloa- 
bazate pe 
reciproc.

lata o imagine de la sosirea lui A. Gizenga la Leopoldville. 
Escortat de soldați ai O.N.U., Gizenga răspunde la salutu

rile congolezilor veniți să-1 întîmpine

ecenf, președintele 
Republicii Federale 
Germane, Lubke, a 
făcuf o vizită prin 
cîfeva fări din Afri
ca. Ziarul vest-berli-

nez „DER TAG" comenfînd sco
pul acestei vizite în Africa arăta 
limpede că Lubke a urmărit în 
primul rînd „să cîștige personali
tăți influente și curente importan
te pentru cauza noastră" (adică a 
revanșarzilor de la Bonn). „Cau
za" despre care amintește ziarul 
„DER TAG" este expansionismul 
capitalului vest-german în Africa 
în detrimentul aliafilor săi din 
N.A.T.O. Bineînțeles, operația se 
săvîrșește sub firma „pieței comu
ne" în care Germania occidenta
lă își păstrează rolul principal. 
Deci, monopoliștii vest-germani 
vor să pătrundă în Africa susfi- 
nînd, chiar, că în felul acesta ar 
„apăra" interesele partenerilor 
lor vest-europeni.

Africa este un vechi vis al fas
ciștilor germani care nu au mai 
avut însă timpul necesar pentru 
a-| realiza. El s-a spulberat în 
1945 odată cu înfrîngerea iniția
torilor „noii ordini". Astăzi, în 
Republica de la Bonn au rămas 
destui criminali fasciști care nu 
au renunțat la visurile lor de n- 
dinioară inclusiv la cele privind 
Africa. Unul dintre aceștia este 
actualul ambasador al Bonn-ului

la Londra, 
bannfuhrer 
Cînd Etzdorf a fost desemnat am
basador în Anglia s-a ținut cont, 
desigur, de bogata sa activitate 
din Ministerul de Externe al lui 
Ribentrop. Comandamentul su
prem al Wehrmachtului hitlerist 
avea mare încredere în Etzdorf 
în urma cărui fapt el a ajuns în 
scurtă vreme, respectiv în 1940, 
să emită documente cu privire la 
stabilirea obiectivelor hitleriste în 
Africa.

Intr-unui din documentele în
tocmite din ordinul lui Etzdorf

fostul SS obersfrum 
Hasso von Etzdorf.

Pentru aceleași merite ca și ale 
lui Etzdorf a fost „uns" cu titlul de 
ambasador la Washington un alt 
criminal nazist și anume prof. dr. 
Grewe. Grewe care s-a ocupat în 
Ministerul de Externe hitlerist de 
„caietele lunare de politică ex
ternă" declara cu aroganță că 
„după actualul război (adică cel 
de-al doilea război mondial — 
n.n.) o nouă ordine politică în 
Africa va fi inevitabilă44.

Revendicările despre care vor
beau pe vremea lui Hitler actua
lii ambasadori ai Bonnului, se re
fereau în primul rînd la acapa-

pune liber de colonii proprii“, ta 
Bonn sînf trecute din nou în pro
gramul politicii actuale vechile 
planuri coloniale privind Africa 
și, în special, Katanga.

In momentul de față, capitalul 
financiar al Bonnului se află în 
strînse legături cu „Societe Gene
rale" care controlează numeroase 
întreprinderi din Katanga. Banca 
lui Abs a acaparat o parte din 
acțiunile firmei „Enfreprises Agri- 
coles et Industrielles" înființată 
în 1959 pentru Congo. Numai că 
nici Katanga, nici Congo nu sînt 
o pradă ușoară. Poporul congo-

Planurile africane ale Bonnului
prima frază a capitolului „reven
dicări" suna astfel : „La o îm- 
părfire pașnică cu Anglia, Ger
maniei să-i revină Congoul fran
cez și belgian..Alături de do
cumentul propriu-zis, Etzdorf a 
mai anexat și o hartă privind vii
toarele cuceriri deloc „pașnice" 
în care cele două colonii (Con
goul francez și belgian) erau tre
cute drept „revendicări minime" 
ale imperialismului german. Cît 
de „pașnică" era împărțirea pe 
care o propunea Germania hitle- 
ristă, Anglia a avut ocazia să se 
convingă în scurtă vreme...

rarea Katangăi, cea mai bogată 
provincie congoleză. Dorința mo
nopolurilor vest-germane de a „a- 
capara Katanga datează încă dina
intea primului război mondial. In
tențiile imperialismului german 
față de această provincie au fost 
puternic exprimate de scriitorul 
Karl Helfferich' în cartea sa „Pre
istoria războiului mondial" apă
rută în 1919.

Astăzi, sub Adenauer, care încă 
în 1921 ridica în slăvi colonialis
mul german și declara că „nu 
trebuie să se piardă niciodată 
din vedere obiectivul de a dis-

lez nu este deloc dornic să 
schimbe un jug colonial cu altul. 
Iar, pe de altă parte, Katanga 
este teatrul unei lupte necruțătoa
re de concurență între monopolu
rile din diferite fări occidentale.

După cum se știe, în toamna 
anului 1961, plecînd la Geneva, 
Chombe s-a „îmbolnăvit" subit. 
In fața unei maladii atît de „gra
ve” specialiștii occidentali în a- 
semenea boli i-au dat primul aju
tor în arme, muniții și mercenari. 
Cu această ocazie militariștii de 
la Bonn l-au însărcinat pe gene-

ralul SS Becht să înființeze un 
birou de recrutare de mercenari 
pentru Katanga din întreaga Eu
ropă Centrala. SS-iștii cu state de 
serviciu în batalioanele morfii 
și-au făcut imediat apariția în 
Katanga.

La Leopoldville, Bonnul l-a tri
mis ca ambasador pe dr. Kurt 
Munzel. Specialist în problemele 
africane încă de pe vremea cînd 
activa în slujba lui Ribentrop în 
„comisia specială pentru o nouă 
ordine în spațiul arab", Munzel 
se străduiește să pună astăzi în 
practică cîte ceva din cele învă
țate la școala lui Ribentrop.

Ceea ce Hitler nu a realizat 
în trecut, încearcă să ob|ină as
tăzi Adenauer, Lubke și compania. 
Se știe ce soartă au avut visurile 
demente fasciste 
din planurile și 
Etzdorf, Grewe 
pregătit pentru 
rîști. Planurile africane ale 
șilor lui Hitler nu vor avea

monstrînd că încercarea S.U.A. 
de a izola Cuba revoluționa
ră printr-o blocadă economi
că și politică este sortită eșe
cului. Această poziție nu a 
fost sprijinită decît de repre
zentanții cîtorva republici la
tino-americane în majoritate 
ale Americii Centrale, care 
constituie feude ale marilor 
monopoluri din S.U.A. Intre- 
cindu-se în zelul lor, țările 
Americii Centrale — Costa 
Rica, Salvadorul, Guatemala, 
Hondurasul, Nicaragua și Pa
nama, conduse de slujitori ai 
acestor monopoluri, au depus 
pe masa secretariatului con
ferinței un proiect de rezolu
ție cerind aplicarea de sanc
țiuni severe împotriva Cubei, 
ruperea relațiilor diplomatice, 
consulare și comerciale cu 
ea etc.

Pe masa secretariatului a 
mai fost însă depus un pro
iect de rezoluție și anume cel 
al Boliviei care cere conferin
ței să reafirme principiile au
todeterminării popoarelor și 
neintervenției în treburile in
terne.

Acest principiu a fost spri
jinit la conferință de minis
trul Afacerilor Externe al Re
publicii Haiti, Rene Chalmers, 
care a declarat că guvernul 
său se opune oricărei sancți
uni împotriva Cubei.

Corespondentul agenției A- 
ssociated Press la Punta del 
Este relatează că în cursul 
zilei de vineri secretarul de 
Stat Dean Rusk a desfășurat 
o febrilă activitate de culise, 
întețindu-și presiunile asupra 
celorlalți participanți, „pen
tru a contracara împotrivirea 
dîrză față de formula State
lor Unite 
Cuba în 
secretarul de Stat al S.U.A., 
Rusk, a organizat o serie de 
întîlniri cu miniștrii Aface
rilor Externe brazilian, argen
tinian și chilian „în încer
carea de a pune capăt împo
trivirii lor față de aplicarea 
unor măsuri economice îm
potriva Cubei și de elimina
rea ei din O.S.A.".

Corespondentul agenției A- 
ssociated Press relatează că 
„se vorbește de perspectiva 
unui impas între punctele de 
vedere ale unui grup de șapte 
națiuni (din care fac parte 
cele trei menționate mai sus) 
și celelalte țări membre ale 
O.S.A., inclusiv S.U.A., care 
nu au reușit pînă acum să in-, 
trunească cele 14 voturi (adi
că două treimi din membrii 
O.S.A.) necesare adoptării u- 
nei rezoluții.

menită să pună 
carantină". Vineri

-----•-----

Stare de asediu
în Guatemala

1

i și ce s-a 
hărfile pe 
și Munzel 

stăpînii lor

ales 
care 

le-au 
h if le- 

urm a- 
o

soartă mai bună. Popoarele afri
cane știu cine le sînt adevărații 
prieteni și adevărații dușmani. 
Revanșarzii de la Bonn — com
plicii colonialiștilor — nu pot spe
ra la prietenia Africii libere.

GABRIEL GACIU

GUATEMALA CITY 26 (A- 
gerpres). — După cum s-a mai 
anunțat, la 25 ianuarie gu
vernul guatemalez a decretat 
starea de asediu în întreaga 
țară.

Agenția France Presse a- 
nunță că aceste măsuri excep
ționale au fost introduse sub 
pretextul asasinării de către 
doi necunoscuți a șefului po
liției secrete, Ranulfo Gonza
les. în realitate, după cum re
cunoaște și agenția americană 
Associated Press, „starea de 
asediu a fost decretată pen
tru a preveni demonstrația în 
sprijinul Cubei.
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