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Duminică au continuat lu
crările conferinței organiza
ției orășenești de partid Bucu
rești. La dezbateri au parti
cipat numeroși delegați și in
vitați — prim-secretari ai co
mitetelor raionale de partid, 
secretari de organizații de 
bază, muncitori fruntași, con
ducători ai unor întreprinderi 
și instituții din Capitală, oa
meni de știință și cultură etc.

Primit cu aplauze îndelun
gate a luat cuvîntul în înche
ierea dezbaterilor tovarășul

Noi succese
ale siderurgiștiior 

hunedoreni
Peste 450 de Întreprindeți 

metalurgice și constructoare 
de mașini din țară folosesc 
In prezent produsele siderur
gice realizate la combinatul 
din Hunedoara. Siderurglștll 
cunosc câ tntr-o bună măsură 
calitatea mașinilor și utilaje
lor fabricate în aceste între
prinderi depinde de calitatea 
produselor pe care el le li
vrează. Măsurile luate la în
ceputul anului pe această 
cale au început să dea roade. 
Rezultatele obținute în pri
mele 25 de zile din acest an 
sini oglindite în indicele ca
litativ mai ridicat față de rea
lizările din anul trecut. Tot
odată preocuparea pentru 
îmbunătățirea produselor a 
dus la scăderea cantității de 
tontă declasată și la reduce
rea rebuturilor de laminate 
cu peste 40 la sută 
procentul admis

La îmbunătățirea 
metalului concură și 
vele care asigură 
primă pentru furnale.

față de

calității 
colecti- 
materia 

r__ _ _ Cadrele
tehnice*  de la fabrica de aglo
merare a minereurilor din 
combinat au amenajat o sta
ție de selectare a minereuri
lor 09 intra în încărcătură 
unei șarje, asigurîndu-se prin 
aceasta o topire mai intensa 
a metalului în furnal. De ase
menea, minerii din Ghelar își 
îndeplinesc angajamentele 
luate în întrecerea pentru îm
bunătățirea calității : ei au ri
dicat cu peste 5 la suta con
ținutul de metal al minereu
lui extras și livrat fumaliștilor.

(Agerprw)

Tot ce producem
— fără cusur

Spre sfîrșitul anului tre
cut unele produse lucra
te în secțiile țesătoriei 

I și II a uzinelor noastre tex
tile „30 Decembrie“-Arad erau 
de calitate necorespunzătoare. 
Acest lucru se datora în mare 
măsură faptului că o parte din 
materia primă ce ne venea 
din celelalte secții ale uzinei 
era de slabă calitate. Primeam 
astfel unele urzeli cu fire lip
să sau în plus, care ne în
greunau mult munca, de la 
năvădit primeam uneori fire 
încurcate sau greșit năvădite. 
Și secția preparație ne făcea 
greutăți. Era clar că în 
aceste condiții nu ne pu
team îndeplini principalul 
obiectiv al întrecerii socialiste 
— calitatea. Recent, toate a- 
ceste neajunsuri au fost pe 
larg dezbătute într-o ședință 
a organizației de partid. S-au 
stabilit o seamă de măsuri 
care să ducă la îmbunătățirea 
calității produselor : organiza
rea unor cursuri de ridicare 
a calificării profesionale pen
tru maiștri, firărese și țesă
toare (acest lucru este cu atît 
mai necesar cu cit secția a 
fost dotată cu 500 de războaie 
automate), intensificarea con
trolului la fiecare loc de mun
că din partea fiecărui maistru. 
De asemenea s-a stabilit ca 
țesătoria noastră să aibă legă
turi permanente cu celelalte 
secții din uzină iar deficiențe
le să fie sesizate imediat.

GHEORGHE LUPU 
secția țesătorie, 
Uzinele textile 

„30 Decembrie“-Arad
-- •--

O ultima revizie și un nou 
lot de tractoare de la 
S-M.T. Vladeni, regiunea 
lași este gata pentru cam
paniile agricole ale a- 

cestui an

In probleme de fizică și geometrie, tinerii Alexandru Gheorghijă, Grigore Lupu și Ion Mihăilă, muncitori la Uzina metalurgică 
din Bacău nu se descurcă prea ușor. Ajutați de inginerul Sorin Butnaru ei se vor prezenta însă bine pregătiți la școala 

serală pe care o urmează Foto . N_ sTELORIAN

Cu încredere pe drumul
gospodăriei colective

De la înființarea ei și pînă în 
prezent gospodăria agri
colă colectivă „23 August" 

din Băilești, regiunea Oltenia, s-a 
dezvoltat necontenit. A crescut 
din an în an averea obștească a 
colectiviști lor, fondul de bază, 
care a ajuns în prezent la aproa
pe 3.500.000 lei. Lucrate după 
ce'e mai înaintate metode agro
tehnice, terenurile gospodăriei 
colective au ajuns să dea pro
ducții de cereale aproape duble 
față de cele ale țăranilor întovă
rășiți. Prin vizitele organ zaie la co
lectiviști acasă, prin ser e ce 
calcul, serile de întrebări și răs
punsuri etc. organizate sub con
ducerea organizafiei de pa—d. 
țăranii întovărășiți și cei cu gos
podărie individuală s-au conv*«s  
că gospodăria colectivă este sin
gurul lor drum spre bunăstare. Ca 
urmare a acestui fapt, zilnic tot 
mai mulți țărani întovărășiți cu 
gospodărie individuală fac carer 
de înscriere în colectivă. Numa 
de la 1 ianuarie și pînă în pre
zent, la sediul gospodăriei colec
tive s-au primit peste 250 de noi 
cereri de înscriere.

G. PETRE

£ n

Faptele

I
 mS n cenirul comuneiyHr Văleni, din regiu-

lUHg nea Argeș, există
I |jW| de mai mulți ani o

gospodărie agrico- 
I httitTI lă colectivă. Prin

hărnicia membrilor ei, cu fie
care an ce și-a „scuturat" fi
lele din calendar, gospodăria 
colectivă a devenit mai boga
tă, mai puternică. Astăzi este 
milionară. Treptat, atenția ță
ranilor muncitori din Văleni, 
din satele care aparțin de co
mună, s-a îndreptat spre co
lectivă. Interesul lor a sporit 
pe măsură ce gospodăria ofe
rea membrilor săi o viață tot 
mai îmbelșugată. Organizația 
de partid, colectiviștii înșiși, 
ca căutat întodeauua si răs
pândi cit mai clar și pe in- 
țeles la întrebările pe zare ș:. 
le puneau cei ce nu făcuseră 
încă acest pas spre bunăstare. 
In asemenea cazuri, faptele 
le-an fost cele mai bune aju
toare. Iată o pildă.

Familia lui Mihai Constan- 
tinescu a intrat în gospodăria 
colectivă după doi ani de la În
ființare. Tot satul știa că 
membrii acestei familii au 
fost în trecut slugi. Cînd fami
lia lui a pășit pragul colecti
vei, s-a așternut cu nădejde Ic 
muncă. Colectiva le-a răsplă
tit, ca și celorlalți membri aiSărbătoare in sat

£ n satul Condu- J ratu a fost, de 
A curînd, sărbă

toare : ultimele 330 
de familii au intrat 
în gospodăria colecti
vă, încheindu-se ast
fel colectivizarea în
tregii comune Baba 
Ana din raionul Mizil.

Prin hărnicia mem
brilor ei, gospodăria 
colectivă din Condu
ratu s-a dezvoltat din 
an în an fot mai bine 
Si a creat sectoare de 
producție care au 
adus colectiviștilor ve
nituri însemnate. în- 
tovărășifii au văzut la
nuri bogate, care au

dat 2.300 kg grîu la 
hectar. Porumbul, luc
rat ca la carte, a fost 
mult mai frumos ca 
la întovărășire—3.500 
kg boabe la hectar. 
De la fiecare din cele 
70 de vaci colecti
viștii au obținut 2.400 
litri de lapte, întovă
rășiți! din Conduratu 
mai știu că despre gos
podăria colectivă ve
cină din Baba Ana 
s-a dus vestea. Spri
jiniți de organizația 
de partid ei au orga
nizat în grupuri vizite. 
Petre Stanciu. Marin 
Hie, Gheorghe David 
și mulfi alti tineri în-

♦ovă rășiți au văzut 
cum trăiesc tinerii co
lectiviști Ion Rădufă. 
Nicolae Costache fi 
alții din Baba Ana. Ei 
aveau case noi, mo
bilate frumos, apara'e 
de radio, aragazuri

Cînd vezi aseme
nea realizări, Iți dai 
seama de partea cui 
sînt avantajele. A vă
zu/ fi Petre Stanciu. 
lată de ce la sărbă
toarea 
satului 
tîlc : 
al cui 
și am

colectivizării 
el spunea cu 

„Am văzut eu 
sac e mai plin, 
înțeles".

B. NICOLAE

la îndemîna tuturor
săi, hărnicia. N-a trecut prea 
multă vreme ?i satul a început 
să vorbească: „măi, se pun și 
ăștia pe picioare !a

Așa era. în doi ani familia 
colectivistului Constantinescu 
și-a construit trei case noi: 
toate cu cerdacuri spre soare, 
mobilate frumos, luminate 
noaptea de becul electric. Into- 
vărășiții din Văleni, vecinii lor 
din satele Vrănești ți Udeni se 
întrebau : „De unde au ăștia 
otita cheag Mulți tineri 
știau că sînt casele fraților 
Ian. Gheorghe și Neculai 
Constantinescu. Nu înțelegeau 
fnsd cum de le-au ridicat ei 
așa repede. La asemenea în
trebări a căutat si le răspun-

dă 
rînd 
partid,
U.T.M. Văleni a folosit forme 
interesante, apropiate de ini
ma și puterea de înțelegere a 
tinerilor. La „joile tineretu
lui", de pildă, s-au purtat dis
cuții interesante despre munca 
și viața tinerilor colectiviști. 
Așa a venit vorba odată des
pre casele noi din sat.

— Sînt în centru, lingă se
diul gospodăriei, trei case noi 
și frumoase. Știm ale cuisint 
— a zis tinărul întovărășit Ion

organizația U. T. M. Ce- 
sprijinul organizației de 

comitetul comunal

N. BARBU

Recompense 
în industria

în anul de curînd încheiat, 
laminatorul Cristea Costache 
de la Uzinele siderurgice „Re- 
publica“ din Capitală a pri
mit în plus un salariu lunar, 
sub forma recompensei anuale 
de vechime și a unor premii 
acordate de întreprindere pen
tru îndeplinirea exemplară a 
sarcinilor de producție. Cu 
cel de-al treisprezecelea sala
riu lunar, familia lui, care lo
cuiește într-un apartament din 
noile blocuri clădite în Piața 
Palatului R.P.R., și-a acoperit 
cheltuielile administrativ-gos- 
podărești (chirie, lumină, apă 
și încălzire) pe un an întreg. 
Exemplul laminatorului Cris
tea Costache nu este o excep
ție în Uzinele „Republica”. De

de vechime 
siderurgica 

acest spor de salariu, ce 
acordă muncitorilor din 
multe ramuri 
beneficiat în 1961 aproape 
2.000 de muncitori, ingineri și 
tehnicieni siderurgiști de la 
Uzinele „Republica”.

în industria siderurgică, de 
exemplu, s-a alocat pentru pla
ta recompenselor de vechime 
pe anul trecut fonduri în va
loare de 23.700.000 lei, cu peste 
4 milioane mai mult decît în 
anul 1960. Siderurgiștii, ca și 
muncitorii din alte ramuri in
dustriale, au primit totodată 
însemnate stimulente bănești 
din fondurile de premiere lu
nare și trimestriale și din fon
dul întreprinderii.

(Agerpree)

se 
mai 

economice, au 
1961

Gh. Gheorghiu-Dej, 
secretar al C.C. al “ ’ 
vîntarea, urmărită 
sebită atenție, a 
mată în repetate 
vii și puternice aplauze.

Conferința a adoptat o hotă- 
rîre care prevede o serie de 
măsuri pentru ridicarea la un 
nivel mai înalt a muncii de 
partid, de stat și economice.

Au fost apoi alese noul co
mitet orășenesc de partid și 
comisia de revizie. în prima 
sa plenară, comitetul orășe
nesc de partid a reales în 
funcția de prim-secretar pe 
tovarășul Florian Dănălache, 
membru al “

Delegații 
adresat o 
al P.M.R.,

prim- 
P.M.R. Cu- 
cu o deo- 

fost subli- 
rînduri cu

C.C. al P.M.R.
la conferință au 
telegramă C. C. 
tovarășului Gh. 

Gheorghiu-Dej, în care expri
mă hotărîrea lor și a tuturor 
oamenilor muncii din Capita
lă de a lupta neobosit pentru 
aplicarea în viață a mărețelor 
sarcini trasate de Congresul 
al III-lea al partidului.

Conferințe 
regionale 

ale U. I. M.
în zilele de 27—28 ianuarie 

a.c. au continuat conferințele 
regionale U.T.M. în aceste zile 
au avut loc conferințele orga
nizațiilor regionale U.T.M. 
Argeș, Bacău, Banat, Dobro- 
gea și Maramureș. La aceste 
conferințe au participat mem
bri ai Biroului și secretari ai 
C.C. al U.T.M.

Perfect. Acum se vor putea 
economisi însemnate can
tități de metal. Discuția 
între Gheorghe Neagu și 
Ilie Soare, muncitori în 
secția forje a Uzinelor 
„Semănătoarea" din Capi
tală se referă la matrița 
realizată de ei cu care se 
execută piese fără bavuri

Foto : S. NICULESCU

Pentru oțelăriile patriei!
Preocupare permanenta

CRAIOVA (de la 
corespondentul nos
tru).

In perioada 10 ia
nuarie—10 februa
rie a acestui an, în 
atenția brigăzilor 
utemiste de muncă 
patriotică din ora
șul Craiova un 
principal obiectiv ii 
constituie colecta
rea și predarea spre 
depozitele I.C.M. a 
flerului vechi. Re
zultate bune pe a-

ceastă linie au ob
ținut brigăzile de 
munoă patriotică de 
la Uzinele „Elec- 
troputere", „7 No
iembrie'*  de la Com
binatul alimentar 
Oltenia-Podari. Ele 
an reușit ca pînă 
acum să colecteze și 
să predea la LC.M. 
peste 140 tone de 
fier vechi. Mai sînt 
însă și unele bri
găzi utemiste de 
muncă patriotică ca

cele de la Depoul 
de locomotive C.F.R. 
Craiova, care nu au 
dat suficientă aten
ție acestui impor
tant obiectiv. Cele 
cîteva sute de kg 
fier vechi colectate 
de brigăzile de Ia 
depou nu reprezin
tă nici pe departe 
posibilitățile de co
lectare care există 
in incinta șl împre
jurimile depoului.

O zi
a cîntecului
și dansului

O tradiție frumoasa
la corespon- 
A intrat în

din Suceava de a

fost predată la I.C.M. De ase
menea, ei au strins o mare 
cantitate care n-a fost încă 
predată. In această acțiune 
s-au evidențiat elevii din anul 
IV șl pionierii din detașamen
tul 7.

SUCEAVA (de 
dentvl nostru). - 
obișnuința comitetului U.T.M. 
fi a unității de pionieri de la 
Școala pedagogici „A. S. Ma
karenko'
organiza cu regularitate ac
țiuni de colectare a fierului 
vechi. Pentru a avea rezultat*  
mai bune elevii au fozt repar
tizați pe străzi șantiere din 
raza școlii, unde eimbdta ,i 
duminica merg la colectarea 
fierului vechi. In ultima dumi
nici, de exemplu, ,-a colectat 
cantitatea de 2150 kg car*  a

(Continuare în pag. a 3-a)

Prieteni buni ai
Intr-una din zilele lunii ia

nuarie, directorul căminului 
cultural și cîțiva tineri din Te- 
remia Mare, regiunea Banat, 
afișau în comună programul 
unei noi manifestări culturale.

Afișele invitau pe tinerii 
din comună să participe în 
ziua de 12 ianuarie a.c., orele 
19, la o „seară de întrebări și 
răspunsuri" pe marginea Con
sfătuirii pe țară a țăranilor co
lectiviști și la un program ar
tistic urmat de dans.

In organizarea și buna pre
gătire a acestei manifestări, 
căminul cultural a colaborat 
cu organizația U.T.M. din co
mună. împreună cu comitetul 
U.T.M., conducerea căminului 
cultural a organizat o serie de 
acțiuni pregătitoare. Cu cîteva 
zile înainte, Tudor Grozescu, 
directorul căminului cultural, 
împreună cu lordsche Nico- 
lae, secretarul comitetului 
U.T.M. pe comună, l-au invi
tat pe brigadierul Lungu Va- 
sile, care a fost delegat la Con- 
ifătuirea de la București «A

tinerilor din co- 
lucrările Constă-

povestească 
mună despre 
tuirii. La căminul cultural s-a 
ținut apoi o conferință pe a- 
ceeași temă și mai multe audi
ții la radio, manifestări la care 
organizațiile U.T.M. au mobi-

ORADEA (de la corespon
dentul nostru). — Sînt unele 
întreprinderi din regiunea Cri- 
șana care nu acordă impor
tanța cuvenită colectării și 
predării la timp a metalelor 
vechi, a utilajelor ieșite din uz. 
Iată, de pildă, la exploatarea 
minieră de la Sărmășag exis
tă aproximativ 25 vagoneți 
care și-au făcut „veacul"; nu 
se folosesc nici în procesul de 
producție, nu se fac nici for
mele de casare și predare la 
l.CM. Aceeași situație se con
stată și la gospodăria agricolă 
de stat Socodor din raionul 
Criș. Aici 4 tractoare ieșite de 
mult din uz așteaptă si fie 
predate la I.C.M. Ce-i drept, li 
s-au întocmit formele de ca
sare, dar practic predarea a- 
cestora la I.C.M. se amină pe 
mîine, poimiine...

Elevl ai grupului școlar 
„Oțelul Roșu- — la apli
cări practice în atelierul 

de lăcătușerie

a Casa de cultură a tine- 
y retului din raionul „Grivifa
Îs roșie" a continuat, dumi

nică, concursul cultural-artistic al 
elevilor. Au fost prezenfi repre
zentanți ai tuturor școlilor din 
raion.

lată-i pe scenă. Sînț fiii grivl- 
fenilor, elevi ai școlilor medii și 
profesionale. Rînd pe rînd s-au 
întrecut cele 3 școli medii. Prin
tre cei care au dovedit o bună 
pregătire se numără și elevii Șco
lii profesionale „Grivița roșie". 
Corul intoneasză cîntecu/ „Steagul 
partidului" de A4. Socor și „Mul
țumim partidului" de P. Ludovic.

Dintre cîntecele — la alegere 
— ei au prezentat și un medalion 
„Chipul patriei" de Tudor Măî- 
nescu. Apar pe scenă elevi repre- 
zentînd muncitorii, țăranii și inte
lectualii din jara noastră. In cîn
tecele lor slăvesc chipul nou al 
patriei și își exprimă recunoștința 
față de partid pentru izbînzile la 
care a condus poporul nostru. 
Costin Mircea, Mihai Milicescu si 
Ilie loniță au fost cîțiva din cei 
care s-au afirmat în mod deosebit 
la acest spectacol. O puternică 
impresie au lăsat cei 80 de in
strumentiști care constituiau nu
mai o parte din fanfara școlii, De 
la secretarul comitetului U.T.M. 
am aflat că în școală există tra
diția ca majoritatea elevilor, 
odată cu însușirea unei meserii 
sa primească și lecții la instru
mentele preferate. Este o fru
moasă îndeletnicire cu care elevii 
își petrec timpul liber.

...In aceeași zi, într-un șuvoi 
continuu, grupuri, grupuri de elevi 
ai școlilor medii din raionul N. 
Bălcescu se îndreptau către scena 
unde aveau să se întreacă cele 
mai bune formații corale și de 
instrumentiști. Sîntem în sala de 
festivități a Școlii medii nr. 20 
„Gh. Șincai". Sute de părinți șî 
cadre didactice din școlile care 
concurau și-au însoțit copiii la a- 
ceastă festivitate. Disciplina dom
nește pretutindeni. Este unul din 
criteriile de bază după care ju
riul va selecționa pe cei mai buni. 
E liniște. încet, încet, cortina se 
stringe. Intr-o aliniere, perfectă, 
iată, apar elevii din corul Școlii 
medii nr. 30. Este un moment e- 
mofionant. Liniștea este însă deo
dată săgetată. Se cînfă „Imnul de 
stat al R.P.R.". Din piepturile ce
lor tineri ies cuvinte de «lavă 
pentru patria iubită.

După ce s-au perindat pe scenă 
concurența școlilor medii nr. 18 
șl nr. 19 a venit șl rîndul gazde
lor. Elevii Școlii medM nr. 20 „Gh. 
Șincai*,  corul și orchestra, sub 
îndrumarea tovarășei profesoare 
Motors lonescu, t-a prezentat cu 
un program bine pregătit. MII de 
elevi, coriști șl Instrumentiști, au 
interpretat cînteca de masă, 
poeme închinate partidului șl dn- 
tece din folclorul nostru.

Pînă seara tîrziu, elevii s-au 
întrecut pe scenă în dntec și 
dans.

Foto : AGERPRE8 L MIRCESCU

căminului cultural
din echipa lui Moț Ștefan. 
Mai în fund, lîngă Ionel 
Lupșa, un tînăr colectivist mă
runțel de statură care a fost 
cîntat pentru hărnicie și de 
brigadă - cîțiva tineri din 
G.A.S. și colectivă îl ascultă

tehnice". Urmează la rfnd alți 
tineri și de cîte ori se termină 
un răspuns, de atîtea ori se 
aud ropotele de aplauze ale 
celor peste 150 de tineri a- 
flați în sală. Moț Ștefan, șef 
de echipă și secretarul organi-

Despre contribuția organizației II. T. M. din comuna
Teremia Mare, regiunea Banat, Ia desfășurarea activității 

căminului cultural

Sălile 
încăl-

lizat un mare număr de tineri 
De asemenea, tinerilor li s-a 
recomandat să studieze docu
mentele Consfătuirii.

Vineri, 12 ianuarie... 
căminului, luminate și
zite, așteaptă oaspeții. Tinerii 
sosesc grupuri-grupuri. Unii 
au în mînă ziare mai vechi, 
cu relatări despre lucrările 
Consfătuirii, alții cîte o bro
șură. Vin discutînd, punîn- 
du-șî întrebări. Pe o bancă din 
față s-au așezat în șir fetele

cu atenție pe Roșu Gheorghe. 
Numai Iosif Linguraru din 
brigada viticolă a gospodăriei 
de stat stă cufundat în noti
țele sale și-și ridică capul de 
pe hîrtie doar cînd aude prima 
întrebare adresată tinerilor de 
către Carp Ion, directorul șco
lii din comună.

Primul la cuvînt se ridică 
Almășan Ion. Răspunde clar, 
la o întrebare privind reco
mandările „comisiei pentru 
producția de cereale și plante

zației de bază U.T.M. din gos
podăria colectivă, ține o ade
vărată expunere despre căile 
de dezvoltare și întărire a gos
podăriilor colective. Linguraru 
Iosif răspunde la o întrebare 
în legătură cu sarcinile secto
rului viticol din gospodăria de 
stat, iar un tînăr blond de 
lîngă el, utemistul Leopold 
Nagy, arată cum vor munci ti
nerii colectiviști din brigada 
tntîia pentru realizarea pro-

ducțiilor medii la hectar pre
văzute pentru anul 1962.

Au vorbit mulți tineri în 
seara aceea și din răspunsu
rile lor îți puteai forma o ima
gine clară a dezvoltării gos
podăriei colective din comună*  
un tablou precis al planului 
de producție din toate sectoa
rele gospodăriei.

Aplauzele care au subliniat 
cuvîntul lui Gheorghe Buga- 
riu, inginerul gospodăriei, care 
în încheiere a înfățișat căile 
prin care gospodăria colectivă 
din Teremia Mare va realiza 
în 1962 un venit de 6.000.000 
lei, față de 3,6 milioane lei 
obținuți în 1961 — au expri
mat nu numai entuziasmul ti
nerilor, dar și hotărîrea lor de 
a lupta pentru realizarea a- 
cestui obiectiv.

Colaborarea între căminul 
cultural și comitetul comunal 
U.T.M. s-a dovedit și de astă 
dată eficientă. în cele cîteva

R. IARAI

(Continuare în pag. a 2-a)
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Construcții de noi școli 
în regiunea Iași

Selecționata feminină de handbal a orașului București a 
reîntîlnit duminica în cadrul jocurilor „Cupei orașului Bucu
rești" echipa de junioare a Capitalei pe care a Intxecut-o 
de asta dată după un meci interesant Scor final 11—7 (6—2).

In cealaltă întîlnire • Moravia—Berlin : 8—4 (2—2) 
Foto : V. RANGA

Spartachiada
de iarnă a tineretului

La start campionii etapei Z-a
Și în Capitală, actuala edi

ție a Spartachiadei de iarnă a 
tineretului, se bucură de un 
frumos succes la întrecerile 
ei participând peste 120.000 de 
tineri și tinere.

Pentru a afla amănunte în 
legătură cu desfășurarea aces
tei competiții, ne-am adresat 
tovarășului Petre Capră, pre
ședintele Consiliului orășenesc 
U.C.F.S. București.

— Ce acțiuni pregătitoare 
s-au întreprins pentru asigura
rea succesului Spartachiadei ?

— Comisia orășenească de 
organizare a Spartachiadei de 
iarnă a tineretului a dus o 
largă acțiune de popularizare 
a acestei competiții folosind 
afișe, panouri, fotomontaje etc. 
Merită să subliniem sprijinul 
acordat de ziarele de uzină, de 
stațiile de radio-amplificare, 
precum șl numeroasele iniția
tive luate de organizațiile 
U.T.M.

De asemenea, constituirea 
unor centre de pregătire la 
tenis de masă și șah, la trîntă, 
haltere și schi a contribuit în 
largă măsură la succesul în
trecerilor din prima etapă.

— Care cluburi și asociații 
au obținut cele mai frumoase

După prima etapă- 
concursuri de masă

Tinerii colectiviști din co
muna Coteana se bucu
ră de un frumos renu

me atît în raionul Slatina cît 
și în celelalte raioane ale re
giunii Argeș. Ei sînt cunos- 
cuți ca harnici lucrători ai 
ogoarelor înfățite, dar și ca 
buni sportivi. Membrii asocia
ției sportive Recolta-G. A. C. 
Coteana au avut unele rezul
tate remarcabile. De pildă, e- 
chipa de gimnastică a cucerit 
anul trecut titlul de campioa
nă regională și s-a clasat apoi 
pe primul loc la etapa inter
regională a „Cupei Agricultu
rii".

Cu prilejul competiției de 
masă Spartachiada de iarnă a 
tineretului, asociația sporti
vă a colectiviștilor din Co
teana a antrenat peste 300 
de concurenți. Măsurile lua
te de organizația U. T. M. 
în colaborare cu conduce
rea asociației sportive au 
făcut ca întrecerile să se bucu
re de un deosebit interes în 
rîndurile tinerilor colectiviști. 
Aici au avut loc pasionante 
concursuri de tenis de masă, 
șah, trîntă, gimnastică și să
niuțe.

Dar, odată terminata între
cerile din prima etapă a Spar
tachiadei, membrii asociației 
sportive Recolta-G.A.C. Co
teana nu-și vor înceta activi
tatea pe timpul iernii. Consi
liul de conducere al asociației 
sportive are prevăzut în plan 
ca împreună cu organizația 
U.T.M. să organizeze o serie 
de „duminici sportive” ca și 
întreceri în cadrul concursu
rilor „Campion al asociației 
sportive**  și „Cel mai 
sportiv din 10”.

Organ teoretic și politic al Co
mitetului Central al Partidului 

Muncitoresc Romîn
Seria a V-a, Anul XLII 
Nr. 1 Ianuarie 1962

SUMAR :
Gheorghe Rădoi: Indus

tria construcțiilor de ma
șini, ramură principală a 
economiei naționale

Nieolae Giosan : Produc
ția de cereale, baza dezvol
tării întregii agriculturi.

T. Bordeianu, S. Verona: 
Dezarmarea, problemă ar
zătoare a contemporanei
tății.

Acad ȘL Milcu: Știința 
și progresul forțelor de 
producție ale societății.

Anca Arghir : Frumosul 
în viața de toate zilele.

N. Lupu: Partidul Comu
nist din S.U.A. în apărarea 
drepturilor și libertăților 
democratice.

DIN EXPERIENȚA 
MUNCII DE PROPA

GANDĂ
Gh. Năstase: Pregătirea 

multilaterală a propagan
diștilor.

I. Apostolatos: Noi cadre 
de propagandiști.

CRITICĂ
ȘI BIBLIOGRAFIE

S. Drăgănescu, C. Ștefan: 
Broșuri pe teme de econo
mie socialistă.

Sergiu Fărcășan: Algeria
în luptă.

NOTE
Octavian Băncilă: Pre

darea geografiei și educa
rea comunistă a studen
ților.

S. Dumitrescu: Pledoarii 
reformiste condamnate de 
istorie.

PE URMELE 
MATERIALELOR 

PUBLICATE
în legătură cu articolele: 

„Dezvoltarea conștiinței so
cialiste și lupta dintre nou 
și vechi în etapa actuală" 
și „Rolul organizatoric al 
ziarului și eficacitatea lui 
în viața economică".Asemenea concursuri au de

venit tradiționale în comuna

bun

De vorbă cu tov<
Petre Capră 

președintele Consiliului 
orășenesc U.C.F.S. 

București
----- •-----

situează
23

Bălcescu

cluburi și 
care au

U.CJL, 
de interes

rezultate In 
tiție?

— Dintre 
re raionale 
se 
lui 
25.000 de participant'., 
de cluburile sportive ale ra
ioanelor I. V. Stalin (cu 19.000 
particivanți) și N. 
(16.000).

Mai sînt însă 
asociații sportive 
înregistrat rezultate sub po
sibilități. Astfel, la 
datorită lipsei 
manifestată de consiliul a- 
sociației sportive, 
întreprindere nu au avut po
sibilitatea nici pînă acum să 
participe la întrecerile Sparta
chiadei de iarna. De asemenea 
în asociațiile sportive Bumba
cul, Flacăra Roșie, Oglinzi, 
Metal-Obor, Decorativa și Izo
latorul numărul participanților 
și organizarea concursurilor 

cluburile spora- 
pe primul ioc 
cel ’ *

August
al raionu- 
cu peste 

urmat

tinerii din

noastră, — ne spunea tov. Vir
ginia Bedelean, secretara aso
ciației sportive Recolta-G.A.C. 
Coteana. Astfel, pentru cuceri- 
rea insignei de „Cel mai bun 
sportiv din 10“ concursurile 
organizate în toamna anu
lui trecut au atras ma
joritatea membrilor asocia
ției sportive și s-au sol
dat cu rezultate frumoase. 
De altfel, toți componenții e- 
chipei de gimnastică, ca și o 
parte dintre sportivii din ce
lelalte secții ale asociației 
noastre poartă acum cu mîn- 
drie insignele „Cel mai bun 
sportiv din 10". De un fru
mos succes s-au bucurat și 
„duminicile sportive”, la care 
am invitat o serie de echipe 
din satele învecinate. Aceste 
concursuri s-au desfășurat la 
baza sportivă din comună, a- 
menajată de tinerii colectiviști 
și elevi, și care cuprinde: un 
teren de fotbal, un teren de 
volei, un teren de handbal re
dus și pista pentru alergări. 
La „duminicile sportive" pe 
care le organizăm acum, par
ticipă aproape toți tinerii din 
comună, avînd prilejul să pe
treacă cîteva ore plăcute.

In acest plan de activitate 
al asociației sportive Recolta- 
G.A.C. Coteana mai este pre
văzut ca echipele de fotbal, 
oină și volei să-și înceapă pre
gătirile pentru noul sezon 
sportiv de primăvară. Calen
darul sportiv întocmit de con
siliul raional U.C.F.S. Slatina 
este foarte bogat. El cuprinde 
numeroase competiții la dife
rite discipline sportive. Echi
pele asociației „Recolta” din 
Coteana sînt dornice să se 
prezinte cît mai bine în aceste 
întreceri.

S. IONESCU

In campionatele internaționale 
de tenis de masă ale R. S. Cehoslovace

ambele titluri feminine
Campionatele inter

naționale de tenis de 
masă ale R. S. Ceho
slovace au luat sfîr- 
șit duminică seara ta 
Praga cu un remarca
bil succes al jucăto
rilor din R. P. Romînă 
și R. P. Ungară, câști
gători în toate cele 5 
□robe de simplu. După 
Geta Pitică, victorioa
să în proba de sim
plu la ediția de anul 
trecut, o altă jucătoa
re romîncă, Maria A-

lexandru, și-a înscris 
lumele pe tabloul în
vingătoarelor. Per
formanta Măriei A- 
lexandru este deose
bit de valoroasă. Ea 
a învins în finală 
(3—1) pe redutabila 
campioană europeană 
Eva Koczian - Foeldi 
(R. P. Ungară).

Cea de-a doua vic
torie a culorilor noas
tre sportive a fost 
obținută în proba de 
dublu femei. Campi-

Ripostă hotărîtâ 
unei provocări insolente

I

PRAGA 29 (Agerp.-e:). — 
La 28 ianuarie a avut loc la 
Praga ședința comitetului Uniunii 
europene de tenis de masă 
(U.E.T.T.) în legătură cu organiza
rea viitoarelor campionate euro
pene.

Președ ntete comitetului, Josef 
Vandourek (R. S. Cehoslovacă), a 
comunicat unui redactor ai agen
ției de presa C.T.K. următoarele 
privitor ia această ședință :

Principala* * p'u'vcf de pe cr 
dinea de zi a ședinței l-a consti
tuit discutarea prob cmei c-gan- 
zării campionatului european ce 
tenis de masa pe anul 1962. Cu 
toate observe; e ș! argumentele 
aduse ce mine în legătură cu ne
cesitatea schimbării locului de 

i£nr

compe-

a doza 
primul

este cu mu;*  sub posibilită
țile asociațiilor sportive res
pective. La unele discipline 
sportive cum ar fi patinaj, 
•chi, trtntâ s-c« organizat 
ub sumzr insufiăent de 
concursuri după exa unele 
dsberi tpartive vaioaaie cs 
Grtveța Rone, 1 șt Ci*-  
bal sportiv scoiar <a sa*  
•u/esx: o sisbd preocupa
re pentru organizarea ia ge
neral a hstrecerHor.

— Care sînt obiecuveîe ac
tuale pentru asigurarea unui 
succes deplin acestei 
tiții?

— Intrind in cea de 
etapă a Spartachiadei 
obiectiv îl constituie organiza
rea și buna desfășurare a în
trecerilor prevăzute de regu
lament. Avind în vedere 
că la disciplinele sportive spe
cifice sezonului de iarnă s-au 
organizat foarte puține con
cursuri, asociațiile și cluburile 
sportive au datoria să dea do
vadă de mai mult spirit de 
inițiativă în această direcție. 
Clubul sportiv școlar și pro
fesorii de educație fizică au 
datoria să intensifice organi
zarea întrecerilor Spartachia
dei dind astfel posibilitatea 
unui cît mai mare număr de 
elevi să participe la concursu
rile din diferitele discipline 
incluse in Spartachiada. Sîn- 
tem convinși că prin realizarea 
planului de măsuri elaborat 
de curînd de consiliul orășe
nesc U.C.F.S. și în acest an 
tradiționala competiție sporti
vă de masă a tineretului va 
cunoaște un succes deosebit.

ION CRISTIAN

Competiția fotbalistică conti
nentală rezervată celor mai 
tineri jucători, organizată 

anual de către forul european 
U.E.F.A., se bucură de la an ia an 
de un tot mai mare interes. Este 
foarte firesc fiindcă în primul rînd 
această întrecere a juniorilor ex
plică pe de o parte popularita
tea imensă cîștigata de fotbal, iar 
în al doilea rînd activitatea fot
baliștilor juniori. Turneul U.EJ.A. 
este un veritabil „barometru al 
fotbalului', cum îl intitulează spe
cialiștii. După valoarea turneului 
se fac cu ușurință aprecieri asupra 
creșterii fotbalului european în 
ansamblu.

Țara noastră, participantă la a- 
ceastă competiție a „speranțelor , 
este în acest an gazda întrecerilor 
celor mai buni juniori din Europa. 
Turneul anului 1962 se pare că va 
fi cel mai „mare’ turneu din cele 
organizate pînă acum. Este de re
marcat în primul rînd participarea 
unui mare număr de echipe. După 
stabilirea celor patru grupe anun
țate, care vor juca în orașele 
București, Brașov, Ploiești și Con
stanța, s-a anunțat alcătuirea 
unei a cincea serii, prin participa
rea echipelor Uniunii Sovietice, 
R. S. Cehoslovace, Greciei etc. 
lată, așadar, suficiente atribute 
care fac din Turneul U.E.F.A., or
ganizat în fara noastră, o valoroa
să întrecere fotbalistică.

Fără îndoială că tinerii cititori 
sînt dornici să cunoască o serie de

□anele mondiale Maria 
Alexandru și Geta Pi
tică au întrecut în fi
nală cu 3—2 (—19;
19, — 12, 13, 23)
cuplul Rowe (Anglia) 
— Uhrova (R.S. Ceho
slovacă). Succesele în
registrate duminică 
seara la Praga de 
jucătoarele noastre de
monstrează încă o 
dată valoarea interna
țională a tenisului cfe 
masă feminin din R.P. 
Romînă.

desfășurare a campionatului 
din Berlinul occidental, în oricare 
alt oraș din R. F. Germană, cu 
majoritatea de voturi date de re
prezentanții țărilor capitaliste 
(5—2), s-a hotărit ca întreceri.e 
campionatelor europene să aibă 
loc totuși în Berlinul occidental.

Am avertizat comitetul U.E.T.T. 
că în cazul că această hotărire 
va fi adoptată și drept urmare 
campionatele ar fi folosite în 
scopurile politice ale R. F. Ger- 

!amane noi nu vom lua parte 
campionate.

O opinie asemănătoare cu 
reprezentanților sportivi din R. 
Ungară și R. S. Cehos.ovacă 
exi ‘ ' . . .
te e Federației de tenis de masă 
c n U.R53. Hoiărîrea de a orga- 
r. za campionatete europene in 
Berlinul occidental nu poale ti 
ap.-ec a.ă cecit ca o provocare, 
urmărind în genere scopuri po<- 
i’ce — a aeclarat L Makarov co
respondentului agenției TASS- 
Beninui occidental nu face parre 
din R. F. Germană și în felul e- 
cesra asupra lui nu se extinde 
jurisdiepa organizațiilor sportive 
din R. F. Germană, finind seama 
de situația creată sportivii sovie
tici se vor vedea nevoiji să re
nunțe la acesie campionate. Dar 
fără part ic parea ec ~ pe or de te
nis ce masă din țâri te soc al iste 
campâcnetete nu vor putea fi nu- 
mde n c cecum

a 
P.
a

-.mat și L Makarov, președsr.-

e_-

(Age-pres)

Faza din meciul de hochei dintre echipele Șirianul Sebeș-Meta.dl Rădăuți (4-0) 
Foto: V. RANGA

• Pregătirea lotului
București •

amănunte despre pregătirea fot
baliștilor noștri, care ne vor repre
zenta în această competiție. Am 
solicitat în acest scop o convor
bire tovarășului profesor GH. OLA, 
antrenor federal, care se ocupă de 
pregătirea lotului național de ju
niori.

— De fapt pregătirea noastră 
pentru turneul U.E.F.A. — ne spu
ne prof. Gh. Ola — a început 
din vara anului trecut, odată cu 
deschiderea taberei naționale de 
juniori. La Poiana Cîmpina, cei 
mai buni antrenori s-au ocupat cu 
grijă de aproape 100 de tineri 
fotbaliști — autentice talente, se
lecționate din toată țara. Elemen
tele cele mai dotate au format 
lotul care se pregătește pentru în
trecerile din 20—29 aprilie. Im
portant este că în același timp s-a 
format un alf ' ’
Din tabăra 
Cîmpina o 
au cîștigat 
Duca .7- ,
Turzii; Măndoiu (fundaș) de la 
Steaua ; Kirner (stoper) de la 
C.S.M. Cluj; Pleșa (half) de la Fa
rul ; Jamaiski (half), un mare ta
lent, în vîrstă de numai 16 ani, 
promovat acum la Dinamo Bacău.

Acestei etape de pregătire i-a 
urmat jocul din toamna trecută cu 
reprezentativa R. P. Polone. Parti-

lot de „speranțe". 
de 

serie 
toată 

(portar) de

la Poiana 
de jucători 
încrederea : 
la Cîmpia

PE SCURT
Cei mai buni atleți juniori 

din țară s-au intilnit dumini
că in sala Fior casca II în- 
tr-ur» interesant concurs atle
tic. Buna pregătire a speran
țelor atletismului nostru a fă
cut ca de-a lungul întrecerilor 
tă fie realizate performanțe 
de valoare, dintre care 10 au 
însemnat noi recorduri repu- 
blicane de sală. O formă foar
te bună a arătat juniorul Mi- 
hoi Calr.îcov (Dinamo Bucu
rești). care în proba de sări
tori în lungime a realizat 7.10 
m. nou record de juniori și re- 
co-d de seniori egalat.

nostru
Se va

de juniori • Grupa A va juca la 
alcătui și a cincea grupă

da de la 
după cum 
favorabil gazdelor (2—1) a con
stituit totuși un bun prilej de veri
ficare a posibilităților tinerilor fot
baliști. Nu rezultatul în sine este 
important, ci faptul că jocul a re
liefat valoarea liniei de halfi Je- 
maiski — Cicu și a celor două 
extreme, Năsturescu și Haidu.

Fotbaliștii lotului republican de 
juniori și-au continuat la cluburile 
lor pregătirea, pe baza unor pla
nuri speciale alcătuite de către 
antrenorul federal. Juniorii au mun
cit cu sîrg la pregătirea lor, evi- 
denfiindu-se și în partidele pe 
care echipele lor le-au susținut în 
campionatele oficiale. Recent, în- 
fr-o tabără de vacanjă, au fost 
convocați la Poiana Brașov toți 
fotbaliștii juniori, care profitînd de 
prezența unor antrenori de atle
tism (Soeter, Amzuică și alții), au 
făcut pregătire fizică multilatera
lă, lucru de forjă în viteză, forță 
în picioare, detentă, exerciții spe
cifice asigurării unei mai mari mo
bilități și rezistențe. Un al doilea 
obiectiv urmărit în această scurtă 
perioadă de vacanță, s-o numim 
deosebit de activă, tinerii fotba
liști au făcut pregătire specifică 
de orientare tactică în joc. Majo
ritatea posedă reale calități teh
nice, pe care le demonstrează la

Bydgoszcz, încheiată 
se știe cu un rezultat

• Cel de-al 9-iea fur ciclist al 
Egiptului s-a încheiat cu victoria 
alergătorului Lothar Appeler, care 
a realizat o performanță rar întîl- 
nită în cursele de lung kilometraj. 
El a cîșiigat 8 din cele 14 etape 
ele întrecerii și a purtat tricoul 
galben din prima pînă în ulima zi 
a cursei. în vîrstă de numai 20 de 
ani, Lothar Appeler, ciclist cu 
multiple calități, se anunță ca una 
din marile speranțe ale sportului 
cu pedale din R. D. Germană.

Cea de-a 14-a și ultima etapă, 
desfășurată pe șoseaua care stră
bate deșertul de la Alexandria la 
Cairo (230 km), a fost cîștigata 
de Gottfried Frank (R.D.G.) în 
5h 58’ 05”. După o jumătate de 
mânut a sosi*  crosul plutonului.

antrenamente, însă în timpul jocu
lui își amintesc mai puțin de ele. 

în timpul de pregătire care a 
mai rămas, echipa va susține o se
rie de jocuri în cursul cărora se 
urmărește o anumită omogeniza
re, realizarea unui joc de ansam
blu cu idei tactice, perfecționa
rea tehnicii în condiții de joc. Se 
va urmări mai ales o pregătire 
adaptată la condițiile de joc din 
timpul 
nenții 
pentru 
Bîtlan, 
tescu, 
Haidu 
ei să muncească la fel ca și pînă 
acum pentru o pregătire la un 
înalt nivel de conștiinciozitate.

La întrebarea noastră, ce părere 
are despre adversarii din grupa în 
care jucăm, prof. Gh. Ola ne-a 
dat următorul răspuns : „Turneul 
în general este foarte greu, poate 
cel mai greu prin faptul că vor fi 
prezente cele mai bune echipe de 
juniori din Europa. Seria noastră 
însă este cea mai dificilă. Portu
galia în primul rînd se prezintă 
cu laurii de cîștigătoare a ultimu
lui turneu și, fără îndoială, va în
cerca să-și păstreze prestigiul cu
cerit. Echipa R. F. Germane este 
atletică și dificilă la joc. Cit pri
vește formația Belgiei, aceasta a

turneului. Dinlre compo- 
lotului, au credite mari 

a îmbrăca tricoul național 
Pavlovici, Gherghe, Ivan- 

Adamache, Năsturescu, 
— cu singura condiție ca

Din datele statistice ale sfa
tului popular regional rezultă 
că numai în ultimii 10 ani. în 
satele și comunele regiunii Iași 
au fost construite aproape 450 
de școli, în timp ce în 40 de 
ani ai regimului trecut, în fos
tul județ Iași, s-au dat în fo
losință mai puțin de jumătate 
din acest număr. Majoritatea 
din ele erau mici, neîncăpă
toare, aveau pe jos lut în loc 
de dușumea, iar de cele mai 
multe ori învățau la un loc, 
într-o sală, elevi din mai mul
te clase, cu același învățător.

Prieteni buni 
ai căminului cultural

(Urmare din pag. I-a)

culturală, 
organizația

ceasuri petrecute la cămin ti
nerii au avut din nou de în
vățat lucruri folositoare.

Intre organizația U.T.M. și 
căminul cultural din comună 
s-au statornicit strînse legături 
de colaborare care pornesc de 
la întocmirea planurilor de 
muncă ale căminului cultural 
și se realizează pe tot par
cursul îndeplinirii lor. La șe
dințele organizațiilor U.T.M. 
este invitat întotdeauna și 
directorul căminului cultu
ral, iar la cămin nu există 
ședință la care să nu parti
cipe secretarii organizațiilor 
de bază U.T.M. din comună. 
Datorită acestor legături, că
minul cultural are posibilita
tea să cunoască mai bine pre
ocupările tinerilor din co
mună, cerințele lor cu pri
vire la munca 
De asemenea,
U.T.M. cunoscînd mai îndea
proape problemele căminului, 
poate da un ajutor mai 
substanțial la desfășurarea 
muncii culturale. Datorită 
acestei colaborări, căminul 
cultural a reușit, de pildă, să 
antreneze în formațiile artis
tice peste 150 de tineri colec
tiviști sau muncitori în gospo
dăria de stat.

Și în alte activități cultural- 
educative ce se desfășoară în 
rîndurile tineretului colabo
rarea este fructuoasă. La că
minul cultural se țin confe
rințe și expuneri cu subiecte 
și teme care interesează în 
mod deosebit tineretul. Amin
tim doar cîteva din ele : „Pa
triotismul socialist și interna
ționalismul proletar „Tine
retul lumii în lupta pentru 
pace", „Despre comportarea 
tinerilor în societate", „Apă
rarea și dezvoltarea avutului 
obștesc" și altele. In progra
mul căminului figurează și nu
meroase conferințe științifice 
care-i ajută pe tineri să se lă
murească mai temeinic asupra 
diferitelor fenomene din na
tură, asupra unor probleme le
gate de cucerirea spațiului 
cosmic și succesele epocale ale 
ștuines wvjeeee In a rest do- 
merrx Căminul raloral și 
eoouaecui U.T^L au o grilă 
□ecseoiU peniru buna organi
zare a ^Joilor tineretului”. 
Bir^e organizate și cu un pro
gram adecvat, aceste manifes
tări a-rag întotdeauna un nu
măr mare de tineri. Cum să 
nu perrnpe tinerii la o ,4oie 
a tineretului*,  ca cea, bună
oară. la care brigada artistică 
a presentz*.  programul inspi
ra: din munca, viața și com
portarea t.neriior din comună, 
apoi tinerii a-au întrecut în- 
tr-o serie de concursuri inte
resante, educative, au învățat 
ctetere. au dansa*.  Sau de ce 
n-ar £ venit cu drag la altă 
_Jc-e a tineretului" unde pe 

jocurile distractive și 
dans au discutat despre car
tea -Steaguri pe turnuri” de 
Makarenko pe care o citiseră 
cei mai mulți dintre ei.

Dezbaterea asupra cărților 
citite de tineri strînge la că
min întotdeauna numeroși 
participant. Și aceasta e și fi
resc. La bibliotecă aproape 300 
de tineri au Înscrise în fișele 
de cititor zeci de cărți. Nu
meroși tineri sînt cititori pa
sionați. purtători ai insignei 
,.Prieten al cărții". In primele 
zece zile ale acestui an, încă 
20 de tineri au cerut să parti
cipe la discuțiile finale ale 
concursului „Iubiți cartea”, in 
registrul de evidență al biblio
tecii sînt menționate multe 
manifestări de masă organi- 

constituit anul trecut o mare sur
priză prin valoarea jocului.

Am mai aflat de asemenea un 
alt amănunt, de data aceasta îm
bucurător pentru amatorii de fot
bal din Capitala. Nu s-a stabilit 
de către comisia U.E.F.A. locul de 
disputare a jocurilor din fiecare 
grupă, însă un lucru este cunoscut, 
acela că grupa din care face par
te echipa noastră reprezentativă, 
GRUPA A, își va disputa jocurile 
pe stadioanele din București, „Re
publicii și 
drept care 
cela de a 
să-și joace

„23 August". Este un 
revine țarii gazdă, a- 
alege orașul în care 
partidele.
PETRE CRISTEA

★

romînă 
o telegramă 

europene

de fotbal a 
din partea 

de fotbal 
cu cea de-a

Federafia 
primit 
Uniunii 
amator în legătura 
15-a edifie a turneului de juniori 
U.E.F.A. care va avea loc între 
20 și 29 aprilie în fara noastră. 
Prin această telegramă, forul euro
pean, ca urmare a protestelor 
din partea mai multor federafii, 
comunică federației noastre de 
specialitate că a revenit asupra 
hotărîrii prin 
U.R.S.S., R. D. 
Cehoslovace și 
admise la turneu și că aceste 4 
țări vor forma o a 5-a grupă în 
cadrul competifiei.

(Agerpres)

care echipele 
Germane, R. S. 
Greciei nu erau

Numărul elevilor în școlile 
regiunii Iași a sporit în acești 
10 ani eu aproximativ 58.000. 
Numai la complexul școlar din 
Bîrlad, dat în folosință acum 
cîțiva ani care are peste 70 de 
încăperi — săli de clasă, bi
blioteci, laboratoare, ateliere 
— învață aproape 2.500 elevi 
și eleve. în prezent se con
struiesc în regiunea Iași nu
meroase noi școli necesitate de 
creșterea continuă a elevilor 
și de generalizarea învățămîn- 
tului de opt ani.

zate cu prilejul „Lunii cărții 
la sate“. în sprijinul cititori
lor biblioteca vine continuu 
cu acțiuni interesante, educa
tive. Iată cîteva : o seară lite
rată închinată drumului glo
rios al partidului nostru (la or
ganizația U.T.M. din gospodă
ria colectivă), recenzia roma
nelor „Neamul Șoimăreștilor” 
de M. Sadoveanu, „Moromeții" 
de Marin Preda (la organizația 
U.T.M. din gospodăria colec
tivă) „Oțelul" de C. Chiriță, 
(la organizația U.T.M. din gos
podăria de stat). Fișa de citi
tor a tinerei colectiviste Flo- 
rica Iordache consemnează 
peste 50 de cărți citite în anul 
trecut. Pe fișa ei găsești cărți 
de Sadoveanu, Cezar Petrescu, 
Zaharia Stancu, Titus Po- 
povici, Gorki, Tolstoi, Dickens 
etc. Colectivistul Brad Viorel 
are numai 18 ani, dar pe piep
tul lui strălucește de doi ani 
insigna „Prieten al cărții**  Nu
mai în anul trecut a citit peste 
20 de cărți.

La Teremia Mare există o 
preocupare serioasă pentru or
ganizarea unei activități cul
turale bogate în conținut și cu 
forme atrăgătoare care să 
placă tineretului. Sînt unele 
acțiuni ca de pildă concursu
rile „Cine știe, răspunde” 
pe diferite teme culturale, ști
ințifice, serile de experiențe 
științifice — care au trezit în
totdeauna interesul tuturor ti
nerilor din comună. în ultima 
vreme nu s-au mai programat 
însă asemenea manifestări a- 
preciate. Anul trecut, după 
cum ne-a arătat directorul că
minului, se organizau sărbăto
riri ale colectiviștilor fruntași, 
prin care se făcea cunoscut 
tuturor experiența înaintată, 
metodele cele mai bune în 
muncă, demonstrîndu-se prin 
puterea convingătoare a exem
plului ce înseamnă conștiința 
înaintată a colectivistului. De 
ce nu s-au mai continuat oare 
asemenea acțiuni? în gospodă
ria colectivă din Teremia 
Mare există mulți fruntași 
în toate domeniile. Oare riu 
s-ar putea organiza cu regula
ritate intilniri intre acești 
fruntași și tinerii din comună?

Sardea principală a cămi- 
nului este de a sprijini prm 
fiecare acțiune culturala mun
ca entuziastă pe care harni
cii colectiviști o desfășoară în 
scopul întăririi și dezvoltării 
continue a gospodăriei colec
tive.

„Ssara de întrebări și răs
punsuri" organizată în ziua de 
12 ianuarie la căminul cultu
ral, a arătat manie posibilități 
de care căminul dispune pen
tru intensificarea muncii cul
turale în rîndurile tineretului 
și apropierea în și mai mara 
măsură a activității culturale 
de problemele satului.

A apărut: 

de clasă



Cum organizăm
Solemnitatea înmînării 

unor decorații

instruirea secretarilor
Anul acesta au fost alese în 

satele raionului nostru 150 de co
mitete ale organizațiilor de bază 
U.T.M., de birouri ale organiza
țiilor'U.T.M. de brigadă. Noi am 
consideraț ca un lucru 
faptul că 116 dintre 
aleși sînt tovarăși cu 
experiență în această 
această realitate am 
ma cînd am întocmit 
de instruire la raion a

Evident că în 
sfruirii la raion noi am ținut cont 
întrutoful de recomandările C.C. 
a| U.T.M. făcute în acest sens, 
încă din perioada de preqătire 
a instruirii, cu sprijinul cabinetu
lui de partid, noi ne-am îngrijit să 
avem asigurat întregul materia1 
pe caro urma să-l studieze secre
tarii, așa cum prevăd indicațiile 
C.C. al U.T.M. ; să avem din fimp 
pregătite expunerile punînd la 
baza acestora un bogat material 
faptic, luat din activitatea organi
zațiilor U.T.M. Programul întoc
mit a fost văzut de biroul re
gional U.T.M., de biroul comite
tului raional de partid, și, îmbu
nătățit pe baza observațiilor tă
cute s-a trecut la instruire.

Am arătat mai înainte că cei 
mai mulți dintre secretari sînt to
varăși care au mai îndeplinit 
această muncă, mulți dintre ei 
avînd o bogată experiență. Folo
sirea acestora în buna desfășurare 
a instruirii se impunea ca o ne
cesitate firească. Pentru aceasta 
ei au fost ajutați să se pregăteas
că în mod special pentru a îm
părtăși și celorlalți din experien
ța lor.

Și iafă-ne așadar în zilele des
fășurării instruirii. Nu voi insista 
asupra filmului acesteia, a mate
rialelor date spre studiere sau a 
expunerilor ținute, pentru că 
toate acesfea corespund întru- 
totul recomandărilor C.C. al U.T.M. 
Voi insista însă m3i mult asupra 
seminariilor organizate, mai bine 
zis, a discuțiilor care au avut loc 
pe grupe. Fiecare sarcină reieșită 
din documentele studiate, fiecare 
problemă teoretică dezbătută noi 
ne-am străduit să-i ajutăm pe 
secretari să vacă în mod practic 
curn se pcafe aplica în viață cu 
cele mai bune rezultate.

în studiul individual și în expu
nerile ținute noi am dat o aten
ție deosebită felului în care or
ganizațiile de bază U.T.M pot 
contribui la îndeplinirea sarcini
lor trasate de cel de-al lll-lea 
Congres al partidului în vederea 
încheierii procesului de colecti
vizare a agriculturii și întăririi e- 
conomico-organizatorice a G.A.C. 
în discuțiile pe care le-am avut 
apoi pe grupe, ne-am stră
duit sa generalizăm cea mai buni» 
experiență a organizațiilor U.T.M 
în acest domeniu.

Un volum mare de timp 
l-am acordat modului în care or
ganizațiile U.T.M., sub conducerea 
organizațiilor de partid, contribuie 
la încheierea procesului de co
lectivizare a agriculturii. în ex
punerea făcută pe această temă 
noi am evidențiat faptul 
muna Tepești, în numai 
zile un. număr de 320 
cu familiile lor au intraf 
Discutînd despre acest 
seminar privirile multor tineri s-au 
îndreptat sPr© tovarășul Ovidiu 
Bivolaru, secretarul organizației 
U.T.M. din G.A.C. Tepești. Ajutat 
de noi din timp să se pregăteas
că, acesta a explicat amănunțit 
cum au organizat ei serile de 
calcul afîf lă cămin, cît și acasă 
la unii tineri întovărășiți sau ță
rani individuali ; a vorbit despre 
serile de întrebări și răspunsuri ; 
audifiile la radio ; despre contri
buția adusa de brigăzile artistice 
de agitație în popularizarea 
succeselor obținute de G.A.C. 
etc. A fost ascultat cu aten
ție și i s-au pus multe întrebări 
asupra modului practic de orga
nizare a unor astfel de manifes
tări, asupra eficacității lor.

— La noi în comună — a în-

pozitiv 
secretari' 

vechime și 
muncă. De 
finul sea- 
programul 

secretarilor, 
orqanizarea in-

că în co- 
4 luni de 
de tineri 
în G.A.C.
lucru în

-- •—

opo nu se desmin- 
te ; militează des
chis, înflăcărat, 
cu aceeași inge
niozitate care l-a 
impus atenției lu

mii întregi, pentru o idee dra
gă : capacitatea omului simplu 
de a se opune forțelor război
nice, distrugătoare. Umanis
mul său fierbinte, generos, a- 
pare de-a lungul întregii ope
re, indiferent de genurile ori 
stilurile cinematografice la 
care face apel creatorul. (Dacă 
și-ar fi realizat un proiect mai 
vechi — „Harap Alb" — Gopo 
ar fi afirmat desigur cu mij
loacele alegorice ale basmului 
aceeași încredere în victoria 
solidarității celor mulți).

Mesajul noului său film — 
„S-a furat o bombă" — e lim
pede pentru că atitudinea ar
tistului față de realitatea tim
pului său e limpede, partini
că. Dacă eroul „Scurtei isto
rii" parcurgea veacuri de ex
periență pentru a ajunge să 
înțeleagă de ce și cu cine are 
de luptat ca să-și păstreze 
dreptul la viață, la fericire, tâ
nărul din recenta realizare a 
lui Gopo se maturizează rapid 
în contact cu pericolul imens 
pe care-l reprezintă astăzi fo
losirea în scopuri agresive a 
energiei nucleare. Regizorul 
găsește formule cinematogra
fice noi pentru peisajul filmu
lui nostru, pentru a sugera 
spectatorului acea tensiune 
continui sub care trăiesc lo
cuitorii statelor capitaliste, 
unde cursa înarmărilor atinge 
apogeul. Permanenta ..sabie a 
lui Damocles" ce amenință 
deopotrivă viața cetățenilor 
pașnici și chiar pe cea a pro
vocatorilor la un nou război, 
constituie substanța dramatică 
reală care creează în filmul 
„S-a furat o bombă" intensi
tatea emoțională. Dar cineas
tul n-a ales calea gravă prin

trebat cineva — pe tineri îi preo
cupă și problema căsătoriei, a 
zestrei. Cum s-a rezolvat practic 
acest lucru, ce metode au fost 
folosite ?

— Am să vă răspund eu Ia a- 
ceastă întrebare. Și Elena Solo
mon, secretara unei organizași 
U.T.M. de brigadă din G.A.C. 
Tepești, povestește cu multa căl
dură și convingere despre felul 
în care a organizat ea discufii pe 
tema zestrei între tinerele colecti
viste (multe dintre ele de curînd 
căsătorite și care și-au construit 
casă și și-au mobilat-o de cînd 
au intraf în G.A.C.) și tinere în
tovărășite sau 
vidual.

— La multe
— a continuat 
pat și băieții, 
au fost foarte 
ales convingătoare.

Discuțiile purtate în felul acesta 
pe bază de fapte, de exemple 
concrete, au fost deosebif de vii 
și interesante și, de ce sa nu re
cunoaștem, au avut o mare va
loare practică, educativă, pentru 
noii secretari U.T.M.

La fel am procedat și cînd a 
fost vorba de modalitatea practi
că de mobilizare a tineretului la 
munca de întărire economico-or- 
ganizafcrică a G.A.C. Noi am vor
bit secretarilor despre sarcinile 
care stau în fața organizațiilor de 
bază U.T.M. din G.A.C. în vede
rea mobilizării tineretului la creș
terea fertilității solului pentru ob
ținerea unor producții sporite la 
hectar, la redarea de noi terenuri 
agriculturii, la dezvoltarea secto
rului zootehnic etc. Le-am expli
cat, de asemenea, și rolul impor
tant Pe care ‘I au în îndeplinirea 
acestor sarcini echipele de tine
ret, cursurile agrozootehnice, or
ganizarea mai bună a activității 
brigăzilor utemiste de muncă pa
triotică etc. Accentul însă și aici 
l-am pus pe experiența practică, 
pe exemplul concret. La G.A.C. 
Dejoiu, G.A.C. „Gheorghe Doja* 4- 
Puieșii, G.A.C. Diculești și în alte 
gospodării colective sînt echipe 
de tineret bine organizate, care 
au obținut rezultate bune în creș
terea producției agricole. Despre 
munca lor au vorbit secretarii or
ganizațiilor de bază U.T.M. res
pective. Ei au explicat pe larg 
cum au creat echipele, cum le-au 
ajutat în organizarea muncii.

— Dar aceasta nu-i suficient — 
a spus în cuvîntul său în cadrul 
seminarului tovarășul Suvar Dumi
tru. secretarul organizației de bază 
U.T.M. de la G.A.C. Dejoiu. Este 
necesar ca permanent să ne ocu
păm de munca echipelor, să le 
ajutăm. Cu sprijinul organizației 
de partid, noi organizăm înaintea 
fiecare’ campanii agricole o dis
cuție cu responsabilii echipelor 
de tineret. La discuție participă și 
brigadierii respectivi. Se stabilesc

din sectorul indi-

din aceste 
fata — au 
Asemenea 
interesante

întîlniri 
partici- 
întîlniri 
și mai

atunci sarcini concrete pentru fie
care echipă în campania respec
tivă. De asemenea, periodic în 
adunări generale U.T.M. și ședin
țe de comitet analizăm activitatea 
echipelor de tineret, stabilim de 
fiecare dată măsuri concrete.

Cînd am discutat despre con
tribuția tineretului la dezvoltarea 
sectorului zootehnic a fost asal
tat cu întrebări secretarul organi
zației de bază U.T.M. de la 
G.A.C. Grădiștea — organizație cu 
cea mai bună experiență și cu 
cele mai bune rezultate în acest 
domeniu. Răspunzînd întrebărilor 
puse în special de secretarii noi 
e| a explicat pe larg cum se 
ocupă organizația de bază U.T.M. 
de recrutarea și recomandarea 
tinerilor pentru sectorul zoo
tehnic, cum se ocupă mai 
departe de controlul și îndru
marea muncii lor, cum îi ajută 
să-și însușească temeinic cunoș
tințele zootehnice.

în felul acesta am procedat cu 
prilejul instruirii secretarilor U.T.M. 
și cu toate celelalte probleme ale 
muncii de organizație care au 
constituit obiectul instruirii noas
tre. Tot pe bază ce exemple con
crete și fapte explicate de secre
tarii mai vechi am arătat cum se 
pregătește o adunare generaiă, 
cum trebuie să se ocupe comite
tul de activitatea cercurilor poli
tice, cum se organizează informă
rile politice, activitatea cuitural- 
artistică etc. Și, așa cum au spus 
și secretarii prezenți la instruire, 
aceasta și-a atins pe deplin 
scopul, reușind să generalizeze 
experiența bună acumulată în toa
te domeniile muncii de organi
zație.

în momentul de față, se des
fășoară instruirea comitetelor co
munale U.T.M., a comitetelor Or
ganizațiilor de bază și a birou
rilor organizațiilor U.T.M. de bri
gadă. Așa cum prevăd instrucțiu
nile C.C. al U.T.M. instruirea am 
organzat-o pe centre de comu
ne. Pentru aceasta am stabilit 
secretar i și membrii biroului care 
răspund ce fiecare centru în 
parte, am stabilit și discutat în 
ședință de birou programul de 
instruire. Și acum accentul prin
cipal noi î| punem tot pe ches
tiunile practice, pe organizarea 
unui larg schimb de experiență 
în problemele muncii concrete.

Sîntem convinși ca în felul a- 
cesta comitetele organizațiilor de 
bază U.T.M. vor putea să desfă
șoare o activitate mult mai bine 
organizată în vederea mobilizării 
tineretului la munca de încheiere 
a procesului de colectivizare a 
agriculturii, la întărirea economi- 
co-organizatorică a gospodăriilor 
agricole colective.

ION CIOLAN
prim secretar al Comitetului 

raional U.T.M. Olteju

Luni la amiază la Palatul 
R. P. Romîne a avut loc so
lemnitatea înmînării unor de
corații.

La solemnitate au participat 
tovarășii Gheorghe Gheorghiu- 
Dej, președintele Consiliului 
de Stat al R. P. Romîne, Emil 
Bodnăraș, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, Ștefan 
Voitec, vicepreședinte al Con
siliului de Stat, membri ai C.C. 
al P.M.R., ai Consiliului de 
Stat și ai guvernului.

A fost conferit Ordinul 
„Steaua Republicii Populare 
Romîne" clasa I tov. Ilie Mur- 
gulescu pentru merite deose
bite în activitatea științifică și 
contribuția adusă la opera de 
construire a socialismului, cu 
prilejul împlinirii a 60 de ani.

Au fost decorați cu „Ordi
nul Muncii" clasa I tov. Mihail 
Florescu pentru îndelungată 
activitate în mișcarea munci
torească și merite în opera de 
construire a socialismului, cu 
prilejul împlin rii a 69 de ani. 
și tov. Roman Moldovan pen
tru merite în opera de con
struire a socialismului, cu pri
lejul împlinirii a 50 de ani.

După înmînarea decora
țiilor tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej a felicitat căl
duros pe cei distinși, urîndu-le 
noi succese în muncă.

Cei decorați au mulțumit 
apoi pentru înaltele distincții 
primite.

Fapte’e

CAgerpres)

Sosirea
însărcinatului
cu afaceri al

Republicii Ghana

al lui David Oistrah

Și la Iași, ca pretutindeni în patria noastia, se construiește. 
Iatâ un șir de blocuri in stadiul de finisare

Foto : N. STELORIANla îndemîna tuturor
(Urmare din pag. I-a)

Tențea. Am vrea însă să știm 
cum și le-au făcut!

Și iată-i pe cei trei frați 
Constantine  seu înconjurați cu 
interes de tineri. Ion, cel mai 
mare dintre frați, le-a poves
tit simplu, pe îndelete. El a 
arătat cum s-a dezvoltat me
reu gospodăria colectivă, cum 
a obținut producții mari în 
toate sectoarele. Împreună — 
colectiviști și întovărășiți — au 
făcut atunci citeva socoteli. A 
reieșit că în 1960 cei trei frați 
au primit pentru munca lor 
în colectivă produse și bani 
în valoare de aproape 40.000 
lei.

— Am primit mereu din ce 
în ce mai mult — a spus Ion. 
Am pus umărul toți și 
făcut fiecare 
plăcut.

— Cît ați 
— a întrebat 
na Oancea.

— Fiecare dintre noi aproa
pe 20.000 lei, că valoarea zilei- 
muncă s-a ridicat la 33 de lei.

Tinerilor întovărășiți le-a 
plăcut mult istorisirea aceasta 
simplă. Despre casele noi, des
pre viața și munca tinerilor

casă cum
ne-am 

ne-a

1961 ?primit în 
întovărășită Ele-

S-a <furat

colectiviști s-au mai purtat a- 
semenea discuții. Fetele din 
întovărășire își puneau o în
trebare firească: „Cum o fi cu 
zestrea în gospodăria colecti
vă ? Te mai ia cineva dacă 
n-ai pămînt, n-ai vite de mun
că ? Ce-i aduci omului la 
casă cînd te măriți ?" Comite
tul comunal U.T.M., îndrumat 
de comitetul comunal de 
partid, le-a ajutat să găsească 
răspuns și la această întrebare. 
La o întâlnire organizată în
tre tinerele din gospodăria co
lectivă și cele din întovărăși
rea agricolă din satul Vră- 
nești, colectivista Elena Cor- 
bu le-a istorisit oaspetelor:

— Cînd eram nemăritată 
gîndeam și eu la fel ca voi: 
că trebuie să-mi fac întâi zes
tre și pe urmă să intru în 
colectivă. Gheorghe era colec
tivist. Cînd a început să-și 
facă el casă, mi-am zis: „nu-l 
mai ajung!“ Pînă să-mi fac eu 
cîte îmi pusesem în gînd, a și 
venit și m-a cerut. „Păi, nu 
i-am făcut încă toată zestrea — 
a zis mama. Și pămînt n-are 
cine știe cit". Gheorghe a ris. 
„Lasă 
dacă 
L-am 
acum 
toate 
noastră la colectivă"...

Fapte! Ele au fost 
mereu la îndemîna tinerilor în
tovărășiți din Văleni. Sub în
drumarea organizației de 
partid, organizația U. T. M. 
popularizează larg succesele 
gospodăriei colective. La îm
părțirea avansurilor și veni
turilor, la serile de calcul, la 
spectacolele brigăzii artistice 
de agitație au fost mobilizați 
mereu tinerii întovărășiți.

Iată de ce printre cele 194 
de familii care au intrat anul 
trecut în colectivă s-au numă
rat fi părinții multor tineri, 
multe familii tinere. Și alături 
de ei vin mereu alții. De la 
începuidl anului acesta și 
pînă actxm au mai intrat în 
gospodăria colectivă din Vă
leni incă 19 familii, iar co
mitetele de inițiativă din sate
le Vrănești și Udeni au pri
mit pînă acum 90 de cereri 
ale îr.tcvărășiților care și-au 
manifestat dorința să devină 
colectiviști.

că o să aibă de toate 
se face colectivistă", 

ascultat. Tot ce
— casă nouă, 
le-am făcut din

Semnarea Protocolului privind schimbul 
de mărfuri și piățile pe anul 1932 

înîre R. P. Romînă și R. P. bulgaria
La Sofia au avut loc într-o 

atmosferă de prietenie și în
țelegere reciprocă tratativele 
în urma cărora s-a semnat 
în ziua de 27 ianuarie 1962 
Protocolul privind schimbul 
de mărfuri și plățile pe anul 
1S62 între R. P. Romînă și 
R. P. Bulgaria.

R. P. Romînă va livra în 
R. P. Bulgaria : motoare elec
trice, escavatoare, vagoane 
basculante, rulmenți, produse 
petroliere, diverse produse 
chimice, pastă de electrozi, 
sare, bunuri de consum 
alte mărfuri.

R. P. Bulgaria va livra 
R. P. Romînă : electrocare, 
cumulatori, izolatori, minereu 
de fier, oțel-beton, cabluri, 
diverse produse chimice, bu-

în 
a-

Rodnică activitate

de consum și alte măr-nuri 
furi.

Protocolul prevede o crește
re a volumului schimburilor 
comerciale cu circa 17 la sută 
față de anul 1961.

Protocolul a fost semnat din 
partea romînă de N. Anghel, 
secretar general al Mmisteru
lui Comerțului, iar din partea 
bulgară de L. Avramov, prim- 
locțiitor al ministrului Comer
țului Exterior.

La semnare au participat 
funcționari superiori din Mi
nisterul Comerțului Exterior 
și Ministerul Afacerilor Ex
terne, precum și membrii de
legațiilor romînă și bulgară.

A fost de față S. Leru, în
sărcinat cu afaceri ad-interim 
al Ambasadei R. P. Romîne 
la Sofia.

avem 
mobilă, 
munca

și sînt

Continuînd o tradiție încetățe
nită în ultimii ani. Opera timișo
reană a rezervat și în actuala sta
giune unele spectacole pentru 
diferite colective de muncă. Ast
fel, una din reprezentații cu ope
reta „Ana Lugojana" a fost dată 
în cinstea femeilor colectiviste, 
fruntașe în producție și în activi
tatea obștească din raioanele Ti
mișoara, Sînnicolau Mare și Lu 
goj, iar un spectacol cu „Cava
leria rusticană" și „Șeherezada" a 
fost prezentat pentru oamenii 
de știință și cadrele didactice de 
la Institutul politehnic.

Numeroși muncitori, tehnicieni, 
ingineri și funcționari de la Fabri
ca „Electromotor", Fabrica de în
călțăminte „N. Beloiannis", Între
prinderea de confecții și tricotaje 
pentru copii, precum și cadre di
dactice de la Institutul politehnic. 
Institutul de medicină și «Iți oa
meni ai muncii au abonamente la 
spectacolele Operei timișorene.

Totodată la propunerea condu
cerilor unor școli și comitete de 
părinți. Opera de Stat din Timi
șoara prezintă lunar cite două 
spectacole pentru tineret. Cu 
multă plăcere este așteptat colac-

a Operei timișorene
fivul Operei și în alte localități 
din Banat. în actuala stagiune, la 
cererea unor colective de muncă, 
această instituție artistică a pre
zentat spectacole la Reșița, Arad, 
Lugoj etc. In același timp, grupuri 
de artiști ai Operei au fost oas
peți ai locuitorilor din Sînnicolau 
Mare, Comloșu Mare, Saravale, 
Jimbolia, Buziaș,

(Agerpres)

în vederea deschiderii Ofi
ciului diplomatic al Ghanei la 
București, zilele acestea a so
sit în Capitală însărcinatul 
cu afaceri al Republicii Gha
na, Isaac Dua Dickson, însoțit 
de G. S. Tettey.

Al doilea concert

După ce cu două seri înain
te numeroși iubitori de muzi
că din Capitală l-au putut as
culta pe David Oistrah direct 
sau prin intermediul televizo
rului, iar duminică dimineața 
prin înregistrarea făcută de 
posturile de radio, luni seara 
cele 3.000 de locuri ale sălii 
Palatului R. P. Romîne, unde 
a concertat din nou marele 
violonist au fost ocupate pînă 
la ultimul.

Cu aceeași rară artă David 
Oistrah a interpretat acompa
niat de orchestra simfonică a 
Filarmonicii de Stat „George 
Enescu" sub bagheta dirijoru
lui George Georgescu, concer
tul în re major de Beethoven. 
Prin aplauzele călduroase pe 
care i le-a adresat publicul 
bucureștean și-a mărturisit 
încă o data via admirație pe 
care o poarta marelui instru
mentist

Programul concertului, ace
lași ca și la concertul prece
dent, a mai cuprins Variațiu- 
nile simfonice de Mircea Ba- 
sarab și „Marea" — trei schi
țe simfonice de Debussy.

(Agerpres)

Noi localități
conectate

la rețeaua
electrică

republicană
A fost dată în funcțiune li

nia electrică de 15 kilovolți 
Vlădeni—Fetești, în lungime 
de aproape 30 km. Construc
torii întreprinderii regionale 
de lucrări energetice Bucu
rești, care au executat această 
lucrare, au racordat totodată 
la această linie electrică co
munele Piua Pietrii și Vlădeni 
și au executat extinderi ale 
rețelei electrice în comunele 
Progresul, Fâcăeni, Bordușani.

Prin intrarea în funcțiune a 
acestei linii — orașul și gara 
Fetești se racordează la siste
mul energetic național

(Agerpres)

permanent
Sinaia, Bușteni, Predeal, Piriul rece. Cheia, Tnșnad, Lacul 
Roșu. Borsee, Serata, Pucioasa, Câlimănești, Căciulata, Olă- 
nești, Govora, Bazna, Ocna Sibiului, Valea Vinului, Buziaș, 
Slănic-Moldova, Vatra Dornei, Singeorgi, Herculane, Păltiniș, 
Rodbav. 1 Mai, 9 Mai, Bălțătești, Ocnița. Ocnele Mari.

Condiții ideale de recreere și reconfortare 
Prețuri reduse in acest sezon. 50 la sută 

reducere pe C F. R.

care să afirme această primej
die a zilelor noastre (deși im~ 
plicațiile ei adinei îndeamnă 
la reflecție pe spectatorul con
temporan). Noua realizare a 
lui Gopo este o comedie pen
tru că în ea predomină rîsul 
tonic, superior, al eroului de
numit generos „Omul", cu toa
tă valoarea morală pe care o 
implică această noțiune a co
lectivității răspunzătoare în 
fața istoriei. El e capabil să 
dejoace pînă la urmă cele mai 
diabolice planuri distrugătoa
re pentru că are deodată re
velația optimistă a forței de 
care dispune societatea ; soli
daritatea celor simpli, armă 
capabilă să facă inofensivă 
bomba primejdioasă. Imaginea 
energiei atomice întrebuințate 
de rațiunea umană — trium
fătoare — în scopuri pașnice 
încheie luminos această sati
ră spirituală cu tăișul îndrep
tat asupra ațîțătorilor la răz
boiul atomic (trustmanii ori 
gangsterii în goană după ciș- 
tiguri). Creatorul s-ai împărțit 
între cele două stiluri care-i 
sînt la fel de proprii: verva 
acidă, generatoare de „gaguri" 
spumoase, atrăgătoare, și to
nul liric cald, înduioșat față 
de naivitatea, candoarea omu
lui modest, distrat, care-și în
țelege în cele din urmă im
portanta sa misiune socială.

De-a lungul întregului film 
eroul încearcă să regăsească 
pe cel care i-a încredințat o 
servietă și — onest — să*  i-o 
restituie. Cum nu știe că înă
untrul ei se găsește o bombă 
gata din clipă în clipă să ex
plodeze, șomerul aleargă cu 
servieta în mînă, în căutare 
de lucru, pe străzile cu inten
să circulație ale metropolei 
capitaliste. Goana dublă a 
gangsterilor care vor să pună 
mina pe bombă și a omului

urmărește cu perseve- 
spre a le-o înapoia —

care-i 
rență 
antrenează în egală măsură e- 
tnoția spectatorului față de 
eventualitatea unei explozii, 
dar și hazul provocat de ab
surdul obiectului acestei urmă
riri senzaționale. De aici o se
rie de situații neobișnuite, ri
dicole, în care sînt aduși la 
un moment dat eroii (înșiși 
gangsterii, interesați să pună 
mina pe bombă, veghează ca 
niște „îngeri păzitori" asupra 
Omului pentru ca nu cumva 
imprudența lui să declanșeze 
dezastrul).

O aparentă coincidență de

înnoit cu îndrăzneală de spi
ritul inventiv al regizorului 
modem. „Bomba*  se fură, se 
caută și se găsește fără ca 
de-a lungul pasionantei acți
uni cinematografice să se ros
tească un singur cuvînt. Vor
besc însă fețele interesante ale 
actorilor foarte bine aleși (va
riată tipologie îndeosebi a lo
tului hoților) și mișcările lor 
alerte, de o autentică expresi
vitate. H. Boroș își exprimă 
cu grație bufă „pasiunea"*  pen
tru bombă, pe care o mîngîie 
ca pe o iubită. Tudorel Popa 
atinge un record de mimică 
sobră, modernă, de un comic

interese între cele două tabere 
opuse (poli ai conflictului ire
conciliabil, poli pe care Gopo 
îi denumește cu o largă, sim
bolică generalizare Omul, și 
restul, dușmanii Omului: su- 
perhoți, șefi de bandă etc.) își 
dezvăluie în cele din urmă e- 
sența. Gangsterii se alătură în 
final polițiștilor care-i urmă
riseră într-o imagine de un 
ridicol simbolic: pe tancul 
antiatomic, înfrățiți întru ace
leași găleți protectoare de ny
lon, chipurile care se identifi
că aproape (unii actori apar 
chiar în ambele ipostaze) su- 
gerînd ideea acestei alianțe 
grotești îndreptate împotriva 
omului simplu.

Calea aleasă de cineast pen
tru această satiră e pantomima 
— gen vechi care a făcut cînd- 
va vogă filmului mut ** re-

original (mai ales momentul 
în care sub privirile nerăbdă
toare ale gangsterilor intrați 
în uzină să fure bomba își 
desface meticulos, cu o serio
zitate a lucrului „bine făcut", 
ustensilele de spargere), Ovid 
Teodorescu, Puiu Călinescu, 
Popescu Lak, Geo Saizescu, la 
un pas de șarjă, au menținut 
măsura care nu estompează 
hazul.

O notă aparte pentru inter
pretarea pe care o dau filmu
lui liric al poveștii lui Gopo 
Iurie Darie și Eugenia Balau
re. Primul apariție atrăgătoa
re — deosebită față de tot ce 
a creat anterior. Ochi de o 
candoare plină de poezie, mers 
elastic, ușor derutat, roman- 
țiozitate pe care regizorul o 
persiflează ușor (poate prea

ușor) intr-o secvență de subti
lă ironie, „visul*.  Decorul — 
în genere sărac, inexpresiv, 
nereușind să redea ambianța 
unei mari metropole — a su
bliniat aici cu inteligență ri
dicolul idealului casnic „roz", 
nerealist, al eroului. Fata — 
Eugenia Balaure — prezență 
prea marcată pentru a declan
șa fantezia de vis a romanțio
sului nostru, ni se pare mai 
aproape de rol în partea în 
care devine femeia voluntară, 
capabilă să readucă la reali
tate pe visătorul cu capul în 
nori. Puțin justificată drama
turgie în economia filmului 
(avind mai mult rolul de în
soțitoare a șefului de bandă și
— in partea a doua — de mo
del prezentând fără o altă ex
plicație o suită de toalete), Li
liana Tomescu n-a găsit în 
film, rolul în care să-și afir
me resursele actoricești. în ge
neral această parte a filmului
— bătaia din magazinul cu 
articole de nunți — desfășura
tă paralel cu gratuita „paradă 
a modei" nu are ritmul ca
pabil să țină încordată aten
ția spectatorului. O serie de 
lungimi (mai ales începutul, 
care din cauza exteriorului 
neinspirat — „Cîmpul de ex
periență" — nu trezește nici 
el suficient interes spectatoru
lui față de ceea ce va urma), 
dovedesc că montajul filmului 
n-a fost supravegheat cu egală 
exigență de regizor. Cînd s-a 
preocupat direct, a realizat 
secvențe remarcabile ca intra
rea gangsterilor în uzina ato
mică și investigațiile lor pen
tru găsirea bombei. Culuoarele 
uzinei — asemănătoare — se 
succed rapid prin fața ochilor 
noștri; mișcările mecanice, 
stereotipe ale gangsterilor (ex
celent model de pantomima 
cinematografică) se multipli
că intr-un crescendo susținut

ce ceolanjeiiză un comic su
culent. Ca de obicei En filme
le lui Gopo (ji mai ales in a*  
cest caz, ci nd pne loc de co
mentariu al acțiumi neeorbi- 
te), muzica lui Dumirru Ca- 
poianu se impune.

Operatorul Ștefan Horcath 
a realizat o serie de portrete 
remarcabile (de reținut îndeo
sebi cel al „bossului- in rolul 
căruia apare profesorul Jean 
Dănescu). Printr-un iecueit joc 
de umbre ți lumini, el a obți
nut în interiorul uzinei ato
mice un maximum de expre
sivitate a decorului. Din pă
cate, această laturi a filmului
— scenografia — e palidă, în- 
trucit nu are o concepție ar
tistică unitară. Realismul ți 
convenția se amestecă intr-un 
produs artificial, neviabil (mai 
ales desenul reprezentind car
tierul săracilor).

Chiar dacă n-a reuțit să facă 
să rimeze întotdeauna toate 
compartimentele artistice ale 
filmului, Gopo ți-a realizat cu 
strălucire intențiile sale de 
parodiere a unor genuri depă
șite de comic (bătaia cu frițcă, 
amintind burlescu lui Fatțv, 
de pildă), apoi genul — facil
— al filmului polițist, cu cli
șeele senzaționalelor sale ur
măriri și — mai indulgent, 
pentru că e vorba de niște 
eroi la care ține — parodia ro- 
manțiozității, a desprinderii de 
realitate („visul“ eroului său, 
hiperbola dulceagă a aripi
lor" pe care i le atribuie „în
gerului de fată", de care se 
îndrăgostește) etc.

Pentru ingeniozitatea lim
bajului său cinematografic, 
pentru limpezimea și profun
zimea mesajului social pe care 
Gopo îl transmite cu vibrantă 
căldură, noua sa realizare își 
cîștigă simpatia largă a publi
cului de toate vîrstele.

ALICE MĂ NO IU

Informații și înscrieri la toate agențiile și filialele O.N.T. 
Carpa ți.
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Convocarea 
plmarea C. €. 
al P. €. U. S.
MOSCOVA 28 (Agerpres).— 

TASS transmite: C. C. al 
P.C.U.S. a adoptat hotărîrea 
de a convoca următoarea 
plenară a Comitetului Central 
al P.C.U.S. la 5 martie 1962.

Plenara va discuta proble- 
ma „Sarcinile partidului pen
tru îmbunătățirea conducerii 
agriculturii**,  raportor N. S. 
Hrușciov.

încheierea lucrărilor Conferinței 
științifice unionale de la Moscova

MOSCOVA 28 (Agerpres).— 
TASS transmite : La 27 ianua
rie la Moscdva și-a încheiat 
lucrările Conferința științifică 
unională, consacrată principa
lelor probleme ale construc
ției comuniste, care a durat 
cinci zile. La conferința orga
nizata de Societatea unională 
pentru răspîndirea cunoștin
țelor politice și științifice, de 
Institutul de marxism-leninism 
și de Academia de Științe 
Sociale de pe lingă C.C. al 
P.C.U.S., de ministerele Invă-

Vizita lui Iuri Gagarin 
în R. A. U.

țăminruiui Superior și Mediu 
al UJLS.S. și R-ST'-S-B-, au 
participat cunoscuți oameni 
de știință, istorici, filozofi, e- 
conomișu, precum și pedagogi, 
pmpagând ști, activiști da 
partid.

La ședințele plenare și la 
ședințele de seepu — 
filozofie și pedagogie, ecoco- 
mie, prorog?ma cunoșnnțe- 
ior militare — parumpanțu la 
conferință au dsetnax un larg 
cerc de procletne teoretxa 
importante care cecurg dm 
hotăririie Ccngresuhn al
XXH-lea al parnduhâ. Au 
fost prezervate referatela 
„Congresul ai XXU-ka al 
P.C.U-S. și arrir.fje muncii 
ideologice*,  .Congresul al

CAIRO 29 (Agerpres). — 
TASS transmite : La 29 ianua
rie a sosit la Cairo cosmonau
tul sovietic Iuri Gagarin care, 
la invitația mareșalului Abdel 
Hakim Amer, vicepreședintele

Republicii Arabe Unite și co
mandantul suprem al forțe
lor armate ale R.A.U. va face 
o vizită de șapte zile in aceas
tă țară.

mm-ba ai FjCJDJBL 01 sar-
> șsințfi îszonre sovucri- 

ce*,  j^Dezvcluarea invățăturd 
lui despre partid de
către al XXI--.ea Congres al 
PC.UA', .Despre uneie pro
bleme ale g;ad:::kd și eLaoo- 
rării teoriei și tr-orjei P.QU-S. 
In bw-—a --târir-cr sriorieu-

Planul septenal 
se înfăptuiește cu succes

Lupia PXfiUJS.

vtața
de partid*, și alte referate.

U.B-S-S.: Ia orașul GAE, regiunea Orenburg se construiește 
ua sare combinat penfin Inobilarea minereurilor. In foto

grafie : aspect de pe șantierul combinatului

22 IANUARIE î

e Puternice demonstrații 
studențești la Teheran.

• Conferința de la Punta 
del Este a fost inaugurată, 
dar imediat... amînaiă din 
pricina dificultăților înregis
trate de S.U.A în complo
tul împotriva Cubei.

23 IANUARIE :

• Publicarea Comunicatu
lui Direcției Centrale de 
Statistică de pe lingă Con
siliul de Miniștri al U.R.S.S. 
oare înfățișează importantele 
succese obținute de cons
tructorii comunismului în 
1961.

• A început conferința 
popoarelor latino-amerieane 
solidare cu Cuba liberă.

24 IANUARIE :

© Mareșalul R. I. Mali- 
novski, ministrul Apărării al 
U.R.S.S., a răspuns la între
bările unui eorespG-ndent al 
ziarului „Pravda".

25 IANUARIE :

e U.R.S.S. a cerut convo
carea Consiliului de Securi
tate pentru discutarea situa
ției din Congo.

26 IANUARIE :

• La conferința de la 
Geneva a fost prezentata de
clarația guvernului sovietic 
în problema încetării expe
riențelor cu arme nucleare.

MOSCOVA 29 (Agerpres). — 
TASS transmite : Planul septenal 
— parte integrantă a grandiosu
lui Program de creare a bazei 
tehnico-materiale a societății co
muniste în U.R.S.S. se îndeplinește 
cu mult succes, scrie „Ekonomi- 
ceskaia Gazeta“, într-un comenta
riu la rezultatele recent publicate 
de îndeplinire a planului de stat 
de dezvoltare a economiei națio
nale a U.R.S.S. pe anul 1961.

în fările capitaliste, scrie ziarul, 
s-au găsit astfel de reprezentant 
ai burgheziei care în legătură cu 
planul septenal al U.R.S.S. pe an i 
1959—1965, au început să repete 
născocirile răsuflate din perioada 
primilor cincinale. Ei au dec'arat 
dinainte că aceasta este o propa
gandă obișnuită, că comun iști ș.-er 
întocmi planurile economice neți- 
nînd seama de posibilitățile lor. 
'Astăzi răsună în lumea întreagă 
cifrele victorioase : producția in
dustrială globală a Uniunii Sovie
tice a crescut în trei ani cu 33 la 
sută în loc de 27 la sută, c‘t era 
prevăzut de cifrele de control ale 
septenalului pentru această peri
oadă.

Din noile cifre și date cuprw-se , 
In comunicatul Direcției Ce-—a ie 
de Statistică, .Ekonomiceskaie I 
Gazeta**  trage conc’uz a : Ui-u- ț 
nea Sovietică a realizat nc suc
cese in întrecerea econcr-câ paș
nică cu cei mai dezvoltat stat co- I 
pifalist — Statele Unite e« A.—e- 
ricii.

Decalajul, In rJve _ de prod_c- 
ție el U.ILS.S. și S.U-A, se reou» 
rapid. în timp ce In L'.R S S- creș
terea producț-.ei ndjs*-  a "ev 
de 9.2 la smâ, in SUA ace ir â 
creștere a tost ce 1 la s-i.
Ziarul amintește că în ur-ă cj 
IO—11 ani, U-i unea Sn. •*  :î
P'od-cea mai pv- n oe 30 la 
din producea "*c-s*"?â  a S.UA. 
Anul trecut producea «justr a 
U.R-S-S. reprezerra pere 60 la 
sută din producția amercană.

„Econorr. cesiaa Gazeta" arată 
că ctre’e de control e e sectena- 
lului prevedeau scorr-ea vohxnu- 
lui producției globale aproxima
tiv cu 80 la sută. Partidul comu
nist a planiScat să se obțină *n  
sap*e  ani o creștere absolută ega
lă cu cea atinsă în cele două de
cenii precedente.

» Ml LI CAPITULA 1
Cuiintarea lui Osxaido Dorticos la conferința

PUNTA DEL ESTE 29 (A- 
perpreajL — Lahti cnultal •* 
dupd — s-c tssi —
Ia cos-.’rr.-*<s  ce ia Paxza de*  
£ce « eueișîruor A/aceruor 
Irrrv a szcr.elot americvne, 
președintele Cnbâ, Osvaldo 
Dor^&zs, a ipas prinxre ni
țele : „Cnba consderă că ori
care stet are dreptul twcliena- 
tril de G-fi alege rtgimxl ^cf>- 
vornic și soriaZ, precum și or
dinea juridico pe care poporul 
rezpecrio le dorește. Cuba res- 
pec:a și va respecta acest drept 
al celorlalte popoare ale A- 
meriâi și cere să i se respecte 
și ei acest drept Și să se pund 
capăt amestecului a ceru. nc- 
timâ este din partea Statelor 
Unite sau a agențiilor lor de

de la Punta del E 
felul CJ-A^ cu colaborarea 
slugarnică a unora dintre gu
vernele latino-americane.

Cuba nu a încheiat pacte 
sau alianțe militare cu nici s*  
stat din afara continentului c- 
mericaa. Dar spre deosebire ie 
ceea ce se întimpiă in S.CjL, 
legăturile care unesc Cuba cu 
țările din afara contineerului 
nostru decurg tn mod firesc 
din reia^Ue diplomatice și co
merțul liber între state.

Din necesitatea imperioasă 
a apărării sale. Cuba a dez
voltat un dispozitiv m&tar 
pstemlc, capabil si țnțrirsgi și 
să zdrobească orice fner^xre 
de agresiune. Nicioda^ a- 
eeste arme «u tor însemna

"ea rasiala, analfabetismul. în 
Cuba mizeria dispare, șomajul 
va fi lichidat, țăranul dispune 
de pâmintul pe care îl mun
cește, toți oamenii sînt egali 
intre ei, analfabetismul a fost 
practic lichidat.

Osvaldo Dorticos a subliniat 
că în exercitarea suveranității 
sale, poporul Cubei va crea 
instituțiile prin care va func- 
țxma democrația socialistă 
fără a tolera vreo constrîngere 
sau ocțvune de intimidare in
ternațională în această direc
ție.

Condomnind apoi încerci- 
rHe S-U.A. de a organiza prin 
intermediul O.S.A. amestecul 
In treburile interne ale Cubei 
și de a atenta la suveranitatea 
și independența ei, președin-

Uneltirile 
colonialiste 
în Conțjo

vreun pericol, nici pentru teri- 
zorale, oct pentru frontierele 
msva stat din America.
Dacă statele, indusiv America, 

odegea desame-ea gene
rală n tmn’f. Cuba sa spriftul

Drxlie Dc^coe K wTfa — 
re. «s a cbțsxxt sau sdzcizat 
bsse vaHitsre pe teritoriul eu- 
bcx bard vti^Xrd

cere exietă H Cuba 
înpcertoa voinței poporului 
eabcs șt e protestelor guver- 
«■ksI ^wclxțsonar este baza 
mXxcrd uord-americană de la 
Gssum&aroa Guvernul cuban

Tmeie studente indoneziene se instruiesc în mînuliea ameloz la T»ie:ea ♦—ce: Ima
nului de vest de sub Jugul colonialist

In apărarea vieții lui A. Gizenga!

r-a reer^^met hotârirea de a 
te^e la momentul oportun și pe 
ctAe prwixxze de drtptul in- 
tematacnei retragere s ei.

Rrferndu-se ia realizările 
poporului eubae fa vitimn ani, 
Dorticos a crfta: td revoluția 
v^bend a udus pentru prima 
dată țării edevăntta democra
ție. .Vu poște exista democra- 
pe, a spus eL, ccdo unde dom
nesc mizeria, șomajul, alun- 
geree țăranilor de pe pdmintul 
pe ocre C mxuctec, diservnina-

ule Dorticos a spus: „Cuba 
«ș acceptă ca conținutul so- 
oaHet al revoluției ei să slu- 
jesecă drept pretext pentru 
limitarea drepturilor sale de 
stat rxvercn. Cuba «a țulburd 
fxnepcnarea așa-zisului sistem 
tneerememean. Țările care Hnt 
dispuse sd ducă tractive cu 
Cuba asupra unor eventuale 
diferende, o vor găsi întot
deauna dispusă să dezbată a- 
ceste diferende în mod sincer 
fi fără n:ci o rezervi.

Dar dacă te cere Cubei să se 
supună dictatului unei țări pu
ternice și al celor ce-i slujesc 
drept instrument de moment, 
dacă se încearcă să se obțină 
capitularea Cubei, să se obțină 
din partea ei renunțarea la 
aspirațiile la bunăstare, pro
gres și pace și la suveranitatea 
ei, dacă se încearcă să se ob
țină din partea Cubei să în
toarcă spatele țărilor care i-au 
dovedit o sinceră prietenie și 
un respect nelimitat, dacă, în
tr-un cuvînt, se încearcă înro
birea acestei țări care și-a cu
cerit libertatea deplină după 
un secol și jumătate de jertfe, 
atunci să se știe odată pentru 
totdeauna : „Cuba nu va capi
tula".

• Largă campanie de solidaritate cu Gizenga în întreaga lume

• Apelul Comitetului grupului parlamentar al U. ?- S. S.

al 
al 
a- 
al

CAIRO 29 (Agerpres), 
Opinia publică din țările afro- 
asiatice, precum și din alte 
țări ale lumii, a pornit o largă 
campanie de protest împotriva 
arestării lui Antoine Gizenga, 
împotriva amestecului impe
rialist în Congo, precum și 
împotriva piedicilor puse de 
către forțele colonialiste în 
calea îndeplinirii rezoluției 
O.N.U., cu privire la alunga
rea mercenarilor străini din 
Katanga și restabilirea unită
ții Congoului.

Secretariatul permanent 
Consiliului de solidaritate 
țărilor Asiei și Africii a 
dresat secretarului general
O.N.U. o telegramă, în care 
protestează împotriva mane
vrelor Statelor Unite în Con
go și arată că principala răs
pundere pentru arestarea lui 
Gizenga o poartă forțele 
O.N.U. în Congo.

Secretariatul a adresat, de 
asemenea, o telegramă de pro
test lui Adoula, șeful guvernu
lui de la Leopoldville, în care 
se cere apărarea vieții lui A. 
Gizenga. Intr-un mesaj adre
sat lui Gizenga, Secretariatul 
permanent al Consiliului de 
solidaritate al țărilor Asiei și 
Africii îl asigură de sprijin în 
lupta sa dreaptă pentru uni
tatea și independența Congo
ului.

„Arestarea lui Antoine Gi
zenga constituie o lovitură 
dată integrității teritoriale și 
unității Congo-ului", scrie săp
tămânalul marocan „Al Mu- 
kafih“, Săptămînalul acuză

puterile colonialiste care, în 
numele Organizației Națiuni
lor Unite, se amestecă în tre
burile interne ale Congo-ului. 
provodnd haos și tulburări și 
cheamă forțele progresiste din 
întreaga Africă la acțiune ho- 
tărîtă pentru salvarea acestei 
țări din mîinile colonialiștilor 
și pentru eliberarea lui Gi
zenga.

★

MOSCOVA 29 (Agerpres).— 
TASS transmite: Comitetul 
grupului parlamentar al 
U.R.S.S., a adresat Uniunii in
terparlamentare, grupurilor 
parlamentare și membrilor 
parlamentelor din toate țările 
apelul de a se pronunța cu 
hotărîre în apărarea deputa
tului parlamentului Republi
cii Congo, Antoine Gizenga și 
de a preîntîmpina represiu
nea care se pregătește împo
triva lui.

în apel se arată că Antoine 
Gizenga se află sub controlul 
celor care acum un an l-au 
exterminat pe Patrice Lu
mumba, contrar normelor 
parlamentare îndeobște recu
noscute și a articolelor 65 și 66 
din Constituția Republicii 
Congo, care garantează imu
nitatea parlamentară.

Aceste acțiuni samavolnice 
față de un deputat al Parla
mentului, se spune în apel, 
provoacă indignarea profundă 
a tuturor parlamentarilor cin
stiți. Aceste acțiuni nu pot să 
rămînă necondamnate de Uni
unea interparlamentară — 
una dintre cele mai vechi or-

ganizații internameni
tă, conform starmhri efi să 
asigure participarea perma- 
nentă a statelor la intârirea 
și dezvoltarea insfitufiîlrr de
mocratice.

O intervenție trred.atl șl 
hotărîtă a Uniunii interparla
mentare în aceste zile de neb- 
niște pentru poporul conge
lez, se subliniază In apel, este 
cu atît mai necesară c=-:areee 
este vorba ce inmtuțfila 
parlamentare create de po
porul congolez in lupta dlrză 
împotriva asupritorilor impe
rialiști.

TOKIO. - Minisfiul R. P. 
Romine la Tokio. L Obrado- 
vici, a ținut in faU studenți
lor și profesorilor Unii nrttttfl 
Waseda din Tokio la 23 iaraa- 
rie o conferință cn tema 
„Rominia azi și politica sa 
externă". Au fost apoi pre
zentate filmele „Scurta isto
rie”, ..în iureș de joc" și 
„Hora”.

VIEN’A. — Duminică 28 ia
nuarie, la Volksoper din Viena 
a fost prezentată opereta ^Vă
duva vesela ’. Roiul Hanei a 
fost interpretat cu mult succes 
de către Teodora Lucaeiu. Pu
blicul vienez a făcut o primire 
caldă artistei, care in final a 
fost rechemată de șapte ori la 
rampă.

MONTEVIDEO. — La Mon-

Eșecul manevrelor S.U.A. la conferința 
de la Punta del Este

■
 xlsfă o coincidenjă 

în repetarea unor 
evenimente în Con
go, care nu poate 
sa nu provoace în
grijorarea opiniei pu

blice mondiale. Tragedia poporu
lui congolez se consumă act 
după act, iar siîrșitul ei se află 
încă departe, foarte departe. Con
go este înnecat într-un haos pro
vocat cu premeditare și eviden

tă meticulozitate. Organizatorii 
haosului congolez sînt și benefi
ciarii lui — colonialiștii șl neoco- 
lonialiștii. Identificarea lor este 
lesnicioasă: sînt exact aceiași 
domni din S.U.A. și partenerii lor 
(în cazul de față și concurenfi) 
din Anglia, Franfa șl Belgia care 
rostesc cotidian în cantitafi uria
șe discursuri lacrimogene despre 
„drepturile omului".

Poporul congolez plătește cum
plit de scump ambițiile diferitelor 
monopoluri apusene de a-i aca
para imensele bogății ale făril. 
Sub paravanul O.N.U., cu biza
rul și rușinosul consimțămtnt tacit 
al unor înalți reprezentanți ai a- 
cesfei organizații, în Congo s-a 
săv?’țit în e‘ape o operațiune me
nită a transforma această tară In
tr-un oarecare domeniu al Wall- 
Streetului. MOperatiunea" nu a 
fost simpli și a cerut un număr 
de manevre cu un caracter uneori 
contradictoriu. Dar lucrurile sînt 
limpezi. în politica puterilor co
lonialiste și în primul rînd a 
S.U.A., obiectivul a rămas același 
— a menține în Congo vechile 
rînduieli sub o firmă nouă. In 
privința aceasta, un rol important 
a jucat Sture Linner, reprezen
tantul special al secretarului ge
neral al O.N.U. în Congo. Linner 
a fost înainte conducător al unei 
societafl suedezo-americana al 
cărui cîmp de afaceri îl constituia 
Africa... Cînd Washingtonul a e- 
laborat schema „operațiunii 
O.N.U." în Congo, Linner a pri
mit misiunea de a o realiza. „O- 
perafiunea" trebuia să realizeze :

a) instalarea la Leopoldville a 
unul guvern docil, capabil să men
țină controlul asupra întregii țări.

b) silirea Iul Chombe să ac
cepte un compromis de natură să 
deschidă larg porțile Katangăi 
pentru monopolurile americane.

c) lichidarea mișcării patriotice 
de eliberare națională din Congo.

Evenimentele petrecute în Con
go în anul din urmă se înscriu 
în această schemă prefabricată la 
Washington. In prezent, Chombe 
— devenit ascultător la preten
țiile americane — este interlocu
tor respectat al O.N.U. Operațiu
nea militară întreprinsă de O.N.U.

în Katanga a fost sistată iar acum, 
marioneta de la Elisabethville se 
poate chiar lăuda că „înțelegerea 
reciprocă se restabilește în rela
țiile dintre Katanga și O.N.U. și 
nu putem decît să ne felicităm 
pentru aceasta". Deoarece Chom
be a dat asigurări că mercenarii 
străini ar fi dispărut din Katan
ga, O.N.U. îl crede pe cuvînt...

Dar paralel cu aceasta se de- 
savîrșește planul de lichidare a 
forțelor patriotice. In această pri
vință metodele utilizate au diferit 
— s-a încercat coruperea unora, 
intimidarea altora. Cei care n-au 
putut fi nici corupfi și nici intimi
dați au fost sortiți lichidării. 
Soarta tragică a lui J_umumba 
poate fi evocată în acest sens. In 
zilele din urmă, cînd relațiile 
Chombe—O.N.U., cu binecuvân
tarea fățișă a S.U.A., poartă pe
cetea cordialității, fruntașul forțe
lor patriotice din Congo, tovară
șul de idei al lui Lumumba, An
toine Gizenga, a fost arestat și 
predat în mîinile parașutiștilor lui 
Mobutu. Pretextul folosit pentru 
aceasta n-are importantă. Este un 
pretext neîntemeiat. Săptămînalul 
francez „TRIBUNE DES NATIONS" 
sublinia caracterul ilegal al ares
tării lui Gizenga. însuși ministrul 
de interne al Republicii Congo s-a 
pronunțat împotriva acestui act 
arbitrar, în totală contradicție cu 
legile congoleze în vigoare. Co
municatul oficial, ce afirmă că Gi
zenga se află în tabăra „Binza" 
doar spre a i se asigura... „secu
ritatea", nu poate să nu reamin
tească asigurările din aceleași sur
se ce erau date înainte de săl
batica asasinare a lui Lumumba.

Opinia publică mondială este 
îngrijorată și indignată. Ea nu a 
uitat siîrșitul revoltător al lui Lu
mumba, victimă a acelorași forje 
care acum vor să-l lichideze pe 
Gizenga. Ea nu a uitat că Lumum
ba a fost ucis cu complicitatea 
O.N.U, și că acum cu aceeași 
complicitate a fost arestat Gizen
ga. Pe deplin îndreptățit de fapte, 
ziarul american „NAȚIONAL 
GUARDIAN" scria că în Congo 
„foaia simptomele indică că se 
pregătește un nou asasinat".

Excepționala gravitate a situa
ției din Congo cere să fie luate 
urgente măsuri pentru zădărni
cirea complotului colonialist. Nu 
întîmplător —arată agenția ame
ricană U.P.I. — „Statele Unite și 
Marea Britanie au arătat în mod 
clar că nu doresc o nouă ședin
ță a Consiliului de Securitate în 
problema Congoului". Nu doresc 
o asemenea ședință pentrucă se 
tem de demascarea uneltirilor co
lonialiste. Delegajia americană a- 
firmă că „situația din Congo evo- 
luiază favorabil" („FRANCE PRE- 
SSE") și că de aceea nu ar fi ne
cesară , reuni unea Consiliului de 
Securitate. Evolufia „favorabilă" 
se referă, probabil la complotul 
colonialist.

Este demnă de semnalat reacția 
unor importante categorii ale 
populației congoleze. Manifestații, 
le anti imperia liste de la Leopold
ville arată că în sînul unor mase 
largi ale poporului congolez își 
croiește drum înțelegerea primej
diilor ce rezultă din uneltirile co
lonialiste șl în special din poli
tica S.U.A. Oamenii simpli din 
Congo, ca și cei de pretutindeni, 
sînt îngrijorați de soarta Iul Gi
zenga.

Viafa Iul Gizenga trebuie sal
vată Iar cumplita tragedie a po
porului congolez trebuie să în
ceteze I O cere nu numai spiri
tul dreptafil, ci însăși interesele 
păcii în lume.

După 555 
seci inie •••

u mai puf in de 353 
de ședințe s-au în
registrat la conferin
ța de la Geneva a 
celor trei puteri cu 
privire la încetarea

experiențelor cu arma nucleară.
353 de ședinfe înseamnă mii și 
mii de ore de discuții Intermina
bile care însă nu s-au materializat

tevideo. in sala mare a Muni
cipalității s-a deschis de cu- 
rind expoziția fotografică 
-București 5M' trimisă de 
LRJLC.S. Expoziția cuprinde 
numeroase fotografii, precum 
și obiecte de artă populară și 
artiranat.

BEIRUT. — In localul Cole
giului „Notre Dame" din Bey- 
rut a fost organizată recent 
expoziția rRominia azi", tri
misă de LR-R.C.S.

NEW YORK. — La 29 ia
nuarie a încetat din viață la o 
clinică din New York Fritz 
Kreisler, unul dintre cei mai 
de seamă violoniști contempo
rani Kreisler, care era in 
virstă de 88 de ani, a desfă
șurat o bogată activitate de 
compozitor și interpret.

ianuarie, nu a durat decît 
șapte minute. Potrivit calcu
lelor organizatorilor conferin
ței, în această zi ea trebuia să 
aprobe un document prin care 
Cuba urma să fie condamnată 
cu toate consecințele care de
curg din aceasta. Totuși, pro
iectul unui asemenea docu
ment nu a fost supus spre 
examinare ședinței. Dată fiind 
lipsa unor proiecte de rezolu
ție, președintele a propus să 
se amine ședința cu încă două 
zile. Delegatul S.U.A. s-a pro
nunțat în favoarea acestei pro
puneri.

După cum se știe, S.U.A. nu 
au reușit să întrunească ma
joritatea necesară pentru o re
zoluție împotriva Cubei, deși 
din această cauză conferința 
a întîrziat deja cu patru zile 
peste termenul prevăzut ini
țial pentru înche.erea ei.

După cum relatează ziarele, 
în prezent delegația S.U.A. și 
alte cîteva delegații care o 
sprijină încearcă să elaboreze 
un proiect de rezoluție care 
prevede condamnarea orîndu- 
irii existente în Cuba și ex
cluderea Cubei din unele or
gane ale O.S.A

După cum relata United 
Press International, ,,S.U.A. 
presează în prezent pentru a 
obține adoptarea unei declara
ții de principiu destinată să 
salveze aparențele și pentru a 
urgenta încheierea conferin
ței'4.

O mărturie a crimelor regimu
lui sud vietnamez : după ma
sacrarea patrioților dintr-un 
sat cadavrele sînt lăsate pe 
loc pentru a intimida popu

lația locala

într-un acord capabil să rezolve 
această Importantă problemă a 
zilelor noastre. Mai mult, la cea 
de a 353-a ședință a devenit 
limpede că Importanta conferință 
de la Geneva a fost torpilată ca 
un rezultat al atitudinii obstruc
ționiste pe care s-au situat pu
terile occidentale. Tratativele de 
la Geneva — după trei ani de

dezbateri — au fost zădărnicite 
deoarece S.U.A. și Anglia nu 
se vădesc interesate în în
cheierea unui acord care să eli
mine pentru totdeauna periculoa
sele experiențe cu armele nucle
are. Ultimele ședințe ale conferin
ței tripartite de pe malurile Le- 
manului oferă constatarea că po
ziția puterilor occidentale nu s-a 
modificat cu nimic, că ele conti
nuă să bareze drumul spre un 
acord. Poziția Occidentului poate 
fi sintetizată astfel : sub paravanul 
controlului international asupra în
cetării experiențelor cu arma nu
cleară se încearcă crearea unei 
rețele internaționale de spionaj. 
Atîta tot. In fond, Occidentul nu 
dorește altceva. Bineînțeles, a- 
ceastă poziție este camuflată — 
nu tocmai dibaci — prin felurite 
„variante” de propuneri care în 
realitate nu sînt decît ambalaje 
noi pentru mărfuri vechi. Se pare 
că scopul principal al occidentali
lor în acest moment este acela 
de a „ține timpul în loc", cum 
scria „LA TRIBUNE DE NATIONS". 
Ziarul francez afirmă că S.U.A. 
prin „formula pe care o propune 
la conferința nucleară de la Ge
neva urmărește cîștigarea de 
timp".

Tactica obstrucționistă folosită 
de S.U.A. și Anglia trebuie să 
permită desfășurarea programului 
american de experienfe nucleare. 
Corespondentul ziarului „NEV/ 
YORK TIMES" la Londra, Drew 
Middleton, afirmă că primul mi
nistru al Angliei a acceptat să 
reia împreună cu Statele Unite ex
periențele nucleare în atmosferă 
deasupra insulei engleze Christ
mas din Oceanul Pacific. Dar între 
timp trebuiau zădărnicite tratati
vele de la Geneva. Ceea ce au 
și făcut reprezentanții occidentali...

Diplomația americană a încer
cat să acrediteze ideea că 
problema încetării experiențe
lor cu arma nucleară poate fi, chi
purile, soluționată DOAR pe calea 
propusă de S.U.A., iar în cazul 
în care această cale nu este ac
ceptată tratativele trebuie să în
ceteze urmînd a fi reluate în ca
drul Comitetului pentru dezarmare 
al celor Î8 state. Cum propunerea 
americană depusa la Geneva nu 
pufe-a li socotită o baza rezona
bilă de tratative, reieșea că unica 
soluție — în viziunea S.U.A. — 
era aceea ca problema încetării 
experiențelor cu arma nucleară să 
fie dezbătută în Comitetul celor 
18 state. S.U.A. nu doresc însă 
ca problema aceasta să fie ana
lizată în ansamblul problemei de
zarmării generale și totale, ci 
ca o problemă aparle. Prin a- 
ceasfa, se urmărește să se abată 
atenția Comitetului de la proble
ma esențială a dezarmării genera
le. Problema încetării experiențe
lor cu arma nucleară poate să 
fie dezbătută în Comitetul celor 
18 state în măsura In care este 
tratată ca o parte inalienabilă a 
problemei dezarmării generale și 
totale.

Faptele arată că chiar în acest 
moment există pe deplin posibili
tatea rezolvării problemei încetă
rii experienjelor cu arma nucleară. 
Propunerile constructive prezenta
te de către Uniunea Sovietică la 
Geneva prevăd încetarea imediată 
a acestor experiențe în atmosferă, 
sub apă și în spațiul cosmic, simul
tan cu exercitarea controlului re
ciproc cu ajutorul mijloacelor de 
detectare a exploziilor nucleare de 
care dispune fiecare țară, precum 
și asumarea de către state a an
gajamentului de a nu efectua ex
perienfe cu arme nucleare sub 
pămînt. Kennedy și Macmillan au 
afirmat că ar fi dispuși să accep
te interzicerea experiențelor cu 
arme nucleare în atmosferă sub 
control internațional. Dar cînd au 
fost prezentate propunerile sovie
tice care fin seamă de poziția 
puterilor occidentale, reprezentanții 
S.UA. și Angliei au tăcut. Și tac 
mereu, deși trec săptămînile și 
lunile...

Opinia publică mondială nu 
poate să nu constate Incăodată că 
puterile occidentale au îngropat 
tratativele de la Geneva pentru 
a putea desfășura nestingherite 
cursa înarmărilor nucleare. Poziția 
Occidentului este în contradicție 
flagrantă cu interesele păcii. Occi
dentul poartă răspunderea în fața 
popoarelor pentru torpilarea con
ferinței de la Geneva și pentru 
urmările acestui act.

EUGENIU OBREA
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