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îmbunătățiri 
în procesul 
tehnologic

In scopul îmbunătățirii con
tinue a calității produselor, 
colectivele marilor combinate 
de la Hunedoara și Reșița au 
făcut recent unele perfecțio
nări procesului tehnologic. La 
furnalele noi de la Hunedoa
ra, de exemplu, a fost reali
zată o instalație modernă pen- 

ttru eliminarea aglomeratului 
mărunt, necorespunzător, din 
încărcătura acestor agregate. 
Prin aceasta, rebuturile au 
fost reduse la jumătate față 
de norma admisă, iar indicii 
de utilizare a furnalelor, au 
crescut.

Invățînd din experiența si- 
derurgiștilor hunedoreni, oțe- 
larii de la Combinatul Reșița 
au mecanizat operația de eva
cuare a zgurii din cuptoare, 
fapt care a mărit productivi
tatea muncii la elaborarea o- 
țelului. Totodată au fost adu
se o serie de îmbunătățiri 
construcției cuptoarelor care 
au determinat reducerea re
buturilor cu 3.5 la sută sub 
procentul admis.

(Agerpres)
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Maistrul instructor Kibics Francisc do la Grupul școlar metalurgic ,,Tehnotrig‘‘ din Cluj explica elevilor din anul I executarea corecta a unei piese la freza.Foto: N. STELORIAN
I-au convins faptele

Noi raioane cu agricultura 
complet colectivizata
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Caracal s a l o n t a

Vinari s-au deschis în Ca
pitală, tn sala Ateneului R. P. 
Romîne, lucrările 
pe țară a Uniunii 
Fizică și Sport.

La lucrările
participă delegați aleși în 
conferințele regionale U.C.F.S., 
precum și un număr de spor
tivi fruntași și alți invitați.

La deschiderea Conferinței 
au asistat tovarășii Emil 
Bodnăraș, membru al Birou
lui Politic al C.C. al P.M.R., 
vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri, Nicolae 
seu, membru 
Politic și secretar 
P.M.R., membri i 
P.M.R., miniștri, ( 
ai unor instituții 
organizații obștești.

Lucrările Conferinței 
fost deschise de tov.

Ceaușe- 
al Biroului 

al C.C. al 
ai C.C. al 
conducători 
centrale și

au 
Aurel 

Duma, președintele Comitetu
lui de organizare a U.C.F.S.

Au fost alese prezidiul și 
celelalte organe ale conferin
ței.

Cu unanimitate de voturi, 
delegații au aprobat urmă
toarea ordine de zi a Confe
rinței : Darea de seamă a 
Comitetului de organizare a 

raportul Comisiei 
de revizie a 

adoptarea Statutu-

U.C.F.S.; 
Centrale 
U.C.F.S.; 
lui U.C.F.S.; alegerea Consi
liului General al U.C.F.S, a 
Comisiei Centrale de revizie 
și a birourilor federațiilor 
sportive.

Primit cu puternice apla
uze, a luat cuvîntul tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, care a 
prezentat Conferinței Salutul 
Comitetului Central al Parti
dului
Consiliului 
liului de 
Romîne.

Salutul
ovații îndelungi de către 
treaga asistență.

La primul punct al ordinei 
a 
a

organizare a în pag. 3-a a Comitetu-

Muncitoresc Romîn, 
de Stat și Consi- 
Miniștri al R. P.

a fost primit cu
în-

de seamă

Salutul C.C. al P.M.R., Consiliului 
de Stat și Consiliului de Miniștriprezentat de tovarășul Nicolae Ceaușescu

Către
Conferința pe țară a Uniunii de Cultură Fizică și Sport 

din Republica Populară RomînăDragi tovarăși, 1 al Parti-Romîn, [ Consiliul Republicii

In raionul Caracal, regiunea Oltenia, unul din cele mai mari raioane agricole din țară, ale cărui pămînturi se întind de-a lungul Văii Oltului, s-a încheiat procesul de colectivizare a agriculturii. Urmînd cu încredere îndemnul partidului, un număr de 31.776 familii de țărani muncitori s-au unit în 56 de gospodării colective, care cuprind o suprafață de 112.077 hectare, ceea ce reprezintă 98,7 la sută din întreaga suprafață colec- tivizabilă a raionului. Deosebit de convingătoare pentru toți țăranii muncitori din raionul Caracal au fost realizările gospodăriilor agricole colective fruntașe, care arată că drumul gospodăriei colective este singurul care duce la belșug de recolte și la bunăstare. Munca politică de masă desfășurată de către organizațiile de partid, și sub îndrumarea acestora, de către organizațiile U.T.M. au avut drept scop să popularizeze aceste rezultate pentru a convinge pe țăranii întovărășiți de superioritatea muncii în gospodăria colectivă. Cu ocazia vizitelor făcute în grupuri mari la gospodăria colectivă din comuna Gostavăț, țăranii întovărășiți din comunele Fălcoi, Apele Vii, Celaru au aflat că anul trecut colectiviștii din Gostavăț au obținut cu 400 kg grîu și cu 600 kg porumb la hectar mai mult decît întovă- rășiții. Gospodăria și-a creat o fermă de aproape 100 de vaci de la care s-a obținut, anul trecut, o producție de peste 2.000 litri lapte pe cap de vacă

Salonfa esfe al treilea raion din 
regiunea Crișana cu agricultura 
complect colectivizată.

Acest succes deosebit este ro
dul muncii politice de masă des
fășurată de către organizațiile de 
partid și, sub îndrumarea acestora, 
de către organizațiile U.T.M., pen
tru popularizarea în nodurile ță
ranilor întovărășiți a rezultatelor 
tot mai însemna*! obținute ce 
către gospodări .e colecf.n frun
tașe din raion. Exemplul bun corn vinge : gospodăriile colective d n 
raion au obținut în anul trecut în 
medie un spor de 595 kilograme 
griu la hectar și 987 kilogr&r-e 
porumb boabe la hectar față oe 
producțiile realizare în întovărăși
rile agricole. Gospodării co.ec’ re ca cele din Batăr, Ghiorac, Ge- 
piu. Roit, Bicaciu au obținut, Jn 
anul 1961, producții de griu Intre 
1.950—2.200 kg la hectar, iar cele 
din Mădăraș, Chesa, Ținea, au re
coltat între 2.650—3.100 kg porumb boabe la hectar.

în vizitele lor, întovărășirii din 
raionul Salonta au avut ocazia să 
vadă că în gospodăriile coiectăre au luat ființă și s-a dezvoltat pu
ternic sectorul zootehnic, care 
aduce importante venituri colec
tiviștilor. Alături de celelalte ra
muri de producție, creșterea ani
malelor, a contribuit din piin -a 
obținerea, în anul trecut, de că
tre gospodăriile colective din ra-

în

ion, a unor venituri în valoare de 
peste 44.000.000 lei.

Sporirea an de an a producții
lor agricole vegetale și animale a 
făcut ca valoarea totală a fondu
lui de bază al gospodăriilor co
lective din raion să crească1961, față de 1958, cu 30 mi
lioane lei, ajungînd în prezent la 
aproape 44.700.000 lei. Jn cu
prinsul raionului sînt un număr de 
15 gospodării colective milionare 
șâ ■M*aafioMrel intre care le a- 
mințim pe ce'e din Mădăraș, Sa- Jorra și Ba*ăr.Don rizitee făcute, din panou
rile care au acâ'ut pe ulițele sa- 
teksr, prin z-zg-a—ee brigă- 
zHor artistice oe agitație, și în cadrul adunăr ’or obștești, îr.'ovă- 
rășiții au aFa* :ap*e convingătoa
re cu privire la creșterea nivelu
lui de trei »' coiectlvișt 'or. Numai 
in uttimii ani un număr de 632 
familii de colectiviști dm raion 
și-au construit casa noi, aproape 
800 de familii și-au cumpărat mo- 
Mă de la oraș. Apoi sute 
familii și-au cumpărat aparate 
radio, motociclete, mașini ce 
sut etc. Pe Ungă gospodăriile 
lecfive funcționează as*ăzi
mare număr de creșe și grădinițe 
de copii.Aceste riorifafae vedere a
și au atras, în masă, familiile ță
ran? iar întovărășiți pe acest făgaș

al belșugului șl bunăstării. în mo
mentul de față în raionul Salonta 
procesul de colectivizare a agri
culturii este încheiat cu succes : 
22.950 de familii s-au unit în cele 
51 de gospodării agricole colec
tive care adună la un loc supra
fața de 67.539 hectare, ceea ce

de 99,08 
colectiviza-

de zi, tov. Aurel Duma 
prezentat darea 
Comitetului de 
U.C.F.S. (Citiți Darea de seamăIul de organizare a U.C.F.S.). în continuart tov- Colo- 
man Maioreanu a prezentat 
raportul Comisiei Centrale de 
revizie a U.C.F.S/

Apoi au tneeput discuțiile 
la care au luat cuvîntul numeroși delegați ?i invitați.

Lucrările
ținui.

conferinței con-

W
Teatrul de Operă 
avut loc un spec
ia care au parti-

reprezintă un procent 
la sută din suprafața 
bilă a raionului.

Seara, la 
și Balet, a 
tacol festiv 
cipat delegații ți invitații la
conferința pe țară a U.C.FS.

(Agerpres)
G. PETRI

O nouă
la Oradea

de pîine

Comitetul Central dului Muncitoresc Consiliul de Stat și de Miniștri al ] _ Populare Romîne transmit un călduros salut participanților la Conferința pe țară a Uniunii de Cultură Fizică și Sport, tuturor membrilor asociațiilor sportive. Totodată adresează calde felicitări tuturor echipelor și sportivilor fruntași, specialiștilor și activiștilor U.C.F.S. care muncesc cu entuziasm și abnegație pentru dezvoltarea mișcării sportive din țara noastră, pentru creșterea prestigiului patriei, urîndu-le mai mari succese tea lor viitoare.în anii puterii dată cu dezvoltarea economiei, îmbunătățirea condițiilor de muncă și de trai ale celor ce muncesc materiale a culturii socialiste, educația sportivă au căpătat în noastră un tot mai larg caracter de masă.Uniunea de Cultură Fizică și Sport a devenit o largă organizație obștească, obținînd în activitatea sa o seamă de rezultate pozitive. Un număr din ce în ce mai important de oameni ai muncii, îndeosebi tineri, practică educația fizică și sportul, participă la numeroase competiții sportive cu caracter de masă. Sportul de performanță se dezvoltă continuu, obținînd rezultate de valoare atît în întrecerile sportive interne cît și în cele Internaționale.Succesele mișcării noastre sportive se bucură de o înalta apreciere în rîndurile milioanelor de cetățeni iubitori ai sportului din țara noastră. Pe drept cuvînt însă ei sînt nemulțumiți de faptul că a- ceste rezultate nu sînt încă pe măsura posibilităților de care dispune mișcarea noastră sportivă, a cerințelor crescînde ale celor ce muncesc și a sarcinilor puse de partid și guvern în fața U.C.F.S. Numărul celor care iau parte cu regularitate la activitatea sportivă organizată este încă nesatisfăcător ; în unele domenii ale sportului de performanță rezultatele sînt cu mult în urma celor obținute pe arena sportivă internațională.Uniunea de Cultură Fizică și Sport trebuie să pună în centrul activității sale dezvoltarea tot mai largă a educației fizice și sportului de mase, să desfășoare o muncă perseverentă pentru a cuprinde în .asociațiile sportive un număr din ce în ce mai mare de oameni ai muncii de la orașe și sate, să asigure ca întreaga masă a tineretului să practice în timpul liber exercițiile fizice și sportul în mod organizat și sistematic, începind încă din anii premergători școlii, potrivit cu vîrsta și dorințele fiecăruia.Ea trebuie să acorde o a- tenție deosebită dezvoltării gimnasticii, atletismului, tu-

sportiv al noi și tot în activita-populare, o
și creșterea bazeifizică și mișcarea țara

rismului, natației, să organizeze în continuare cît mai largi competiții de mase, să introducă și să extindă în toate întreprinderile gimnastica de producție, care s-a dovedit a fi un mijloc eficient pentru reconfortarea și întărirea sănătății oamenilor muncii. Dezvoltarea continuă a educației fizice și sportului de mase cere folosirea cît mai rațională și o mai bună îngrijire a puternicei baze materiale de care dispune mișcarea sportivă.în vederea creșterii nivelului activității în toate domeniile sportului de performanță trebuie să se depună o intensă muncă organizatorică pentru ca asociațiile și cluburile sportive să creeze și să asigure dezvoltarea armonioasă a tuturor ramurilor sportive, să desfășoare o activitate susținută de educare și instruire sportivă a unui număr tot mai mare de tineri înzestrați cu calități corespunzătoare cerințelor sportului de inaltă calitate, să se combată cu mai multă hotărîre manifestările negative — rămășițe ale influenței burgheze în sport, cum sînt vedetismul, tendințele spre profesionism, spiritul exclusivist de club, care se mai întîlnesc uneori in diferite ramuri ale sportului nostru. Trebuie studiate cu a- tenție și folosite pe scară largă experiența bună a asociațiilor sportive, cluburilor și sportivilor noștri fruntași, metodele cele mai avansate folosite în alte țări, pentru a asigura creșterea calitativă a pregătirii multilaterale și specialitate a sportivilor toate domeniile sportului performanță.Organizațiile sportive chemate să desfășoare o tensă și permanentă activitate de educare a sportivilor în spiritul dragostei nemărginite față de patria socialistă, al atitudinii juste față de muncă și bunurile obștești, al respectului față de colectivul în care își desfășoară activitatea profesională și sportivă și față de publicul spectator, al deplinei corectitudini tărîrii de a verență și a re pentru a tot mai valoroase in întrecerile sportive interne și internaționale. Mișcarea noastră sportivă dispune de condiții materiale corespunzătoare, de sportivi talentați, hotărî ți și capabili să urce cele mai înalte culmi ale măiestriei. Ea poate și trebuie să obțină în toate ramurile de sport rezultate la nivelul celor mai valoroase performanțe mondiale.în dezvoltarea activității sportive, un rol de cinste și răspundere revine cadrelor mișcării sportive, antrenorilor, profesorilor și instructorilor, care, avînd sarcina de a se ocupa nemijlocit de educarea și instruirea sportivilor, trebuie să constituie ei înșiși prin munca și comportarea lor e- xemple demne de urmat. Totodată organele de conducere

de dindesînt in-

sportive, al ho- munci cu perse- lupta cu îndîrji- obține rezultate

ale mișcării sportive trebuie să folosească în mai mare măsură formele colective de influențare, presa, publicațiile și emisiunile sportive, pentru a dezvolta în rîndurile sportivilor și a publicului spectator o opinie sănătoasă de masă în spiritul eticii socialiste, contribuind și pe această cale la formarea unor asemenea sportivi fruntași care să se bucure de prețuirea și stima oamenilor muncii atît pentru rezultatele de valoare ce le obțin în întrecerile sportive, cît și pentru comportarea lor e- xemplară în toate împrejurările vieții.U1C.F.S. împreună cu Ministerul învățămintului și Culturii sînt datoare să asigure cadrele necesare dezvoltării continue a educației fizice și mișcării sportive, să se ocupe temeinic de pregătirea numărului corespunzător de profesori de educație fizică, antrenori și alți specialiști pentru toate ramurile de sport și în același timp să asigure folosirea mai rațională a cadrelor sportive existente. De asemenea trebuie intesificată munca pentru formarea a mii și mii de instructori voluntari din rîndurile cunoscătorilor sportului care s-au dovedit că sînt gata să muncească cu entuziasm, în timpul lor liber, pentru organizarea și instruirea sportivă a maselor,U.C.F.S. trebuie să conlucreze și mai strîns cu sindicatele, Uniunea Tineretului Muncitor, sfaturile populare și celelalte organizații de stat și obștești, care au un rol important în mobilizarea maselor la activitatea sportivă și în îmbunătățirea condițiilor necesare continuei dezvoltări a acestei . activități.Uniunea de Cultură Fizică și Sport este chemată să dezvolte continuu relațiile sportive internaționale, contribuind astfel la întărirea prieteniei dintre poporul romîn și popoarele celorlalte țari, în interesul menținerii și consolidării păcii în lume.Comitetul Central al Partidului, Consiliul de Stat și Consiliul de Miniștri al Republicii Populare Romîne își exprimă convingerea că mișcarea sportivă își va îmbunătăți necontenit activitatea, aducînd un aport tot mai însemnat la dezvoltarea armonioasă și că- lirea fizică a cetățenilor țării noastre, la ridicarea continuă a nivelului sportului de performanță, la creșterea prestigiului sportiv al Republicii Populare Romîne; va contribui și mai mult la dezvoltarea în rîndul tineretului a spiritului de colectiv, a disciplinei, a curajului și voinței de a infringe orice greutăți în atingerea țelului propus, a entuziasmului și eroismului în muncă, a hotărîrii de a pune toată capacitatea creatoare în slujba întăririi și înfloririi patriei noastre socialiste, a cauzei progresului și păcii în lumea întreagă — trăsături de caracter specifice constructorilor socialismului și comunismului.

de de cu- co-un

Necesitățile consumului de pîine mereu sporit, dezvoltarea pe care orașul Oradea a luat-o în ultimii ani a determinat construirea unei noi fabrici de pîine. înzestrată cu cele mai modeme utilaje, noua fabrică asigură mai mult de jumătate din producția de

pline a întregului ora,, capacitatea ei ridicindu-se la 23.000 kg pîine pe zi.Ieri, cuptoarele au produs primele plini, care s-au dreptat spre magazine, cuitorii orașului Oradea consumat pîine produsă □oua fabrică.

Comitetul Central al Partidului Muncitoresc Romîn

fapte au dovedit supe- din foefe pândele de 
gospodăriilor colective

Cartea în rîndurile tineretuluiAnul acesta comitetul U.T.M. de la întreprinderea mecanică din Roman în colaborare cu biblioteca a difuzai în rîndul tineretului cărji în va'oare de peste 2.200 lei.Prinh-e tinerii cu o bogată bi-
bliotecă inginerul personală se numiri Dan Onică, Dumitru Bo- tezafu, Nicolae Avram, Maria La- rion, Mihai Bîrzu, loan Buligs.

P. LIDIA

^^irajată.> Veniturile ridicat anul 2.500.000 lei, colectiviștilor re- venindu-le însemnate tăți de produse
gospodăriei s-au trecut la pestecanti-și sume de

VASILE CĂBULEA

(Continuare în pag. a 3-a)

TELEGRAMĂ
Comitetului Central 

al Partidului 
Muncitoresc RomînBucureștiDragi tovarăși,Vă rugăm să primiți recunoștința noastră profundă pentru amabilul dv. mesaj trimis cu prilejul încetării din viață a secretarului nostru general, tovarășul Ajoy Ghosh. Mesajul dv. a însemnat pentru noi o mare mîn- gîiere într-un ceas de adîncă durere și mîhnire.Consiliul Național al Partidului Comunist din India

Gospodăriile agricole de stat au revizuit și reparat peste 93 la sută din tractoare și semănători și 86 la sută din cultivatoare și celelalte mașini agricole care vor fi folosite în campania agricolă de primăvară. Aproape jumătate din numărul gospodăriilor de stat au terminat toate pregătirile fiind gata pentru a începe lucrările agricole de primăvară.Anul acesta, pregătirea tractoarelor și mașinilor agricole în G.A.S. s-a făcut într-un timp mai scurt decît anul trecut, datorită exploatării mai raționale a acestora în timpul lucrărilor agricole, organizării

Gata pentru lucrările agricole 
de primăvarămuncii în ateliere, pe echipe și ansamble, ridicării calificării profesionale a mecanizatorilor.Fruntașe în munca de pregătire pentru campania agri-

colă de primăvară sînt gospodăriile agricole de stat din regiunile Banat, Ploiești, Do^ brogea și Cluj. (Agerpres)
O nouă sondă forată 

cu electroburulForajul sondei457Boldești, a doua sondă săpată cu electroburul. s-a terminat de curînd.Brigada comunistului Gheorghe Aurel a săpat la această sondă 2.100 metri cu electroburul, iar restul de 600 metri cu turbina. Și de data aceasta experimentarea acestui proce-

deu modem de foraj s-a desfășurat în condiții bune atingîn- du-se viteze mecanice de cca. 4 ori mai mari decît cu vechile metode de foraj. In cursul lunei martie a.c., în sectorul de foraj Boldești va continua experimentarea forajului cu electroburul la încă o sondă.

de odihnă.Ziua
și distracție 

a colectivistului
Așa numesc dobrogenii ma

nifestările care au loc dumi
nica. La căminele culturale ei 
vizionează cu acest prilej fil
me și spectacole, audiază con
ferințe pe teme agricole și sa
nitare. Pentru tineret se or
ganizează întreceri sportive. 
Adunați în jurul învățătorilor, 
cei mici ascultă basme. De 
multe ori aceste zile se în
cheie cu o seară de dans.

In comunele și satele regiu
nii Dobrogea se extinde tot 
mai mult inițiativa organiză
rii „Zilei de odihnă și distrac
ție a colectivistului".

Aspoct de la deschiderea Conierinței pe țaiâ a U.C.F.S. Foto

Consiliul de Stat și Consiliul de Miniștri 
al R. P. Romîne

CURSURI CE RIDICAREALa indicația comitetului de partid, conducerea tehnico- administrativă a Combinatului de cauciuc din Jilava a pus un accent deosebit pe ridicarea calificării tuturor muncitorilor și în special a celor tineri. La această acțiune s-a pornit cu convingerea că nu se pot obține fără o fără a seria.Astfel, în anul 1961 au fost organizate asemenea cursuri
produse de calitate calificare superioară, cunoaște temeinic me-

(Agerpres)

pentru vulcanizatori, pentru cei care confecționează încălțăminte din cauciuc etc. După frecventarea cursurilor mulți tineri și-aji ridicat calificarea obținînd rezultate bune în producție, Vasile Macarie, Tudorache D., Badiu Iancu, Badea Radu, Mareș Victoria și Gheorghe Găvan sînt numai cîțiva dintre ei.în scurtă vreme vor începe din nou să funcționeze 9 cursuri oare vor cuprinde a- proximativ 300 de muncitori. La acestea nivelul de predare

CALIFICĂRIIva fi superior celui de anul trecutComitetul U.T.M. al Combinatului acordă o grijă deosebită felului în care se desfășoară aceste cursuri. El și-a propus, în primul rînd, să mobilizeze la aceste cursuri marea majoritate a tineretului și să analizeze apoi pe parcurs modul în care tinerii își însușesc cunoștințele predate.
GHEORGHE ENACHE 
corespondent voluntar



Exigenta cu care lucrează, buna calificare și atenția ce o acordă fiecărei operații Ia prelucrare îi ajută pe tinerii Ion Borșa, Marin Milea *i Ion Nițu din secția mecanică, de la Uzinele „23 August" din Capitală, să execute numai lucrări de bună calitate. Ei sint minări că și aceste produse au primit calificativul „bine" din partea controlului tehnic.Foto : N. STELORIAN

Procedee tehnologice 
avansate

In uzinele metalurgice și 
constructoare de mașini se 
extinde turnarea de precizie 
a pieselor în modele ușor fu
zibile, procedeu care asigură 
o calitate superioară a produ
selor și mărește productivi
tatea muncii cu circa 30 la 
sută. Deoarece piesele turnate 
astfel au o formă apropiată 
de cea finită, pierderile de 
metal rezultate în timpul pre
lucrării se reduc simțitor.

întreprinderile construc
toare de mașini din Brașov 
folosesc turnarea în modele 
ușor fuzibile la încă 150 de 
repere. în cursul anului vor 
fi executate după această me
todă peste 80 de piese de 
autocamion și circa 80 piese 
de tractor. Turnarea de pre
cizie a fost extinsă anul a- 
cesta la mai mult de 70 la 
sută din volumul pieselor 
care se execută la Uzinele 
„I. C. Frimu** din Sinaia. De 
asemenea, în turnătoriile uzi
nelor „23 August** și „Semă
nătoarea" din Capitală, „Uni
rea** din Cluj, s-au luat mă
suri în vederea folosirii pe 
scară mai largă a acestui pro
cedeu.

Potrivit datelor primite de 
la Ministerul Metalurgiei și 
Construcțiilor de Mașini, a- 
nul acesta turnarea de pre
cizie în modele ușor fuzibile 
se va aplica la un volum de 
piese cu aproape 80 la sută 
mai mare decît anul trecut.

(Agerpres)

Producții mari de lapte
îh tot timpul anuluiAnul trecut, Gospodăria agricolă de stat Segarcea, a obținut în medie, de Ia fiecare vacă furajată, cîte 3.100 litri lapte față de 2.770 litri cit era planificat. Acest succes este urmarea unei bune îngrijiri a animalelor.Aplicînd în practică cunoștințele căpătate la cursurile agrozootehnice, printr-o mai bună îngrijire și furajare a animalelor tinerii îngrijitori de animale obțin producții ridicate de lapte și în perioada de iarnă.Mulgătorii Constanța Mititica, Constantin Băia, Florea Bucățea au reușit ca de la fiecare vacă furajată să obțină zilnic între 10—13 litri lapte, față de 8—10 litri cît era planificat.

Experiența acumulată în a- cest domeniu va face ca în a- nul acesta producția de lapte pe cap de vacă furajată să fie mult anul mai mare ca cea din trecut. .
ILIE LEPĂDAT
inginer agronom

Se întrec campionii
asociațiilor sport veZilele acestea s-a desfășurat în orașul Ploiești faza in- ter-asociații a Spartachiadei de iarnă a tineretului. Opt centre de desfășurare a concursurilor au găzduit aproape 400 de tineri și tinere care s-au calificat pentru această fază. Printre aceștia se află

La faza intercomunaiăcîteva zileCu 
frele de comună 
Bîrsana, Rona de Sus și Bocicoiuî 
Mare, din raionul Sighef s-a des
fășurat faza intercomunaiă a Festi
valului bienal de teatru „I. L 
Caragiale”.

In centrul de comună, Bîrsana, 
au participat 4 formații de artiști 
amatori. Echipa de teatru a cămi-

în urmă, în cen- 
Sarasău, Remefi,

nului cultural din Strîmtura a pre
zentat piesa „Rîsul pămîntului”, cea din Bîrsana ,,Logodna furtunoasă”, iar formațiile din Nănești 
și Glod au prezentat piesele 
„Bucuroși de oaspeți” și „Vînătorii de doi iepuri”.

Spectacolele s-au bucurat de 
mult succes în rlndul spectatorilor.

EMILIAN CHIMIUC

numeroși tineri talentați Mihai Bucurică,Uzinelelae, lăcătuș, și Andrei Darie, sudor la Rafinăria Ploiești, E- lisabeta Ionescu, învățătoare în comuna Strejnic, Magda Rusnak, contabilă la Banca de Investiții din Ploiești, Sever Jugănaru, tractorist la S.M.T. Bărcănești și mulți alții care au cîștigat concursurile programate și în cadrul acestei etape, calificîndu-se pentru faza orășenească.La unul din centrele unde s-a desfășurat competiția de șah a luat parte și maestrul sportului la șah, Paul Diaco- nescu.

ca turnător la „1 Mai“, Coca Nico-
In școala medie din Gura Humorului, regiunea Suceava, se desfășoară o bogată activitate cul- tural-educativă. în cadru! acestei activități, un rol însemnat îl are brigada artistică de agitație care prezintă adesea programe interesante și instructive. Nu de mult brigada a prezentat un program și în deplasare, la Ostra. Tot în cadrul activității cultural-educative, la noi în școală s-a desfășurat un concurs gen „Cine știe, cîștigă”, intitulat „Drumeție prin Cosmos”. Cîșfigătorii au primi! premii în obiecte precum și o excursie pe care o vor efectua în vacanfa de vară.O aefiune frumoasă a realizat clasa a X-a : montajul literar ,,Mulțumim partidului”, care a fost urmat de o reuniune tovărășească.

GH. NICA ADRIANA OSTAFE
corespondent voluntar elevă

Vor crește
22.000 păsăriConsfătuirea pe (ară a colectiviștilor a dat indicații prețioase privind dezvoltarea celor mai rentabile sectoare de producție din gospodăriile colective. Numeroase gospodării agricole colective ?i-au propus ca in acest an să dea o atenție deosebită creșterii animalelor și de asemenea creșterii păsărilor. Una dintre aceste gospodării este și „Steaua roșie" din Mădăraș, regiunea Crișana, care și-a propus să creasoă in acest an 22.000 păsări.In legătură cu aceasta am stat de vorbă cu tovarășul Teodor Maghiar, Erou al Muncii Socialiste, președintele gospodăriei.— Pentru noi — spunea dintâi - Consfătuirea pe țară a colectiviștilor a constituit un izvor de bogate învățăminte în acea ce privește dezvoltarea și consolidarea gospodăriei colective. Intorcindu-ne de la .marele sfat" al colectiviștilor am căutat să aplicăm și noi în gospodăria noastră recomandările și tot ce-am învățat la această consfătuire. In planul de producție al gospodăriei noastre dezvoltarea sectorului zootehnic ocupă in a- cest an un loc important. Daca in anul trecut gospodăria a realizat numai din sectorul zootehnic un venit de 1.610.944 lei, în anul acesta venitul din zootehnie se va ridica Ia 2.811.000 lei. Acum insă, studiind posibilitățile și condițiile pe care le avem, ajutați de organizația de partid, punem temelia unei ramuri nc: de producție, care in viitorul apropiat ne va aduce venituri foarte mari. E vorba de creșterea păsărilor. In raport cu altele, acestei îndeletniciri noi i-am dat mai putină atenție pînă acum. Astfel, anul trecut am crescut în gospodărie numai 8.000 de păsări, venitul realizat prin valorificare fiind 116.000 lei. Anul acesta insă, am ItotArit să creăm toate condițiile pentru cele 22.000 păsări pe care le vom crește, astfel ca în anul viitor ele să ne asigure un venit de peste un milion lei (aici, la Mădăraș, veniturile „serioase" încep de la un milion, doar fondul de bază al gospodăriei în prezent se ridică la 5.556.351 lei).

— S-au luat de pe acum mă
surile cuvenite i— Da, încă din prima lună a acestui an ne-am îngrijit să avem 3.200 găini matcă ouă- toare. Am amenajat cinci pu- iernițe, cu o capacitate de 1.200 pui fiecare, avem cuptoare de încălzit, spații pentru crescătorie. Vom mai construi 2 complexe avicole, model. La sfîrșitul acestei luni, celor 3.000 pui care deja au fost scoși 11 se vor mai adăuga 8.000. In ceea ce privește rasa păsărilor ne-am îngrijit ca----- •------

aceasta să fie cea mai bună, cea mai productivă. Anul a- cesta o să creștem 1000 gîște matcă, 10.000 găini matcă, 11.000 găini ouătoare. Făcînd un calcul preliminar vedem că în cursul acestui an vom putea valorifica aproximativ 1.400.000 ouă ceea ce reprezintă un venit de peste 180.000 lei. Este doar un început, sînt primele condiții necesare amploarei ce o va lua în viitor creșterea păsărilor la gospodăria noastră.
— Bineînțeles, v-ați îngrijit și de asigurarea hranei nece

sare, potrivit celor mai noi 
indicații ale zootehniei.— Inginerul nostru zootehnist, Unărul Boli ac Sabin. im preur.ă cu brigadierii. au ela bora: o adevâra:â «2is:ă de bucate" pentru pui; deja creștere Acum hrana kx constă din : păsa: cu porumb și orz, orinză de vaci. Lapte smlntinit, morcov, «c. Furajele necesare celor 22-000 pâsăr. sint asigurate.Discuția cu președintele a fost deosebit de interesantă, instructiva. Cu acest prilej am

zootehnic, ținute de secretarul organizației U.TJd., inginerul Boliac Sabin, participă numeroși tineri care își Însușesc cunoștințele necesare meseriei lor de crescători de animale, că hrănirea rațională, îngrijirea și creșterea păsărilor ocupa mai multe lecții în tematica cercului, ajutîndu-i astfel pe cei care vor lucra la creșterea celor 22.000 de păsări să-și însușească multe din tainele acestei meserii.Am aflat că anul trecut cele două crescătoare de păsări, tinerele Bon dor Maria și Pin- terman Maria au muncit bine, au obținut rezultate frumoase. Ele vor lucra și în acest an tot la creșterea păsărilor și vor îngriji cu aceeași dragoste loturile de găini și gîște încredințate lor. Organizația de bază U.T.M. din gospodărie se preocupă de îndrumarea tinerilor colectiviști spre sectorul zootehnic. Mai ales pe fete le îndrumă spre creșterea păsărilor. Pini în prezent deja alte 4 tinere colectiviste au cerut sâ muncească in sectorul avicol, Mulți tineri vor lua parte de asemenea la tcate construe- țifle ce se ridică in acer: ar la gospodine. îs vederea dez- vo^ărd aactorulu: zootehnic.învițimmtele consfătuirii pe țară a colectiviștilor dau roade în gospodăria colectivă milionară din Mădăraș. Colectiviștii de aici vor avea încă din anul acesta aproape 900 de păsări la suta de hectare.

La una din lecțiile de xoo- tehnie din cadrul cercului agrozootehnic de la G.A.C. „Minerul" comuna Cără- șeu, raionul Sahr-Mare.Foto: AGERPRES

mai aflat că la lecț. -e cercului VIORICA CLONDA

Carte- e devenit un prie- tea de xederpărt: al muncuohlor de la Fabrica de mase plastice din Buzău. In fotografie, nn grup de muncitori In țața standului de cârti din cadrul Întreprinderii.Foto : AGERPRES

Concerte- lecții
Teatrul Muzical 

din Galați a orga
nizat in ultimul 
timp o serie de con- 
certe-lecții, în scopul 
popularizării muzi
cii in rlndul oame
nilor muncii.

Astfel, s-a prezen
tat evocarea istori- 
co-muzicali „Un 
veac de romanță ro
mânească" la care și-au dat concursul artiștii Nicolae Se- 
căreanu, artist eme

rit, Ana Bălăci și 
Dorel Livianu.

Zilele acestea, a 
fost prezentat și 
concertul-leeție „O- 
pereta clasică vie- 
neză“ la care și-au 
dat concursul Ma- 
rica May-Munteanu, 
Cornel Stavru, so
liști ai Teatrului de 
operă și balet din 
București și Ileana Irod, solistă a Ra- 
dioteleviziunii Ro
mine,

Ambele concerte-

lecții au fost pre
zentate de către 
muzicologul prof. 
Viorel Cosma, di
rectorul Universită
ții populare muzi
cale din București.

Spectacolele, la 
care au participat 
numeroși tinetă din 
întreprinderile și 
șantierele gălățene, 
s-au bucurat de un 
deosebit succes, MARCEL

SCORȚARU lăcătuș
In timpul liberComitetul U.T.M. și unitatea de pionieri din școala noastră se preocupă în permanență de organizarea activității extrașcolare a elevilor, în special de organizarea în zilele de duminică a unui program cît mai variat și mai atractiv.lată numai cîteva dintre multiplele activități inițiate în acest

Muncitorii-elevi 
de la „Grivița Roșie"

La Stațiunea 
experimentală 

legumicolă Ișainița
Gospodăriile agricole colec

tiv, din bazinul legumicol al orașului Craiova au făcut pre. 
gitirile și întăminfările in ră
sadnițele de legume sub îndrumarea lucrătorilor de la 
stațiunea experimentală legu
micolă Ițalnița. Cercetătorii de aici acordă sprijin gospodă
riilor colective in tot timpul anului. Pentru extinderea me
todelor înaintate, ei au orga
nizat anul trecut. 7 loturi le
gumicole demonstrative in 
unele unități agricole socialis
te. De pe aceste terenuri, unde 
s-a aplicat agrotehnica stabi
lită de cercetători, gospodăria 
agricolă colectivă din comuna Poiana Mare a obținut 41.000 
kg de roșii timpurii la hectar — de două ori mai mult decât 
de pe celelalte terenuri.

Stațiunea continuând si a- 
corde sprijin dezvoltării legu
micultura in G.A.S. st G.A.C., 
a organizat anul acesta încă 7 noi loturi demonstrative in a- 
ceste unități. Totodată au fost 
pregătiți in stațiune 80 de brigadieri legumicoli din uni
tățile agricole socialiste din 
regiune.

(Agerpres)

ș:e , primul semestru a fost încheiat cu rezultate îmoucu- răîoare. A crescut iv al notelor. A scă- nuit, tată de semestrul corespunzător al anului școlar trecui, numărul de corijenți. S-a îmbunătățit frecvența. Utemiști ca Dumitru Alexandru, Peicea Tudor, Săndulescu llie, Dima Ion nu se mulțumesc niciodată cu rezultate mediocre la învățătură. Ei și alți tineri muncitori de la „Grivița Roșie” se situează printre cei mai buni elevi.Organizația U.T.M. de la Uzina „Grivița roșie”, îndrumînd îndeaproape activitatea tinerilor mun- citori-elevi, s-a străduit să dezvolte la fiecare din ei simțul răspunderii nu‘numai pentru munca lui, ci și pentru cea a colegilor săi, pentru rezultatele pe care ei le obțin |a învățătură. In această activitate, comitetul U.T.M: ține o permanentă legătură cu școaia, cu profesorii. Bordeianu Ion și Dima Gheorghe, elevi la seral și membri ai comitetului U.T.M., urmăresc zilnic situația la învățătură și frecvența celorlalți elevi, discută cu profesorii în vederea rezolvării unor probleme deosebite și, periodic, prezintă informări în ședințele de birou. Astfel, atunci cînd Pătru Nicolae și Ghițescu Aurel, elevi în clasa a IX-a, hotă- rîseră să se retragă de la școală, motivînd că asimilează cu greutate cunoștințele predate, că au dificultăți în înțelegerea unor noțiuni, comitetul U.T.M. le-a venit în ajutor. Ajutați zi de zi de tovarășii lor, utemișfii Pătru Nicolae și Ghițescu Aurel obțineau rezultate tot mai bune.La rîndul lor, profesorii au ți

nut în permanență legătura cu comitetul U.T.M., cu organizațiile U.T.M. din secții. Majori‘atea profesorilor de la Școala medie serat â nr. 11 sint legații de activitatea din ate ere. Deseori vin în secțiile in care lucrează elevii lor, stau de vorbă cu muncitorii, cu maiștrii, cu inginerii și organizează ore de consultații. °rofesoara Creju Angela, diriginta clasei a IX-a A, este cunoscută de toți muncitorii secției a IV-a mecanică. Ea vine zilnic printre ei. Și de cîte ori esie nevoie, le acordă ajutorul său. Acest ajutor l-a simțit din plin elevul Muscalu Constantin care, într-o vreme, nu prea știa ce este disciplina de studiu, nu învăța, rămînînd mult în urma colegilor săi. Ajutat de profesoara Crețu Angela, care a reușit să-l facă să înțeleagă importanța disciplinei, Muscalu Constantin s-a integrat apoi în activitatea colectivului, numărîn- du-se azi printre elevii buni.în decursul primului semestru, multe din problemele importante privind învățămîntul seral au fost rezolvate printr-o coordonare mai bună a muncii de către școală și întreprindere. Periodic au avut loc adunări, organizate pentru discutarea situației la învățătură a e- levilor de la seral. La aceste a- dunări erau invitați, în afara mun- citorilor-elevi, profesori, secretari ai organizațiilor U.T.M. din secții, muncitori și ingineri fruntași. A- ceștia își spuneau părerea despre acei elevi delăsători care mai existau printre tinerii muncitori- elevi, condamnau mediocritatea, îi sfătuiau cum să muncească.Totuși, la Uzinele „Grivița roșie” sînt și tineri care în primul semestru au obținut rezultate nemulțumitoare. Din dezbaterile plenarei lărgite a comitetului U.T.M. care a avut loc a doua zi

după încheierea semestrului și la care au fost invitați tovarăși din conducerea uzinelor, din conducerea școlii, secreta*., organizași* lor U.TJA din secții, muncitori și ingineri fruntași precum și toți e- fevii de la seral, a reieșit că a- ceste situații se daioresc delăsării dovedite de unii tineri, absențelor nemotivate. Sînt însă și cazuri cînd rezultatele slabe la învățătură se daioresc lipsei unui ajutor mai substanțial din partea întreprinderii. La „Grivița roșie” nu au luat încă ființă cercuri de într-ajutorare la învățătură prin meditații și consultații, care să fie îndrumate de ingineri bine pregătiți, care să-i ajute pe elevi în însușirea cunoștințelor mai dificile.A reieșit, de asemenea, dindiscuții faptul că programarea tinerilor în schimburi deproducție care să le înlesnească participarea la cursuri nu esterezolvată în toate secțiile. Lasecțiile strungarie-vagoane, depildă, unii muncitori-elevi sînt schimbați dintr-o tură în alfa.Planul de măsuri aprobat de plenară prevede lichidarea, în semestrul II, a tuturor acestor deficiențe și intensificarea muncii politice în rîndul munciforilor- elevi, în vederea obținerii unor rezultate tot mai bune la învățătură.
ADRIAN VASILESCU

scop: organizarea a trai înfilniri cu activiști de stat și de partid ; inițierea unor concursuri „Cine se pregătește, ne-o dovedește" ; pe temele „Trecutul glorios de luptă »l partidului" ; „Mihail Emi nescu, cel mai mare poet al nostru”; organizarea de excursii și vizite ia Combinatul chimic Govora, la G.A.S. „Tudor Vladimirescu“-Dră- gașani ; concursurile „Cel mai bun solist”, „Cel mai bun recitator”, „Cel mai bun cititor” ; vizionarea de filme ; învățarea de cîniece ; strîngerea a 2.000 kg fier vechi și 500 kg maculatură etc. De asemenea, din inițiativa organizației U.T.M., s-au constituit grupe de difuzare a cărții.Programul activităților desfășurate duminica de către utemișli și pionieri de la școa’a noastră se încheie cu vizionarea unui film. Numai în luna ianuaria au fost vizionata filme do im» număr do pe$*e 60C de elevi.Datorită felului atractiv in caro sint organizate activitățile da duminica elevii dovedesc mult interes pentru ele.
Prof. OPRIȚA CONSTANTIN

Școala de 8 ani Voicești, 
raionul Drăgășani, 

regiunea Argeș
-----o-----

Muzeul școlii
în comuna Macea, raionul 

Arad, a fost deschis în ca* 
drul școlii elementare de 7 
ani un muzeu de științe na
turale. Muzeul cuprinde peste 
160 impăieri și mulaje de pd-i 
sări și animale domestice șt 
sălbatice.

Materialele existente în mu
zeu au fost confecționate In 
cea mai mare parte cu ajuto
rul elevilor din școală. Acest 
muzeu va folosi la însușirea 
șt mai temeinică a cunoștințe- 
lor în domeniul Științelor na
turale.

R. GHEORGHE 
funcționar

L-am văzut pe Ion Butu
noiu la pupitrul de comandă 
al laminorului 3. Merită să-l 
privești. Agregatele îl ascultă 
supuse. Cu privirea, cu un 
gest dirijează munta întregii 
brigăzi. Totul îi pare fami
liar și firesc. Se află intr-o 
lume a lui in care se simte 
bine și cu greu poți încerca 
gîndul că Ion Butunoiu, lami
nator șef la Uzina de tablă 
din Galați, ar putea fi altfel 
fără laminoarele și echipa 
sa. Muncitorii 
cînd îi întrebi 
Ion spun doar

-r E crescut 
stră. Viața uzinei este si via
ța lui.

Să-l însoțim puțin dincolo de 
hala laminorului dînd la ivea
lă cîteva secvențe din activi
tatea lui de deputat.

...Treaba asta de deputat în 
sfatul popular orășenesc nu-i 
ușoară. Parcă la pupitru e 
mai simplu. Nu știu cum 
m-aș descurca în circum
scripția 90 unde activez 
dacă n-aș avea sprijinul de 
nădejde al cetățenilor. Amin
tesc aici cîțiva tovarăși 
comitetul de sprijin care 
ajută foarte mult. Așa 
Anton Micu, Octavian 
druță și Anica Vîrgolici.

mai în vîrstă 
de Butunoiu 

atît:
de uzina noa-

din 
mă 

sînt 
An-

Omul cel mai cunoscut
din cartier

...Cu cetățenii din circum
scripția mea am avut azi o 
discuție interesantă. Le-am 
arătat faptul că aici in ime
diata vecinătate se ridică 
noul cartier de locuințe al 
constructorilor combinatului 
siderurgic. S-au dat deja în 
folosință peste 1.100 de apar
tamente. Locuințe frumoase 
care împodobesc această par
te a orașului. Noi ce facem 
insă ? Nu trebuie să ne 
podărim circumscripția 
bine ? Să avem străzi 
curate, casele mai 
moașe, văruite. Și împreuna 
cu cetățenii, am hotărît să 
trecem la acțiune. Pe stră
zile Piața Eroilor și Dutpitru 
Marinescu am plantat 80 de 
pomi. Numai și numai tei. 
Va fi frumos cînd vor crește 
muri și vor înflori. Ca în 
centrul orașului va fi- Cei 
mai harnici cetățeni la plan
tarea pomilor au fost Anica 
Șerbănescu, Chirița 
Petru Costandache.

S-au văruit apoi 
caselor, pomii, s-au

străzile. Vara am putea invi
ta pe,oricine în cartierul nos
tru. fără să ne facem de ru
șine. Pe rigole plantăm flori, 
fiecare familie e in întrecere 
pentru a face mai plăcută și 
îngrijită porțiunea de stradă 
unde locuiește.

...Am mers cu cetățenii din

gos- 
mai 
mai 
fru-

Vlad și

fațadele 
curățat

Din jurnalul
unui tinăr

deputat

circumscripție la muncă pa
triotică pentru înfrumuseța
rea împrejurimilor stadionu
lui. Data trecută au fost 50 
tovarăși. Acum 100.

...Spuneam eu bine că trea
ba asta de deputat nu-i ușoa
ră. Azi, trecînd pe strada 
Dumitru Marinescu am fost

oprit de un electrician de la 
uzina noastră, pe nume 
gore Păpăruș.

— Ce-i frate, că arăți 
necăjit.

Mi-a spus totul. Iată 
avea pe suflet:

— Locuiesc cu unchii 
Oameni în vîrstă. Ii ajut și 
eu cum pot. De la o vreme 
însă nu ne mai împăcăm de
loc. Nu știu cum s-a 
dar ne certăm pentru 
fleac. Stricăm și liniștea 
nilor și nu-i bine asta, 
vrea să vii pe la noi ?

— Să vă-mpac ?
— Nu știu ce să faci, dar 

vino, ești deputat.
Am mers, am discutat cu 

bătrînii, cu nevasta lui Păpă- 
ruș.Acum aud că o duc bine- 
Păpăruș nu mai e nici el su
părat. Mă bucură faptul a- 
cesta.

...Eram pe strada Clujului 
cînd un copil de școală, pe 
nume Ion Angheluță, a rupt 
un pom. Am stat de vorbă cu 
părinții lui. Apoi m-am dus 
la școala nr. 10 unde învăța,

Gri-

tare

ce

mei.

făcut 
orice 
veci- 
N-ai

cu pomul rupt în mînă. Am 
discutat despre asta cu tova
rășii profesori și învățători. 
Am lăsat pomul rupt în can
celarie. De atunci o faptă ca 
aceasta nu s-a mai repetat,

...Se citește mult în cartie
rul nostru la cercurile de ci
tit. Una din dovezi ? Au ve
nit cetățenii la mine 
spus:

— N-ar fi posibil 
o librărie aici mai 
Tare avem nevoie de cărți.

Librăria s-a deschis nu de 
mult, se vînd intr-adevăr 
multe, multe cărți.

...Vine primăvara. Trebuie 
să ne ocupăm de pe acum de 
rigola de flori, să vedem ce 
pomi s-au uscat pentru a-i 
înlocui. Apoi trebuie să 
terminăm fotomontajul și ga
zeta cu imagini din viața cir
cumscripției, trebuie să le a- 
șezăm la un loc mai potrivit. 
Vom folosi toate formele pen
tru mobilizarea cetățenilor 
din circumscripția noastră la 
munca de înfrumusețare.

Cînd îl vezi pe Ion Butu
noiu la pupitrele laminoare- 
lor, cu greu îți vine a crede 
că și în afara uzinei tînărul 
acesta are o viață atît de bo
gată în frumuseți.

și mi-au

să avem 
aproape?

ILIE TANASACHE

Radioamatorii din Școala elementară de 7 ani din ca. muna Domnești, regiunea București, își petrec mult» din ceasurile libere descifrînd tehnica radiouluiFoto: AGERPRES
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Darea de seama a Comitetului
de organizare a U.C

în numele delegaților la Conferință și al tuturor membrilor U.C.F.S., tov. Aurel Duma a mulțumit Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Romîn, Consiliului de Stat și Guvernului R. P. Romîne pentru salutul adresat, pentru înalta apreciere dată muncii în domeniul sportiv.Prețioasele indicații date mișcării de cultură fizică și sport — a spus vorbitorul — vor constitui pentru întreaga noastră activitate un ghid permanent, un important factor mobilizator pentru toate organele și organizațiile sportive, pentru toți membrii U.C.F.S.Subliniind succesele hotărî- toare obținute de poporul nostru, sub conducerea Partidului Muncitoresc Romîn, în lupta pentru construirea socialismului, în domeniul industriei, colectivizării agriculturii, în ridicarea nivelului de trai material și cultural al oamenilor muncii, tovarășul Aurel Duma a arătat că în cadrul marilor transformări revoluționare care au avut loc în țara noastră, mișcarea de cultură fizică și sport a cunoscut o puternică dezvoltare.Hotărîrile partidului și guvernului au trasat mișcării sportive sarcina să dobîn- dească un larg caracter de masă, să devină un mijloc eficient de întărirea sănătății celor ce muncesc, de educație comunistă, de creștere a unei generații viguroase, capabilă să îndeplinească în bune condiții mărețele obiective ale construirii socialismului.Marea grijă a partidului și guvernului față de dezvoltarea necontenită a mișcării de cultură fizică și-a găsit expresie și în crearea unei puternice baze materiale. A- vem astăzi, față de 1944 de peste 5 ori mai multe stadioane și terenuri de fotbal, de 8 ori mai multe piste de atletism, de 7 ori mai multe terenuri de volei, baschet și tenis, de două ori mai multe săli de sport și de 5 ori mai multe locuri în tribunele bazelor sportive.îndeplinind sarcinile i-au fost încredințate partid și guvern și dispunind de o bogată bază materială, mișcarea noastră sportivă s-a dezvoltat an de an.Un moment de mare importanță in dezvoltarea mișcării sportive l-a constituit Hotărîrea C. C. al P.M.R. și a Consiliului de Miniștri din 2 iulie 1957, prin care a fost creată Uniunea de Cultură Fizică și Sport. In perioada care a trecut de la reorganizarea mișcării sportive, datorită unei intense munci politice și organizatorice, U.C.F.S. a devenit o largă organizație obștească, cuprin- zînd peste 2.700.000 de membri, încadrați în peste 10.500 asociații sportive, organizate întreprinderi, instituții» și școli.amploare deosebită a în ultimii ani activitatea rîndul maselor.

sarcina cea trasată de Uniunii de

ce de

în sateO luat sportivă în Numai la concursul cultural- sportiv au luat parte în anul 1.961 peste 2.500.000 de tineri și tinere de la orașe și sate.în fabrici, uzine, pe șantiere și în instituții se desfășoară o bogată activitate spor’ tivă. Un element nou îl reprezintă pătrunderea din ce în ce mai largă a sportului la sate.Mase tot mai largi îndrăgesc turismul — acest minunat mijloc de recreere, de educație patriotică și cetățenească. Peste 2 milioane de muncitori, țărani, elevi și studenți au participat anul trecut la diferite acțiuni turistice, avînd astfel posibilitatea să viziteze locuri mari șantiere ale mului, să petreacă neuitat în mijlocul naturii, să-și oțelească sănătatea, să acumuleze noi forțe.Referindu-se la succesele importante obținute în domeniul activității sportive de performanță, darea de seamă relevă că în cei patru ani care au trecut de la înființarea U.C.F.S. sportivii romîni au stabilit 34 de recorduri mondiale, au cucerit 3 titluri de campioni olimpici, 10 de campioni mondiali, 27 de campioni europeni, 97 de campioni balcanici și 11 titluri de cam-

istorice și socialis- clipe de

pioni mondiali universitari.Rezultatele importante op- ținute în acești ani în activitatea sportivă de masă, precum și victoriile de mare prestigiu internațional cucerite de sportivii romîni peste hotare, confirmă pe deplin justețea măsurilor luate de partid în domeniul reorganizării mișcării de cultură fizică și sport.

i Subliniind că mai importantă partid și guverni Cultură Fizică și Sport a fost aceea de a da o largă dezvoltare activității sportive de masă, darea de seamă înfățișează o serie de rezultate în această direcție. In prezent tot mai multe asociații sportive organizează anual întreceri pentru desemnarea celor mai buni sportivi ai uzinei, fabricii, satului sau școlii, cu- prinzînd sute de mii de tineri și vîrstnici într-o activitate continuă. Mari competiții de masă au devenit tradiționale în mișcarea noastră sportivă. La crosurile organizate în cinstea zilelor de 1 Mai și 7 Noiembrie au luat parte anul trecut peste 2 milioane de tineri și tinere. Spartachiadele au devenit a- devărate sărbători ale tineretului. „Duminicile cultural- sportive“, în cadrul cărora sportul se îmbină armonios cu activitatea culturală au in" trat în practica multor asociații sportive sătești. O bogată activitate se desfășoară în cele peste 800 de asociații sportive din școlile medii și profesionale. în institute de învăță- mînt superior, la competițiile sportive din participat de două ori mai mulți studenți 1957. Tot mai asociațiile sportive care organizează diferite acțiuni turistice, cum ar fi excursiile în împrejurimile orașelor, pe biciclete sau pe jos, îmbinate cu frumoase jacuri sportive.Un ajutor important în extinderea activității sportive de masă l-au acordat sindicatele. Organele și organizațiile U.T.M. au sprijinit, de asemenea, activitatea sportivă, an- grenînd tineretul la diferite concursuri sportive de masă și acțiuni patriotice pentru construirea și amenajarea de baze sportive.Vorbitorul a arătat că cu toate realizările obținute, organele și organizațiile sportive, începînd cu Biroul comitetului de organizare au neglijat timp îndelungat atragerea maselor largi de oameni ai muncii, și îndeosebi a tineretului, la practicarea sistematică și organizată a exerciții- lor fizice și sportului. Nu s-a pus accentul cuvenit pe dezvoltarea formelor simple ușor accesibile și atractive ale educației fizice, care au un mare rol în călirea sănătății și educarea tineretului. în unele întreprinderi, etapa de mase a campionatelor republicane, ca și spartachiadele, crosurile, concursul cultural-sportiv al tineretului și alte forme com- petiționale nu se bucură încă de atenția cuvenită din partea asociațiilor sportive. Gimnastica în producție cuprinde deocamdată un număr redus de salariați, unele asociații sportive nu se preocupă în mod corespunzător de atragerea femeilor în practicarea sportului. Mai sînt școli în care activitatea sportivă se reduce numai la orele prevăzute în programul de învățăm înt. în continuare darea de seamă se ocupă de sarcinile mișcării sportive pentru răspîn- direa cit mai largă a educației fizice și a sportului in mase si cuprinderea oamenilor muncii in practicarea exercițiilor fizice și a sportului, începînd din anii premergători școlii și potrivit cu vîrsta și dorința fiecăruia. Se subliniază în mod deosebit necesitatea extinderii formelor simple de practicare a exercițiilor fizice care pot fi la în- demîna oricărui cetățean.O formă superioară în pregătirea multilaterală a tineretului este complexul sportiv care cuprinde un mare număr de probe variate și angrenează pe tineri într-o activitate sistematică, contribuind la ‘ buna lor pregătire fizică generală, la dezvoltarea îndemî- nării, rezistenței, forței, curajului și voinței.Actualul complex sportiv va trebui îmbunătățit, astfel ca el să devină mai atractiv, mai accesibil și să joace un rol mai activ în cuprinderea tineretului la practicarea organizată a exercițiilor fizice.Asociațiile sportive din fabrici, uzine și șantiere, trebuie să devină importante centre de răspîndire a culturii fizice în mase, un model de atragere și cuprindere a oamenilor muncii în practicarea exercițiilor fizice și sportului, în ceea ce privește activitatea sportivă la sate — se arată în continuare — este necesar ca organele U.C.F.S. să a- jute mai mult asociațiile sportive în desfășurarea unui bogat calendar competițional, în alcătuirea căruia să se țină seama de specificul satului și de preocupările țărănimii noa-

anul 1961 audecît în anul numeroase sînt

stre muncitoare. Această activitate să fie mai strîns legată de viața culturală a satului, la locurile unde se desfășoară tradiționalele hore țărănești, în curtea căminului cultural sau la baza sportivă, să se organizeze diferite competiții cu caracter educativ și a- tractiv, în cadrul cărora să se atribuie titlul de „cel mai iute", „cel mai puternic", „cel mai rezistent” tînăr din sat, iar oină să fie tot mai prezentă pe terenurile de sport din comunele patriei noastre.Organele și organizațiile U.C.F.S., în colaborare cu U.T.M. și cu secțiile de învă- țămînt ale sfaturilor populare, au datoria să acorde toată a- tenția dezvoltării educației fizice și sportului în rîndurile tineretului studios, cuprinderii în campionatele școlare, campionatele republicane de juniori, spartachiadele tineretului a întregii mase a elevilor, în rîndul studenților să se organizeze un număr mai mare de întreceri sportive pe grupe, ani, facultăți și institute care să cuprindă majoritatea studenților.Darea de seamă subliniază necesitatea intensificării activității turistice, care va trebui să constituie o preocupare de seamă a organelor și organizațiilor sportive, chemate să folosească mai intens acest important mijloc recreativ. Să se pună mai mult accent pe caracterul instructiv-educativ al turismului, prin vizitarea unor locuri istorice legate de trecutul glorios de luptă al partidului, al clasei muncitoare și al poporului nostru, prin popularizarea marilor construcții socialiste, a frumuseților și bogățiilor patriei. Consiliile U.C.F.S. și asociațiile sportive vor trebui să dovedească mai multă inițiativă în găsirea unor forme cît mai variate de desfășurare a excursiilor, organizînd ștafete combinate, întreceri distractive, focuri de tabără și alte a- sernenea activități la care să participe mase tot mai largi de oameni ai muncii și familiile lor. Cu sprijinul sfaturilor populare și al organizațiilor U.T.M., va trebui ca m pădurile, în parcurile naturale, pe malurile lacurilor și rîurilor din apropierea orașelor să fie amenajate baze sportive simple unde oamenii muncii să-și petreacă în mod plăcut și util timpul liber.Organele și organizațiile U.C.F.S. au datoria să acorde toată atenția dezvoltării continue a bazei materiale a mișcării sportive. In acest scop este necesar ca, în colaborare cu Uniunea Tineretului Muncitor și cu sindicatele, să mobilizăm tineretul la diferite acțiuni patriotice de construire a cît mai multe baze sportive simple. Totodată, capacitatea bazelor sportive existente să fie folosită în întregime și să se asigure buna lor gospodărire.Toate aceste măsuri vor trebui să ducă la îmbunătățirea substanțială a activității de atragere a oamenilor muncii, tineri și vîrstnici, în practicarea sistematică a exercițiilor fizice și sportului, la creșterea unui tineret armonios dezvoltat, călit din punct de vedere fizic și moral, apt pentru o muncă de înaltă productivitate, luptător înflăcărat pentru cauza construirii socialismului în scumpa noastră patrie. Republica Populară Romînă.In continuare, darea de seamă prezintă o seamă de realizări in îndeplinirea sarciniior privind îmbunătățirea muncii de instruire, de creștere a măiestriei fi performanțelor sportivilor.Lărgirea bazei de mase a ramurilor sportive. îmbunătățirea sistemului competițional și a organizării procesului de antrenament au dus la afirmarea unor elemente talentate. Mișcarea sportivă cuprinde în prezent aproape 1.000 de maeștri emeriți și maeștri ai sportului, peste 3.500 de sportivi de categoria I și peste 10.000 de categoria a II-a.Darea de seamă înfățișează principalele realizări și sarcini din domeniul diferitelor ramuri sportive. Organele și organizațiile U.C.F.S. vor trebui să se preocupe de îmbunătățirea muncii de selecție a sportivilor pentru secțiile de performanță, de îmbunătățirea muncii de instruire sporii-

F.S
vă, pentru a asigura o creștere mai rapidă a măiestriei sportive, să asigure promovarea metodelor avansate, bazate pe cuceririle științei și să combată cu fermitate empirismul și formalismul în pregătirea sportivilor, ceea ce va duce la creșterea mai rapidă a nivelului performanțelor.în ceea ce privește atletismul este necesar să ne mobilizăm forțele mai ales spre cuprinderea maselor de tineri și tinere în practicarea organizată a acestui sport, astfel ca pînă în anul 1965, în marea majoritate a asociațiilor sportive să existe secții de atletism care să desfășoare o activitate corespunzătoare. Avînd în vedere că atletismul constituie un mijloc de bază pentru realizarea pregătirii fizice multilaterale a generației în creștere, să facem astfel îneît activitatea atletică să pulseze din plin în fiecare școală. Este deosebit de important ca fiecare regiune să organizeze campionate raionale și orășenești de atletism pentru juniori și seniori, iar la meciurile de fotbal să fie programate și concursuri de atletism.Pentru ridicarea cît mai grabnică a calității fotbalului trebuie să se acorde întreaga atenție planului de măsuri elaborat în acest scop. Va trebui ca în viitor să se analizeze activitatea din domeniul natației, gimnasticii, baschetului și a altor ramuri sportive, pentru a se stabili măsuri concrete care să contribuie ridicarea calității acestora nivelul sporturilor fruntașe al cerințelor actuale.Este necesar — se arată darea de seamă — să acordăm o atenție deosebită muncii de educație, care are un rol hotă- rîtor în obținerea unor succese de prestigiu. în toate secțiile din cluburi și asociații, precum și în loturile republicane, să se desfășoare o intensă activitate educativă, de cultivare a calităților morale și de voință caracteristice sportivului de tip nou. Activitatea antrenorilor să fie apreciată nu numai după performanțele sportivilor de care se ocupă ci și după rezultatele pe care aceștia le obțin în producție și învățătură, după comportarea lor pe terenul de sport și în societate.în continuare, darea de seamă prezintă o seamă de realizări în domeniul creșterii și formării de specialiști, antrenori, instructori, arbitri și activiști sportivi, subliniind necesitatea de a forma mii și mii de cadre voluntare, care să ajute în timpul lor liber la organizarea și desfășurarea activității sportive de masă, la instruirea sportivilor în cluburile și asociațiile sportive de la orașe și sate.Un capitol al dării de seamă este consacrat îmbunătățirii muncii organizatorice în toate verigile U.C.F.S.Mișcarea noastră de cultură fizică — se arată în darea de seamă — desfășoară o bogată activitate pe tărîm sportiv internațional, întreținînd relații cu organizații sportive din 55 de țări.în forurile sportive internaționale reprezentanții țării noastre — alături de reprezentanții celorlalte țări socialiste — se pronunță cu consecvență și hotărire pentru relații sportive normale și împotriva tuturor discriminărilor și obstacolelor pe care adepții „războiului rece-, le ridică in calea dezvoltării relațiilor sportive internaționale.Sportivii noștri sînt prezenți la aproape toate marile competiții internaționale, in cadrul cărora ei se intîlnesc cu sportivă din toate colțurile lumii.Uniunea de Cultură Fizica și Sport va acționa și în viitor pentru lărgirea relațiilor cu organizațiile și tinerii sportivi din toate țările.In încheiere, vorbitorul a arătat că organele și organizațiile U.C.F.S., membrii U.C.F.S., nu-și vor precupeți eforturile pentru a asigura îndeplinirea sarcinilor trasate de Partidul Muncitoresc Romîn, Consiliul de Stat și Guvernul R. P. Romîne, vor munci neobosit pentru ca mișcarea sportivă să-și aducă contribuția la desăvîrșirea construcției socialiste în patria noastră, la cauza progresului și a păcii în lumea întreagă.

la la Șiîn

Vineri a plecat în Franța echipa selecționată de «hochei pe gheața a R. P. Romîne. Hocheiștii romîni vor susține duminică și luni la Chamonix două meciuri amicale cu selecționata Franței.
★

In vederea întîlnirii de baschet 
dintre echipele R. ?■ Romîne și 
Franței ce va avea loc la 23 martie la București, Federația franceză 
de baschet a selecționat 16 jucă
toare care au și început antrena
mentele. Din acest lot fac parte, 
printre altele, Mazel (Narbonne), 
Stephan (Toulouse), Gautercux

(Puc), Rustichelli (Marseille), 
Prugneau și Verots (A. S. Monfer- 
rand).

★
Echipa de hochei pe gheată a 

U.R.S.S. a întîlnit la Moscova se
lecționata de tineret a Suediei. 
Hocheiștii sovietici au repurtat 
victoria cu scorul de 8—1 (1—0, 
3—1, 4—0). Săptămîna trecută 
echipa U.R.S.S. a cîștigat cu 4—0 șl 4—3 două 
Stockholm cu 
vă a Suediei.

întllniri susfinute la 
primo reprezentata

(Agerpres)

GRAFU SPIRU, operator chimist — Onești, STOICU GIGI» laminator, DRAGHICI NICO- LAE, elev — Hunedoara, PLA- CINTARU EMILZA, elevă — Turda, CÎMPEANU VALERU» funcționar — Bistrița, TUDOR GHEORGHE, elev - Drăghi- ceni, ION STAICU, colectivist- Slobozia, ȚUNA GHEORGHE, elev — București, MAR- CELIU ION, lăcătuș-mecanic- Fieni, BORIS SAVLUC, elev- Brașov.Fiecare dintre voi n® puneți aceeași întrebare : cum puteți deveni corespondenți voluntari ai ziarului nostru ?A fi corespondenți voluntari ai ziarului înseamnă să trimiteți cu regularitate dacției scrisori despre mai interesante fapte viața și activitatea tinerilor, a colectivelor în care munciți. Rezultatele obținute în producție, inițiativele valoroase, activitățile culturale și sportive, perfecționarea profesională a tinerilor, iată

Informații

Construcții noi din cartierul nou al orașului Baia MaroFoto : AGERPRES
Noi construcții 
social-culturaleIn satele și comunele țării au avut loc în ultima vreme adunări populare, în care au fost stabilite noile obiective social-culturale ce vor fi realizate anul acesta prin contribuție bănească și muncă voluntară. In majoritatea regiunilor s-au prevăzut construcții de noi școli, cămine culturale, drumuri, poduri și alte lucrări de interes obștesc.

★muncitori din sa- Hunedoara, deȚăranii tele regiunii pildă, au hotărît să execute 482 lucrări, printre care 17 școli, 12 săli de clasă, 13 cămine culturale etc De asemenea, rețeaua electrică urmează să fie extinsă la opt comune.
★

încâ
folos exe- regi-

Recepție cu prilejul celei de-a 44-a 
aniversări a Armatei și Flotei 

Maritime Militare SovieticeAtașatul militar, naval și a) aerului al Uniunii Sovietice la București, general-maior I. V. Vinogradov, a oferit vineri seara o recepție cu prilejul celei de-a 44-a aniversări a Armatei și Flotei Maritime Militare Sovietice.Au neral lăjan, mate, nistrul Afacerilor Externe, membri ai C.C. al P.M.R., ai Consiliului de Stat și ai guvernului, conducători ai unor instituții centrale și' organizații obștești, generali și ofițeri superiori ai forțelor noastre

luat parte tovarășii de armată Leontin ministrul Forțelor Corneliu Mănescu, Afacerilor “
ge- Să- Ar- mi-

armate, generali în rezervă, foști comandanți ai unor unități care au luptat alături de armatele sovietice pe frontul antihitlerist, oameni de știință, artă și cultură, ziariști.Au luat parte șefi ai misiunilor diplomatice acreditați la București, atașați militari și alți membri ai corpului diplomatic.General-maior I. V. Vinogradov și general de armată Leontin Sălăjan au rostit toasturi.Recepția s-a desfășurat în- tr-o atmosferă caldă, prietenească.

Vineri dimineața, noul ambasador al Republicii India la București, Mohan Prakash Mathur a depus o coroană de flori la monumentul Eroilor Patriei.La solemnitate au participat reprezentanți ai conducerii Ministerului Afacerilor Externe. ai Sfatului Popular al Capitalei și ofițeri superiori ai Forțelor noastre Armate.Cei prezenți au păstrat un moment de reculegere.
★

(Agerpres)

Valoarea lucrărilor de obștesc ce urmează a fi cutate anul acesta în unea Banat prin contribuție voluntară se ridică la aproximativ 30 milioane lei. In prezent, în numeroase comune și sate au și început o serie de lucrări și a fost transportată o parte din materialo]© de construcție. In raioanele Arad, Timișoara, O- ravița și Caransebeș, de pildă, unde se vor ridica cele mai multe din noile construcții social-culturale, procurate loare de lei.
au fost materiale în va- aproape 2.400.000

Hmuncitori din satele regiunii Brașov au hotărît să construiască peste 490 de obiective noi, printre care 38 școli, 67 de cămine culturale, peste 150 de poduri și po-
Țăranii

Noi raioane cu agricultura 
complet colectivizată 

C A R A C A L
(Urmare din pag. l-a)bani pentru zilele muncă efectuate. Cu prilejul vizitelor făcute, sutele de întovărășiți au văzut cum această bogăție se oglindește în viața oamenilor, in viața satului : o treime din case sînt noi. Tot la a treia casă, cîntă aparatul de radio. Cele văzute i-a făcut pe toți întovărășiții din comunele Fălcoi, Apele Vii, Celaru și celelalte sate, să pășească cu încredere pe drumul gospodăriei colective.Țăranii întovărășiți din Redea, Valea Soarelui și din alte sate au fost de mai multe ori oaspeții gospodăriei colective din comuna Fărcașele unde au văzut că la baza avuției obștești a gospodăriei, la baza bunăstării colectiviștilor, stau producțiile mari obținute la hectar, dar mai ales sectorul zootehnic, cu o puternică fermă de vaci de la care s-a obținut anul trecut o producție de lapte de peste 2.000 litri

pe cap de vacă furajată. Veniturile mari realizate au făcut ca valoarea zilei-muncă să se ridice la peste 30 de lei.Prin vizitele, prin adunările ce s-au organizat la căminele culturale, întovărășiții din comunele de pe Valea Oltului au aflat că la gospodăria colectivă din Scărișoara, valoarea zilei-muncă a fost anul trecut de 35 lei, că cei din Băbiciu au obținut în 1961 venituri în jurul a 3.000.000 lei și că multe din gospodăriile colective înființate în urmă cu 2-3 ani au devenit milionare.Toate cele văzute și aflate de întovărășiți în gospodăriile colective au avut darul să-i facă să înțeleagă și mai bine că numai în gospodăria colec- “ o Și căiu— în

în întreaga țară se apropie de sfîrșit alegerea comitetelor și comisiilor de femei din întreprinderi, instituții, unități agricole socialiste, cooperația meșteșugărească, circumscripții orășenești, din comune și sate. La aceste adunări au luat parte pînă acum peste patru milioane de femei. Cele aproape 500.000 de femei au luat cuvîntul în cadrul a- dunărilor au discutat probie* me privind îmbunătățirea activității în producție, înfrumusețarea orașelor și satelor, ridicarea nivelului muncii cultural-educative etc., făcînd numeroase propuneri în ceastă privință.începînd de la 1 martie va desfășura în cotinuarelegerea comitetelor orășenești, raionale și regionale ale femeilor.

a-sea-
(Agerpres)

-------•--------

tivă pot să-și făurească viață fericită, îndestulată, cea mai grăitoare dovadă au înțeles pe deplin acest cru, e intrarea tuturor marea familie a colectiviștilor.(Agerpres)

recele din

sens și

CinematografeDragostea lui Alioșa : Patria, București, Arta ; Nana : Magheru ; Cetatea Hnrramza» min : E. Pavel, Gh. Doja, Fla-« căra, 23 August, Libertății J Cursa de 100 kilometri: Maxim Gorki, înfrățirea între popoare, Alex. Sahia ; Sentința : V. Alecsandri, L C. Friw mu, V. Roaită; Fii fericită» Ani: Lumina, Grivița, Mun-* ca, I. Pintilie; N. 8. Hrușciov și Din nou spre stele: Repu-< blica, Central; Cer senin: <T. Vladimirescu ; Tom-Degețelul: Victoria, Moșilor; Secerișul verde: Tineretului, Cultural; Un cros neobișnuit — Pionie- ria nr. 1 1962 — Joc Ia Flă^ mînzi — Poștașul — Leul și armonica — In Marea de Răsărit : Timpuri Noi; Tom-De- gețelul — dimineața, Două vieți — ambele serii — după amiază: 13 Septembrie; Perle negre: Alex. Popov, Olga Ban- cic; Frumoasa Lurette: 8 Martie, Popular, Drumul Se-< rii; Pînze purpurii: C-tin D^ vid; S-a furat o rea, Volga, 30 Insula: Miorița; extraordinară — Donca Simo;bruarie, M. Eminescu; Ultimul meu tango: 8 Mai; Profesorul Mamlock: Floreasca; In noaptea spre 13: N. Băl- cescu, B. Delavrancea; Caidul: Luceafărul; Circul fără cupolă: C. Bacovia; Muzicantul orb : Aurel Vlaicu.

bombă: Uni-.Decembrie;O întîmplare ambele serii:Făclii: 16 Fe-
Brigada artistica de agitație din comuna Botoșana, regiunea Suceava în timpul unei repetițiiFoto : AGERPREScîteva domenii pot face obiectul scrisorilor voastre. A ajuta la generalizarea experienței pozitive, a ceea ce este înaintat în muncă și viață, a critica manifestările negative din munca și comportarea unor tineri, toate acestea constituie obiectivele principale ale activității unui corespondent voluntar.Așteptăm scrisorile voastieION BUMBAC, HORTENSIA TATARU — Timișoara.Intr-adevăr, cîntecul însoțește pretutindeni tineretul patriei noastre. Dorința voastră de a învăța împreună cu tinerii din uzină cît mai mult© cîntece est© demnă de toată lauda. De un mare folos în această acțiune vă poate fi cartea „Cîntece pentru tineret" apărută în „Editura muzicală"LENUȚA ENACHE — Călărași.După cum dumneata

sectorul avicol aduc® mari venituri gospodăriei a- gricole colective. Desigur că obținerea unor producții mari de carne și ouă, depinde în mare măsură de felul cum sînt îngrijite păsările. Pentru a deveni o bună crescătoare de păsări este bine să participi cu regularitate la cursurile agrozootehnice, să te pregătești continuu. Folosește în acest broșura „Sporirea producției de ouă și carne de pasăre" care tratează pe larg problema creșterii și îngrijirii păsărilor.MARIN BĂLUȚA — Cluj.„Editura tehnică" va scoate anul acesta de sub tipar colecția „Tehnica nouă". A- ceastă colecție pun© la în- demîna muncitorilor și tehnicienilor materiale privind utilajele moderne, aplicarea metodelor de muncă avansate. Colecția cuprinde numeroase lucrări despre tehnologia modernă, utilaj® și

procede® noi de producție ale tehnicii contemporane. Vor apare lucrări din domeniul siderurgiei ca „Turnarea în forme întărite cu bioxid de carbon", din domeniul construcțiilor de mașini „Utilizarea izotopilor radioactivi în industria constructoare de mașini"" lucrări din domeniul electronicii, electrotehnicii, industriei chimice etc.EȘEANU GHEORGHE Arad, MIHAELA CONSTAN- TINESCU — Petroșani.Așa cum prevede Codul Muncii, tinerii care nu au împlinit 18 ani și sînt încadrați în cîmpul muncii au dreptul la concediu de odihnă de minimum 18 zile lucrătoare pe an. Plata concediului se face anticipat. Calculul drepturilor bănești are ca bază cîștigul mediu realizat pe ultimele 12 luni. In acest cîștig intră salariul tarifar, primele de producție, sporurile șl acordul.

In curind pe ecrane noul film romînesc
STRĂZILE AU AMINTIRI

o producție a Studioului cinematografic 
„București*
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In interesul rezolvării cit mai
grabnice a problemelor dezarmării 

generale și totale
Mesajele de răspuns adresate de N. S. Hrușciov ie

lui J. Kennedy și H. Macmillan

Greva studenților atenieni

MOSCOVA 23 (Agerpres). TASS transmite : N. S. Hrușciov a adresat mesaje lui John Kennedy și Harold Macmillan ca răspus la mesajele acestora în legătură cu inițiativa sovietică ca lucrările Comitetului celor 18 pentru dezarmare să înceapă l-a nivelul șefilor de guverne sau de state. Șeful guvernului sovietic își exprimă regretul pentru faptul că președintele S.U.A. și primul ministru al Marii Britanii au respins propunerea guvernului U.R.S.S. ca lucrările Comitetului celor 18 de la Geneva să înceapă la nivel înalt. „Mă decepționează atitudinea dv. negativă față de aceasta propunere", se spune în mesaje.N. S. Hrușciov își exprimă speranța că președintele S.UA și primul ministru al Marii , Britanii „nu și-au spus încă ultimul cuvînt in ce privește participarea lor la tratativele în cadrul Comitetului celor 18 state".In mesajul către Kennedy, N. S. Hrușciov declară că este „neconvingătoare- afirmația președintelui S.U.A. că pentru ca șefii de guverne să poată examina situația creată la tratativele cu privire la dezarmare trebuie depuse anterrir mari eforturi în scopul el-ri- dării pozițiilor părților. -Declarația dv. că mai este necesar să se elucideze ceva, m-a dezamăgit extrem de mult*, scrie N. S. Hrușciov. El subli- niază că „tratativele, întîlniri- le și contactele care continuă de 15 ani au fost consacrate în esență elucidării, studierii și precizării pozițiilor".A afirma că cineva ar mai trebui să se ocupe de elucidarea pozițiilor, înseamnă a renunța la încercările de a îndruma tratativele cu privi- re la dezarmare pe un făgaș practic, scrie șeful guvennU sovietic. Sovbecxă. se țt-

Aspect din noul cartier de locuințe ridicat In cuxsul lor doi ani pentru oamenii muncii din Havoa — Capitals Cubei revoluționare
Trecerea liderului katanghez, 

Chombe din subordinea belgiană 
în cea americană a determinat o 
creștere vizibilă a pretențiilor sale 
de dominație în Congo. Achizițio- 
nîndu-l pe Chombe, diplomația 
americană îi dă din ce în ce mai 
mult mînă liberă pentru a-i repre
zenta interesele. Regizarea de că
tre ambasadorul american Gullion 
a „împăcării*' de la Kitona din
tre Chombe și primul ministru 
Adoula a fost descrisă în felul ur
mător de către revista „News
week" : „Ambasadorul S.U.A. în 
Congo, Gullion, străbatea în sus 
și în jos coridorul alăturat sălii 
unde se duceau tratative, neliniș
tit ca un tată care aștepta la spi
tal venirea pe lume a copilului 
său”. A urmat călătoria lui Adoula 
în Statele Unite și prezentarea de 
complezență a lui Chombe în așa- 
numitul „parlament” katanghez. 
De fapt, Chombe a avut nevoie 
de parodia „raportării*' în fața 
„parlamentului" său ca un paravan 
pentru a impune condiții cît mai 
dure ca preț al „împăcării" cu 
Adoula, adică pentru a-și spori 
influența în Congo.

Paralel, la îndemnul acelorași 
sfetnici americani, Adoula a bă
tut serios în retragere. După vizita 
sa în S.U.A., Adoula se arată cît se poate de mărinimos cu vechiul

N. S. Hrușciov subliniază că „acel grad de încredere si sinceritate, fără de care nu este posibilă nici măcar o propiere de rezolvarea problemelor dezarmării*, poate 11 obținut numai între cei care poartă cea mai iaaită ră^un- dere față de popoareLe țărilor lor. „Și tocmai șefiri de guvern (de stat), poartă *- ceasta răspundere*.Faptul că Kennedy nu dorește să cooducă acum delegația la tratativele in Comitetul celor 18 și își exzktâ poziția prin argumenrri artificial al lipsei xmei pregătiri corespunzătoare. se arată în mesaj, nu poate dovedi dectt câ președintele S.U-A- _nu s-a bota- rit încă sâ pășească spre un acord in problemele dezarmării*.Se vede că puterile occidentale nu dcresc încă sâ încheie un acord cu privire la dezarmare. serie Hrușciov. și _de aceea credeți că deocamdată este mai cocnod să stap oarecum deoparte de tratativele in această protomă".
Cocstatirxl câ intre cele

„Regizorii" americani
operează in Congo

său rival, Chombe care a îrrtrat 
și el în grafiile amer cane. La 20 
februarie, înf’-o cuvînMre recodr- 
fuzată, Adou a a dec arat că nu 
vrea să se ducă la Ka-.rM pe—rj 
a-l întîlni pe Chombe, dar și-a 
reînnoit invitația adresată seces o- 
nistului katanghez de a vem ■* 
Leopoldville. Așadar, nu es:e 
vorba de o repudiere di- par-es 
lui Adoula a acordului de .a le
tona regizat de ambasadori arre- 
rican, ci de teama lui pe-sevai 
de a călca în locuri care au se 
află sub controlul forțelor saie ar
mate ; purtarea tot mai riso-e—â 
a lui Chombe și năravurile iar- 
darmeriei kaiangheze i-au inspi
rat, după cum se vede, teamă iui 
Adoula I Dar f,împăcarea’ cu 
Chombe a fost dictată de stăpinul 
comun. De aceea Adoula a oferit 
tuturor ofițerilor și subofițer or 
care au serv'd în jandarm era ka- 
tangheză — dintre care o bună 
parte s-au făcut vinovați de crime odioase — o aripă proter*oa-

r

dacă pro-
arată că.
există un

intre în armata•e. cSer-.'_-xr.- «
congo^ză ș. proreifkxri- e că nu 
• or fî trași La •Ssc.-ce'e și nu 
vor ffrea oe suterrf nici un iei de 
sanețăn.

La acest joc neder*-, îndărătul 
căruia nu se poa*e să nu se ob
serve mina amer<ană oorrcă să 
acapareze bogâri^e Congouu, 
zt-zzi direct & comandament.' OXU. d_n Congo, a tole
rat asas.--area luă Patrice Lumum
ba și întemnițarea ifegaaă a lui a -e Gczenga. Cea mai recentă 

z .
menridu; OJLU. cu vechii și noii 
coionaUști a fost prorr. s -^ea de 
a ^despăgubP monopohr.ie care 
au avut ce suferit de pe urma ’uo*e*or dn Congo. Astfel, potri
vit primelor evaluări, pagubele 
provocate uzine* (fin Lumumbashi, 
aparținând companiei „Union Mî- 
mere”, se ridică la perie 100 
milioane de franci belgieni, iar 
acum se discută pe ce cale își va 
recăpăta sumele pierdute mono-

hidrocealrn

Foto: TASS MOSCOVA
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■et meze calea pa exxrsei turbate a a ațițării isterieiIn această ordine de idei, mareșalul Malinovski arată că oamenii so\netkn nu pot da dovadă de placditate și inactivitate in Î2ța tendințelor agreare ale imperialiștilor. In ultimii ani. scrie ei. puterea de iuptâ a armatei și flotei sovietice a crescut nemăsurat de mult. Paralel cu perfecțiana- rea și întărirea categoriile? de forțe armate și genuri de trupe așa-zise clasice, subliniază mareșalul Malinovski, în țara noastră au luat ființă trupe ce rachete cu destinație strategică. înzestrate cu arme de o putere distnxrtivă fantasfică. iele terestre dispun de ți suficiente de rachete de tehnică ce apărării anti-
vizitacare urmăreșteîntețirea„războiuluirece“BERLINUL OCCIDENTAL 23 (Agerpres). — Robert Kennedy, ministrul Justiției al SlU-A_, care a sosit la 22 fe- bniarie in Berlinul occidental, a luat cuvîntul Ia un miting care a avut loc aici în piața cm fața primăriei din cartierul Scrioneberg. Discursul lui R- Kennedy dovedește că vizita hii in Berlinul occidental nu este dictată de preocuparea pentru reglementarea pașnică a problemei Berlinului occidental și de interesele destinderii încordării, ci urmărește ațițarea pasiunilor și incitarea la Războiul rece”.Dedîndu-se la o serie de atacuri calomnioase împotriva Uniunii Sovietice și Republi- R. fai-ile- la

di Democrate Germane, Kennedy a militat pentru moașa „politică de forță".El a sprijinit pretențiile gale ale guvernului deBona asupra Berlinului occidental și s-a pronunțat pentru menținerea și întărirea relațiilor existente între Berlinul occidental și R.F.G.

polii! C‘. acțiuni au 
trecut intram pache: impresionant 
în mîm.'.e Rockeieiierilor... In ' —o ce v v me or tragediei con
goleze mp-se de colonialiști, a- c că m. cane or de persoane ră-:. . ■ i : - -tuf O.N.U. le-a ofer;t doar firi- 
m.iuri dintrim s-uzor vădit insu
ficient, el se îngrijește cu zel de 
monopolul care exploatează ani 
de-a rîndul munca și bogățiile 
congolez '.or.

Totodată este limpede că ata
cul sfidător al jandarmeriei katan- gheze împotriva orașului Kongolo, 
important centru feroviar din nord- 
vestul Katangăi nu ar fi avut loc 
dacă comandamentul O.N.U. ar 
fi luat măsuri și n-ar fi manifes
tat o toleranță complice față de 
chombiști.

Pe aceeași linie de comportare, 
disprețul lui Chombe față de hotă- 
ririie Consiliului de Securitate pri
vitoare la înlăturarea mercenari
lor străini din Katanga nu cunoaște 
limite. 

la Votau dat in exploatare cu dona hidroagregata. In ia plină construcție.

loace tehnice și de arme capabile să distrugă mijloacele de atac aeriene și cosmice ale inamicului pe uriașe distanțe și înălțimi. Flota submarină a țăr.i este înzestrată cu diferite rachete care pot Lovi navele inamicului la sute de kilometri de frontierele maritime lui socialist și bazele navale și dușmanului. Nu caregăsi

deale lagăru- pot nimici terestre ale vor fi ferite de distrugeri nici submarinele cu rachete „Polaris", pe imperialiștii pun atitea speranțe — și ele își vor mcrmîntul în adincurile mării.Forțele aeriene militare sovietice dispun de avioane cu reacție noi, extrem de perfecționate, inclusiv bombardiere intercontinentale cu viteze supersonice, care poartă rachete :n stare să distrugă obiectivele „-.amicului la multe sute de kilometri de locul de lansare a rachetelor.Astăzi Armata Sovietică și Flota Marl.imă militară, scrie mareșalul Malinovski în continuare, sînt dotate cu o asemenea cantitate de arme rache- to-maeleare de cele mai diverse destinații, îneît orice agresor. dacă va încerca să atenteze la munca pașnică și interesele de stat ale popoarelor U-R-S-S. și ale țârilor socialiste frățești, va fi șters imediat de pe fața pămîntului, indiferent unde s-ar afla.Mu pentru a cuceri și a jefui tcîâțiile străine întărește partidul nostru Forțele Artr-ate Sovietice, subliniază în articol R. A. Malinovski, ci pentru a asigura pacea, per.tru a apăra marile realizări și munca creatoare a constructorilor comunismuluL
încercare de lovitură de stat

in TurciaANKARA 23 (Agerpres). După cum anunță corespondentul agenției Reuter, la 22 februarie în capitala Turciei a fost întreprinsă o încercare de a săvîrși o lovitură de stat. După părerea martorilor oculari, la această acțiune au participat 8000 de persoane, mai ales elevii Școlii militare, sprijiniți de cîteva unități de tancuri și jandarmerie. Ei au reușit să ocupe un timp oarecare postul de radio Ankara care se află la EtimesutSe presupune că la această acțiune au participat aproximativ 500 ofițeri, între care un general — comandantul jandarmeriei și un colonel — comandantul gărzii prezidențiale. Insurgenții au cerut să fie înlăturați din Medjlis 200 de deputați — adepți ai fostului regim, sau să fie dizolvat Medjlis și modificarea constituției.In dimineața zilei de 23 februarie primul ministru Ino- nu a luat cuvîntul la postul
Es'e I moede că Chombe nu ar fi îndrăznit să aibă o asemenea 

atitud ne dacă, după cum scria Crawley, corespondent al ziarului 
englez Sunday Times”, ,,atît o- 
ficialitățile americane cît și cele o e O.N.U. n-ar fraterniza cu el”.

Sp- - -ea activă a lui Chombe de către noii săi stăpîni ameri
cani și „măgulirea" de care se bucură din partea comandamentu
lui O.N.U. stimesc indignarea 
poporului congolez și a opiniei 
publice mondiale, care cere 
locțiitorul primului ministru 
Congoului, Antoine Gizenga, 
fie eliberat din detențiunea 
mavoinică dintr-o îndepărtată 
insulă și repus în funcțiune. Avînd 
sprijinul unor mase largi de con
golezi, ministrul de Interne, 
Gbenye, a refuzat ,,avansarea" 
oferită de Adoula în postul de 
vicepreședinte al guvernului cu 
scopul de a înlătura de la condu
cerea acestui minister cheie pe 
un adept al independenței congo
leze.

In Congo, neocolonialiștii ame
ricani își intensifică activitatea 
vrînd să ia locul vechilor stăpîni 
belgieni. Dar poporul congolez se 
ridică împotriva dominației neoco- 
lonialiste, la fel cum a luptat 
pentru proclamarea independen
ței naționale.

Z. FLOREA EM. RUCAR

„Unitate și luptă împotriva

dușmanilor păcii în Algeria!
Declarația Partidului Comunist FrancezPARIS 23 (Agerpres). TASS transmite : Partidul Comunist Francez saluta rezultatele tratativelor care au avut loc recent intre reprezentanții guvernului provizoriu al Republicii Algeria și ai guvernului francez, se spune în Declarația Biroului Politic al Partidului Comunist Francez dată publicității la 22 februarie.Biroul Politic al P.C. Francez arată că comuniștii, care au susținut chiar de la începutul războiului că rezolvarea problemei algeriene poate fi realizată numai prin tratative cu reprezentanți ai poporului

----- •-----

Cuba cere convocarea
Consiliului de Securitate

din însărcinarea 
revoluționar al 

A. Stevenson 
Consi- 

o seri-

unei ședințe 
a Consiliului

NEW YORK 23 (Agerpres). 
— La 22 februarie Garda 
Inchaustegui, reprezentantul 
permanent al Cubei la O.N.U. 
a adresat 
guvernului 
Cubei lui 
(S.U.A.), președintele 
liului de Securitate, 
soare în care cere convocarea 
imediată a 
extraordinare 
de Securitate. în scrisoare se 
arată că convocarea ședinței 
Consiliului de Securitate este 
necesară pentru a se lua mă
suri care să pună capăt acțiu
nilor ilegal: ■ < agresive ale 
guvernului S.U.A. împotriva 
Cubei.

In scrisoare se subliniază 
că mergind pe calea încălcării 
Cartei O.N.U., Statele Unite 
întreprind măsuri pentru a de
termina N.A.T.O. să ia de a- 
semenea măsuri de constringe- 
re împotriva Cubei.

In scrisoare se arată că, ce
tind convocarea Consiliului de 
Securitate, guvernul revoluțio
nar al Cubei se bazează pe 
Carta OU.U, 

de radio Ankara și a declarat că guvernul, sprijinit de forțele armate, care l-au asigurat de devotament, este stă- pîn pe situație. Corespondentul anunță că au fost arestați 75 de ofițeri.După cum transmite corespondentul din Ankara al a- genției France Presse, re- ferindu-se la știri dintr-o sursă turcă competentă, au comandantul șeful poliției comandantul comandantul cu
fost arestați jandarmeriei, din Ankara, școlii militare, diviziei 28-a infanterie, garnizoana în Ankara și comandantul bazei de aviație Murted.

O razie pentru depistarea unor răufăcători ? Nu 1 O imagine obișnuită în capitala Republicii sud-africane — Io- hannesburg : africani obligați să stea cu mîinile sus, asemenea deținuților, în vreme ce poliția rasiștilor albi le controlează numeroasele „pașapoarte" necesare pentru a putea circula, trăi și munci în propria lor patrie.

Sute de studenți de la Universitatea din Atena continuă greva foamei in semn de protest împotriva atitudinii disprețuitoare a guvernului față de nevoile și cerințele lor. Doi studenți epuizați din cauza foamei au fost trimiși la 21 februarie Ia spital. Studenții au declarat că nu vor înceta lupta pînă cînd nu li se vor satisface revendicările.
arabi -

împotriva colonialismului
StudențiiStudenții din țările africane și arabe își ridică cu tot mai multă hotărîre glasul împotriva colonialismului care ani de-a rîndul a adus și continuă să aducă popoarelor din Africa numai nenorociri.

ac-

algerian salută acest eveniment.Poziția guvernului De Gaulle în timpul tratativelor care au avut loc la Melun, Evian și Lugrin cu reprezentanții guvernului provizoriu al Republicii Algeria subliniază Biroul Politic al P.C. Francez, arată că în perioada tuală vigilența poporului nu trebuie să slăbească.Este necesar să se ceară cu toată insistența lichidarea O.A.S.-ului și a acoliților a- cestei organizații, care caută să zădărnicească acordurile ce sînt în curs de elaborare,Partidul Comunist Francez cheamă clasa muncitoare, pe toți democrații, pe toți partizanii păcii să-și întărească și mai mult unitatea și lupta împotriva dușmanilor păcii în Algeria.
Basme

și realități
PAMFLET

Merril, cel mai

lui 
anual 

frumușica sumă

Mister Charles 
vechi asociat al celui mai mare 
birou de misifi din New York 
„Merril, Linch, Pearce, Feuner and 
Been" s-a adresat recent tribuna
lului cerînd divorțul de cea de a 
treia soție a sa. La tribunal, Mer
ril a declarat că, deși capitalul 
lui e evaluat la cinci milioane do
lari, el nu este în stare să-și întrețină soția care locuiește per
manent în stațiunea climaterică 
Palm Beach, deoarece ea chel
tuiește anual 430.000 dolari.

Dacă soția risipitoare a 
Charles Merril cheltuiește 
430.000 dolari, 
cheltuită revine la 1.200 dolari pe 
zi. Această sumă de 1.200 dolari, 
după statisticile oficiale ale bi
roului american de recensămînt, 
reprezintă venitul anual mediu al 
unei familii din S.U.A. Așadar, 
doamna Merril cheltuiește într-o 
singură 
anual o familie americană dintre 
cele mai obișnuite.

Silvia Porter, colaborator al zia
rului „New York Post", e conside
rată în S.U.A. drept specialistă în 
probleme economice. Dar citind 
ultimele ei articole, ajungi la con
cluzia că adevărata ei vocație 
sînt basmele pentru copii.

lată unul din aceste basme : 
„în țara mea — scrie Silvia Por
ter — se tinde spre înfăptuirea 
visului lui Karl Marx, deoarece as
tăzi America este mai aproape de 
egalitatea absolută a veniturilor 
decît orice altă țară din lume".

Inchipuiți-vă cît de indignat s-o 
fi simfit dl. Merril citind aceste 
rînduri I E de crezut însă că in
dignarea celor 4.600.000 familii 

zi tot atît cit cheltuiește

în semn de solidaritate ci colegii lor, mii de studenți al Universității nu s-au prezervat la 21 februarie la cursuri și în laboratoare.Ministrul învățămîntului a refuzat să primească o delegație a studenților.Ziarul „Avghi” scrie că studenții de la Universitatea din Salonic au solidari cu Atena. declarat că sînt colegii lor din

într-un apel rostit de Brahimi, membru în Secretariatul Confederației studenfilor Maghrebului, la mitingul studenfesc din 21 februarie de la Tunis, se atrage atenfia asupra faptului că imperialiștii nu au încetat manevrele în Africa, precum și asupra pericolului pe care-| reprezintă în zilele noastre neocolonialismul.La Damasc a fost organizată, de asemenea, o manifestare studențească cu prilejul zilei de luptă împotriva colonialismului, unde a fost citita o declara{ie în care se cere lichidarea colonialismului.în Aden, studenfii și elevii școlilor secundare au refuzat să mai vină la cursuri, în semn de protest împotriva măsurilor discriminatorii luate de către autorităfile colonialiste britanice, măsuri potrivit cărora toate fetele sînt private de dreptul de a studia.
Demonstrație 

antifascistă la OxfordStudenții englezi au organizat o demonstrație de protest în timpul discursului rostit la Oxford de von Etzdorf, ambasadorul R.F. Germane în Anglia, fost membru al partidului nazist,Studenții — membri ai „Mișcării pentru dezarmarea nucleară" și ai Ligii tineretului comunist din Anglia — au protestat împotriva politicii revanșarde a Germaniei de la Bonn.

americane' cu venituri dintre cele 
mai modeste a fost și mai mare. 
După cît se pare, basmele doam
nei Porfer nu îndeamnă la un somn 
liniștit I

Un alt basm scris de Silvia Por
ter și publicat în „New York 
Post" are un subiect analog. „In 
esență — scrie ea — noi am 
desființat clasele foarte sărace și 
sărace". Avem impresia că deși 
autoarea s-a erijat în specialist
economist, nu cunoaște datele pu
blicate deunăzi de biroul de re
censămînt al S.U.A., date din care 
reiese clar că peste 50 la sută 
din familiile americane cîștigă 
„mai puțin decît minimul necesar 
pentru satisfacerea cerințelor so
ciale".

Se știe că orice basm are o 
morală. Basmele „economice" ale 
doamnei Porter nu fac excepție în 
această privință. Intenția acestei 
doamne este să convingă lumea 
că „modul de viață american" e 
raiul pe pămînt și că între miliar
darul Ford și șomerul Smith nu-i 
nici o deosebire.

Numai că odată cu articolele 
Silviei Porter a apărut în S.U.A. 
— ciudată coincidență — o carte 
scrisă de publicistul Cleveland 
Amory și intitulată „Vieți private". 
Conținutul acestei cărți ne permi
te să facem unele comparații in
teresante pe tema basmelor doam
nei Porter.

In suburbia Bois Dore din Chi
cago — povestește Cleveland 
Amory — unul din industriașii de 
vază, William Fanestock, a agățat 
pe pomii din grădina lui fructe 
artificiale care, ca și robinetele 
din băile respectivului, sînt făcu
te din aur masiv. In timp ce Fa- 
nestock are în băile lui robinete 
de aur, peste 35 la sută din ame
ricani — conform datelor publi
cate la începutul acestui an de 
direefia pentru chestiunile cons
trucției de locuințe — nu au în 
locuințele lor nici măcar canali
zare.

„Cailor vestitei familii de ban
cheri Belmont din Newport — 
scrie Cleveland Amory" — li se 
schimbă hamurile dimineața, la 
prînz și seara. Noaptea caii sînt 
acoperifi cu cearceafuri de un alb 
ca zăpada pe care e cusută ste
ma brodată a belmonfilor. Acești V cai au parte de o îngrijire medi
cală după ultima expresie a știin
ței". In schimb, într-un raport pre
zentat în octombrie 1961 președin
telui Kennedy de conducătorii a- 
genfiei federale pentru anchete 
sociale se spune că în S.U.A. mor 
zilnic „700 de oameni care armai 
putea fi salvafi de la moarte dacă 
ar avea asistență medicală". Asta 
înseamnă că zilnic, la fiecare două 
minute, moare cîte un american 
care nu are banii necesari să-și 
cumpere medicamentele, să achi
te onorariul medicului sau să-și 
plătească un pat la spital.

Astfel de comparații am putea 
face la nesfîrșit. Ele sînt mult mai 
convingătoare^ decît basmele 
doamnei Porfer. Din aceste con
traste reiese adevărata realitate 
americană.

Pămîntul din care cresc fructele de aur ale lui mister Fanes- 
tock este stropit cu sudoarea a 
nenumărati muncitori americani. 
Prin basme dulcege, Silvia Porter 
și complicii ei în ale scrisului 
caută să sulemenească realitatea 
americană contemporană.
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