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Consfătuirea pe țară a țăranilor 
colectiviști a arătat importanța 
economică deosebită a creșterii 
păsărilor și a recomandat ca în 
gospodăriile de stat și gospodăriile 
colective să se creasca 500—600 pă
sări la suta de hectare. Dezvoltarea 
rapidă a creșterii păsărilor con
stituie o pîrghie importantă pen
tru consolidarea economico-orga- 
.nizatorică a gospodăriilor colective 
și aduce o contribuție de seamă la 
aprovizionarea populației. La con
sfătuire s-au arătat exemple din ac
tivitatea unor gospodării de stat 
și gospodării colective care obțin 
venituri mari din creșterea păsă
rilor, precum și experiența unor 
crescători fruntași.

Importanța creșterii păsărilor, 
avantajele mari pe care le aduce 
pentru întărirea economică a gos
podăriilor colective, creșterea ve
niturilor colectiviștilor și aprovi
zionarea populației se oglindesc 
și în articolele publicate în pagi
na a treia a ziarului nostru de 
astăzi. Unele gospodării colective 
din regiunea Dobrogea, printre 
care cele din Pecineaga, Cumpăna, 
Limanu și altele, au crescut între 
10-20 mii păsări și au ca matcă 
3.000—4.000 găini. Bune rezultate 
s-au obținut și în creșterea rațelor 
și gîștelor prin folosirea condiții
lor naturale favorabile. Organele 
de partid și de stat din regiunea 
Dobrogea sprijină unitățile agri
cole ca să dezvolte sectorul avi
col. Unele gospodării colective au 
prevăzut să crească cîte 10.000 
găini matcă și 15.000 pui.

Posibilitățile mari de care dis
pun gospodăriile colective de a 
transforma creșterea păsărilor în
tr-o importantă ramură de pro
ducție sînt oglindite și de 
riența colectiviștilor din 
care au dat o mare 
creșterii efectivului de
matcă, hrănirii corespunzătoare a 
păsărilor cu furaje variate și folo
sirii cu pricepere a resurselor na
turale. In acest fel gospodăria din 
Ceacu va crește 10.000 păsări mat
că și 20.000 pui și boboci pentru 
carne. Este importantă și expe
riența dobîndită de colectiviștii 
din Potîngeni, regiunea Iași, care 
au reușit să crească păsări cu 
cheltuieli reduse. De asemenea re
dăm experiența crescătoarelor de 
păsări Eleonora Brai de la G.A.S. 
„Progresul“-Dorohoi, Maria Costi-

că de la G.A.S. Beșenova Nouă, 
regiunea Banat, ca și prevederile 
cuprinse în planurile de produc
ție a unor gospodării colective 
privind creșterea păsărilor.

Creșterea păsărilor se dovedeș
te rentabilă și aduce importante 
venituri bănești. Colectiviștii din 
Ceacu au obținut anul trecut din 
sectorul avicol un venit bănesc 
de 180.000 lei. Venituri tot mai 
mari se pot obține în toate gos
podăriile colective care sporesc 
efectivul de păsări.

Experiența acestor gospodării 
ca și a crescătoarelor fruntașe 
este necesar să fie larg populari
zată și extinsă. Este necesar, de a- 
semenea, ca în unitățile de stat cu 
sector avicol să fie organizată in
struirea unui număr cît mai mare 
de crescători de păsări, mai ales 
femei harnice, care pot obține re
zultate bune în acest sector. Un 
sprijin puternic trebuie să primea
scă gospodăriile colective din jurul 
orașelor și centrelor muncitorești 
pentru creșterea păsărilor în hale 
mari, care să asigure un număr 
sporit de ouă și o cantitate mare 
de came pentru aprovizionarea 
populației.

Acum în gospoc” 
ve are loc defini.l 
rilor de producție, 
planuri trebuie să 
dă

Astăzi se redeschid 
școlile

Elevii școlilor de opt ani, medii, 
pedagogice, profesionale și tehnice 
reîncep astăzi cursurile întrerupte 
pe timpul vacanței de iarnă. In zi
lele vacanței, un mare număr de 
elevi au drumețit pe potecile înză
pezite ale munților, au făcut excur
sii în locuri pitorești ale țării, au 
vizitat 
agricole 
ziții, au 
artistice 
sportive de schi, săniuțe și patinaj. 
Acum, ei se întorc la școală cu 
forțe proaspete, dornici să studieze 
sîrguincios, să obțină rezultate cit 
mai bune la învățătură.

fabrici și uzine, unități 
socialiste, muzee și expo- 
participat la manifestări 
și culturale, la întreceri

Colectivul de muncitori, tehnicieni și ingineri de la uzi
nele de mașini agricole „Semănătoarea“ din Capitală a 
realizat de la începutul anului și pînă ieri 116 combine de 
cereale, care peste cîteva zile vor fi expediate unităților 
agricole socialiste din țară. A fost pregătit și primul lot 
din acest an de 40 de mașini cositoare purtate, care de 

• asemenea vor fi livrate peste puține zile.
De curînd în întreprindere a început fabricația de serie 

a noului tip, îmbunătățit, de cositoare purtată pe tractor, 
care pe lîngă anumite caracteristici superioare, are și o 
greutate netă scăzută față de tipul produs anul trecut, cu 
87 kg. Datorită reproiectării acestei mașini, în anul 1962 
întreprinderea va face o economie de circa 85 tone metal.

22.000 ore de zbor

expe- 
Ceacu 

atenție 
păsări

jodăriile 
'initivarea 

în 
se 

cifre mobilizatoare 
creșterea păsărilor, precum ț 
măsurile care trebuie luate în 
vederea obținerii unor producții 
mari. Este foarte important ca or
ganele de partid, sfaturile popu
lare și specialiștii din agricultură 
să acorde un sprijin multilateral 
gospodăriilor colective astfel ca 
acestea să folosească toate posibi
litățile de care dispun pentru 
creșterea unui număr de 500—600 
păsări la suta de hectare. Aceasta 
este una din sarcinile importante 
relevate de Consfătuirea pe țară a 
colectiviștilor, în cadrul căreia a 
fost apreciată ca intolerabilă situa
ția existentă în prezent, cînd multe 
gospodării au numai o pasăre la 
2—3 hectare.

Creșterea unui mare număr de 
păsări și îndeosebi sporirea efec
tivului matcă va asigura venituri 
tot mai mari gospodăriilor colec
tive, va contribui la îmbelșugarea 
traiului colectiviștilor și la apro
vizionarea populației de la orașe 
cu ouă și carne.
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Premieră Ia Cluj

Miercuri seara a avut loc 
scena operei romîne de stat 
Cluj premiera fabulei muzicale în 
două acte „Fîntîna cu bucluc“, 
creată după o fabulă de Esop. Mu
zica aparține com
pozitorului clujan 
Max Eisikovics, 
iar regia lui Ilie 
Balea. Libretul a 
fost scris de Lili 
Marton.

Rolurile princi
pale au fost inter
pretate de Nioull- 
na Mirea, Ecateri- 
na Vîlcovici, Tra
ian Popescu și al
ții. A dirijat Ana- 
tol Chisadji. Spec
tacolul s-a bucu
rat de succes.

pe 
din

DE

Valorificarea unor terenuri

Conferințele regionale de partid
Zilele acestea au început confe

rințele regionale de partid. Pînă a- 
cum au avut loc conferințele orga
nizațiilor regionale P.M.R. Brașov, 
București, Hunedoara, Maramureș 
și Mureș-Autonomă Maghiară.

Ordinea de zi a conferințelor re
gionale cuprinde : Darea de seamă 
a comitetului regional de partid 
pe perioada ianuarie 1959—ianuarie 
1962 și Raportul comisiei de revi
zie ; expunere cu privire la Darea 
de seamă a delegației Partidului 
Muncitoresc Romîn la cel de-al

XXII-lea Congres al P.C.U.S., pre
zentată de tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej la plenara C.C. al 

30 noiembrie—5 decem- 
alegerea comitetului re

P.M.R. din 
brie 1961 ; 
gional de partid și a comisiei de 
revizie.

La conferințe au participat tova
rășii : Nicolae Ceaușescu (Brașov), 
Chivu Stoica (Hunedoara), Alexan
dru Moghioroș (București), Dumi
tru Coliu (Maramureș), Leontin 
Sălăjan (Mureș-Autonomă Ma
ghiară).

f Ia Blaj a Intrat
( nouă unitate : fabrica de plăci 1 
[ fibro-lemnoase. în fotografie : J 
( Aspect din secția de deshidrata- j 
f re a pastei din cadrul noil fa- J 
J- brici. j

Experiența dobîndită de gospodă
riile colective din Dăeni, Ciobanu, 
Gîrliciu, Topalu, Oltina și altele din 
Dobrogea în efectuarea în comun a 
unor lucrări necesare mai bunei fo
losiri a pămîntului și sporirii capaci
tății lui de producție se extinde. Co
lectiviștii din zona Ciobanu — Hîrșo-

ÎN EDITURA POLITICA 
a apărut :

CHEMAREA 
CONSFĂTUIRII PE ȚARA 

A ȚĂRANILOR 
COLECTIVIȘTI

va, continuînd lucrările începute 
anul trecut, îndiguiesc împreună o 
suprafață de 5.000 ha. Urmînd exem
plul lor, colectiviștii din comunele 
Beilic și Mîrleanu și-au propus să 
execute în comun desecarea lacului 
Mîrleanu, lucrare care le va permite 
să-și mărească suprafața arabilă cu 
1.000 ha.

Cooperarea ia o mare amploare în 
acest an și între gospodăriile colec
tive care dețin terenuri erodate. Co
lectiviștii din numeroase comune 
printre care Ostrov, Filimon Sîrbu, 
Somova și altele execută laolaltă cu 
cei din comunele învecinate lucrări 
de Jerasare în vederea plantării cu 
viță de vie și pomi fructiferi pe o 
suprafață de 4.000 ha. de terenuri în 
pantă și erodate.

(Agerpres)
*0

TELEGRAMĂ
'Excelenței Sale Dr. SUKARNO 

'Președintele Republicii Indonezia
Djakarta

Exprim indignarea noastră a tuturora, a întregului popor ro
mîn față de odiosul atentat îndreptat împotriva dv. de către uneltele 
colonialismului, dușmani ai independenței și integrității teritoriale a 
Indoneziei.

Ne bucurăm că planurile colonialiștilor au suferit tin eșec și vă 
urăm multă sănătate, viață îndelungată și activitate rodnică pusă în 
slujba poporului indonezian și a păcii.

GHEORGHE GHEORGHIU-DEJi
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Populare Romîne

................. — .

IG

în activitatea sa, rețeaua 
asistenței medicale de ur
gență primește un sprijin 
prețios din partea aviației 
sanitare. în 1961, parcul 
Aviasan a crescut cu 10 a- 
vioane bimotoare de tip 
aero 45 și 20 avioane de 
tip I.A.R. 813, folosite la 
transportul medicilor spe
cialiști și parașutării de 
medicamente. în cele pes
te 22.000 ore de zbor e-

fectuate în 1961 de piloții 
aviației sanitare, ei au 
transportat cu avioanele 
peste 6.000 de bolnavi spre 
spitalele regionale sau 
marile clinici de speciali
tate. în același timp au 
fost transportați 525 me
dici care au acordat asis
tență de specialitate Ja 
spitalele rurale, raionale 
sau regionale.

SOVIETIC GHER- 
se află într-o vi- 
a sosit în 
s-a făcut

orașul 
o pri-
10 ia-
conti-

COSMONAUTUL 
MAN TITOV, care 
zită în Indonezia, 
Bandung, unde i 
mire caldă și entuziastă. La
nuarie Gherman Titov și-a 
nuat călătoria prin țara prietenă — 
Indonezia, îndreptîndu-se spre Djok
jakarta.

PATRIOȚII ANGOLEZI dau puter
nice lovituri trupelor colonialiste 
portugheze. In hoaptea de 8 spre 9 
ianuarie și în cursul zilei de 9 ia
nuarie au avut loc ciocniri care 
s-au soldat cu răniți și morți de 
ambele părți în jungla Quimicanda, 
în apropiere de Cauzele și în îm
prejurimile orașului Sanza Pombo.

GUVERNUL SOVIETIC a protestat 
pe lîngă guvernul Belgiei în legă
tură cu încălcarea spațiului aerian 
al Uniunii Sovietice de către un a- 
vion 
notei

UN NOU ACT AGRESIV al torte
lor armate franceze a fost comis la 
granița dintre Algeria și Maroc în 
seara zilei de 9 ianuarie. De la bqza 
militară franceză Ras el Asfour au 
fost trase obuze de artilerie asu
pra teritoriului marocan, pricinuind 
rănirea a numeroase persoane.

„Făclia hidroc
PITEȘTI (coresp. „Scînteii"). — 

Ieri a apărut primul număr al nou
lui ziar „Făclia hidrocentralei“, or
gan al comitetului de partid și al 
comitetului sindicatului hidrocen
tralei „16 Februarie“-Argeș. Paginile 
noii publicații cuprind diferite ru-

...................... ............... -■ ■

re-

un

Spre Vinul cu Dor

belgian cu reacție. (Textul 
în pag. V-a).

entraleî
brici, materiale semnate de cons
tructori cafe dau viață acestui 
mare obiectiv al industriei noastre 
socialiste, înfățișează în fotografii 
fruntași în producție, aspecte de la 
locurile de muncă.

PRIMA DECADA
IMuncă însuflețită pentru îndeplinirea

ritmică a
Au trecut primele zece zile din noul an. Așa 

cum ne relatează corespondenții noștri, numeroase 
colective de întreprinderi au înscris în această pe
rioadă pe graficele întrecerii bune rezultate în 
lupta pentru realizarea planului pe 1962. Aceste 
succese sînt rodul pregătirilor făcute în întreprin
deri, pe baza cunoașterii cu mult înainte de înce
perea anului a sarcinilor de plan, al măsurilor teh
nico-organizatorice luate pentru desfășurarea rit- 
piică a producției chiar din primele zile ale nou
lui an.

Trăgind învățăminte din felul cum s-a desfășurat 
producția în această primă decadă a anului este 
necesar să se asigure, în continuare, măsuri efi
ciente pentru realizarea ritmică a planului lună de 
lună, trimestru de trimestru.

Realizările metalurgiștilor
PLOIEȘTI (coresp. „Scînteii“). 

— Colectivul uzinelor meta
lurgice Sinaia și-a realizat sar
cinile de plan ce-i reveneau 
pe primele 10 zile ale lunii 
ianuarie în proporjie de 101 
la sută. în această perioadă 
au și fost montate în plus un 
număr însemnat de pompe de 
Injecție, pompe de ulei și 
distribuitoare hidraulice. Tn 
iruntea întrecerii se află colec- 
Hvul sectorului A. Sfrunga/iî 
Vintilă Cosfea, Simion Sgrip- 
cea șl numeroși al}I muncitori

de aici și-au depășit în aceste 
zile sarcinile de plan cu a- 
proape 25 la sută.

In prezent se iau în uzină 
noi măsuri pentru organizarea 
mai bună a liniilor de produc
ție, îmbunătățirea tehnologiei 
de fabricație a unor repere 
etc. La turnătoria de precizie, 
bunăoară, se mărește capaci
tatea de calcinare a cuptoru
lui cu circa 20 la sută, iar la 
sectorul A se organizează un 
atelier pentru fabricația pro
duselor de serie mică.

FRUNT

sarcinilor de plan
„Ziua bună se cunoaște de dimineață

1962 și-a trăit primele 10 
zile. în aceste zile industria 
noastră a înscris cele dintîi 
rezultate din noul an.

„Spor la muncă în 1962 !“. 
Așezată pe strung, sau dea
supra războiului de țesut,

- și?
Grigore Mamara face 

gest vag :
— Și n-a fost bine 1
— Și anul ăsta ?
— Anul ăsta, la două

pere grele — corpul magne- 
fraza depășește sensul unei. tului de frînă și priza anti
simple urări. Devine 
litate. Pe urmele ei, 
trundem în halele 
fabrici bucureștene.

★
„Electroaparataj". 

turnătoriei. La sfîrșitul 
lui trecut, turnătorii se 
dreau cu . o importantă vic
torie : îndeplinirea planului ■ introdus o ordine ri- 
anual cu mai bine de o lună guroasă în ce pri- 
înainté de termen. vește buna desfășu-

Tradiția bună — e tradiției rare a muncii. Pla- 
Primele zece zile ale lui nul, primit din vre- 
1962. Grigore Mamara, șef me, e dat în lucru 
de brigadă, a înscris zilnic, la timp — și turnă- 
în această perioadă, pe torii pot să lucreze 
graficul turnătoriei, '15 sau în condiții 
20 procente peste plan, mai bune. 
Acum, la sfîrșitul primei de;, 
cade, mulți alți turnători îl 
urmează îndeaproape : Tu
dor Nicolae cu 14 la sută 
depășire. 
Ștefan — cu 16 la sută.

_  Totu-i să lucrezi după buna desfășurare a 
grafic ! Ritmul trebuie păs- muncii la turnătorie 
trat de la bun început. Anul depinde în mare mă- 
trecut s-a întîmplat de cîte- sură îndeplinirea riț- 
va ori să nu

grizutoasă — am redus re
buturile sub S la sută.

Grigore Mamara descrie 
drumul acestui succes. S-a 
verificat procedeul de tur- 

Hala nare, s-au recalculat indicii 
anu- de temperatură, s-au luat o 
mîn- serie de măsuri tehnice, dar

in primul rînd, și mai ales, s-a

o rea- 
să pă- 
cîtorva

din cele

— O să 
ce ne stă 
ță ca să

--- -- , cea mai perfectă rit-
Constantinescu micitate în tot cursul 

anului 1 Căci, de

facem tot 
în putin- 
asigurăm

păstrăm ritmul mică a planului pe 
întreaga uzină.

Grigore Mamara și tova
rășii săi sînt cunoscuți în 
uzină ca muncitori vrednici, 
oameni de cuvînt.

★
De obicei se spune : „Toți 

peste normă 1“
în secția maistrului Cor

nel Ghizdavăț lozinca aceas
ta sună însă : „Toate peste 
normă“. Pentru că aici lu
crează numai femei : 15 țe
sătoare și o firăreasă.

V. NEGRU

(Continuare în pag. II-a)
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La „Elecfroapwataj“ din C<">pltală, clțlva din 
membrii brigăzii de turnători, condusă de Mar
ii ara Grigore. în primele zece zile ale lunii lr

nuarie, brigada și-a depășit simțitor sarcinile nie. Ion Râducu, Tudor Nicolae, Ștefan Ștefan, 
de plan. Mușat Marin, Constantlnescu Bănică.

în fotografie (de la stingă lă dreapta) : Dan (Foto : Gh. Vințlli)

Din primele zile — 
o producție sporită

TG. MUREȘ (coresp. „Scînteii“).— 
Colectivul fabricii de geamuri din 
TirnăvenI a încheiat anul 1961 cu 
însemnate succese în producție : 
planul anual al producției globale 
și producțiel-marfâ a fost depășit 
cu aproape 7 la sută, sarcinile creș
terii productivității muncii au fost 
depășite cu 2 la sută.

Planul po 1962 a pus sarcini spo
rite in fața colectivului fabricii : 
producția globală va crește cu pes
te 14 la sută, vor intra In produc
ție sortimente no! — geam șlefuit, 
oglinzi cristal, cărămizi din sticlă 
cu goluri. Datorită măsurilor teh- 
nico-organizatorice luate din timp, 
producția se desfășoară ritmic Încă 
din primele zile ale noului an. In 
prima decadă a lunii ianuarie sar
cinile de plan au fost depășite cu 
circa 6 la sută.

In rafturile magazinelor au apărut 
mărfuri noi, cu care cumpărătorii nu 
s-au obișnuit încă. Sau unități ale 
economiei noastre socialiste inițiază 
acțiuni importante pentru marea 
masă a cetățenilor. Toate acestea sînt 
făcute cunoscut, în mod nemijlocit, 
cu ajutorul reclamelor și anunțurilor, 
care, atunci cînd sînt realizate cu 
fantezie și gust, găsesc ecou în rîn- 
durile cetățenilor.

C.E.C.-ul are bunul obicei ca, nu 
numai cu prilejul „Săptămînii Econo
miei“, cînd editează 
realizate de cunos- 
cuji graficieni, să 
prezinte în chip 
convingător avanta
jele depunerii de 
economii. In diver
se alte ocazii, prin i 
nului sau al micului 
zoarelor, reclamele făcute de această 
instituție se bucură de succes, toc
mai datorită ingeniozității lor. Și în
treprinderea pentru colectarea meta
lelor a reușit să trezească interesul 
cetățenilor, popularizînd cu ajutorul 
unor filme de desene animate, im
portanța colectării fierului vechi. Re
cent, telespectatorii au urmărit „O 
poveste despre mazăre", reclama pro
duselor fabricii de conserve din 
Tecuci, ca și reclama produselor fa
bricii ,,Flora" din București, ambele 
vădind preocupare pentru inedit, 
evadare dm șablon. Șirul exemplelor 
pozitive ar putea continua cu reclama 
mașinii de cusut „Ileana“ 
multe dintre afișele-panou 
de Pavoazarea Capitalei, populari
zed noile filme.

Sînt însă adeseori cazuri

afișe frumoase,

clame și anunfuri, mai cu seamă din 
cele prezentate la cinematografe, ra
dio și televiziune, vădesc sărăcie de 
idei, un nivel artistic mediocru, lipsă 
de bun gust, lată, bunăoară, recla
mele muzicale ale A.D.A.S.-ulun Pe 
o frumoasă melodie de muzică ușoară 
se debitează banalități de genul : 
„A.D.A.S. înapoiază primele la expi
rare / A.D.A.S. oferă primele de asi
gurare... A.D.A.S. înseamnă preve
dere și economii la, la, la, / Hai la 
A.D.A.S. să ne asigurăm..“

Iar atunci cînd

intermediul ecra- 
ecran al televi-

această reclamă se 
adresează țărani
lor muncitori, avînd 
ca motiv un cîntec 
popular, se spune: . 
„Timpul fuge, fugi 
și fu I Fugi la 

acu / Nu mai sta pe 
Nu mai sta pe loc pe

ori cu 
realizate

cînd re-

A.D.A.S. chiar 
loc, de loc / 
loc...“ ș.a.m.d.

Sau ce s-ar putea spune despre 
unele panouri consacrate premiere
lor cinematografice, al căror conținut 
nu exprimă nici pe departe acțiunea 
filmului (vezi Poznașa sau Sece
rișul verde, de dată mai recentă) sau 
despre desenele puerile care înso
țesc reclamele făcute de Întreprinde
rea orășenească de industrie locală 
„Cloșca“ din Baia Mare sau Intre 
prinderea de industrie locală Metal- 
lemn din Oradea.

Acestea și altele sînt reclame lip
site de eficacitate, neconvingătoare, 
care nu-și ating scopul urmărit, ne- 
avînd alt merit decît că... vădesc 
lipsa dé fantezie'șl gustul artistic în
doielnic al realizatorilor lor.

I. MARGINEANU
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La cooperativa „Arta aplicată . Fîcio-ița Ursula Mscolaevschi exe
cută ultimul retuș la o lucrare inspirată din folclor. (Foto : M. Cioc)

■ -— ' OeO------------Din activitatea 
obștească a femeilor

r i TEME INTERESANTE
(Urmare din pag. I-a)

Aproape că nu există seci r\ 
de activitate în care femeile din ) 

; țara noastră să nu-și aducă apor- j 
( tul lor. Acum, în lunile de iarnă, j j- activitatea acestora se desfășoa- J f ră îndeosebi pe linie social-cul- j f turală. Acasă la gospodina { I Florica Chivu, din strada Basa- J 
( rabilor 48 din București, se adu- j f nă în fiecare miercuri cercul ] 
[ de citit. Pentru copii s-a organi- ) 
f zat aci un cerc de basm ; ma- j 
( melor li se citește din broșuri ] 
\cu caracter sanitar, pedagogic ) 
( sau articole din ziare pe teme { 
f internaționale. Uneori, se orga- j 
[• nizează discuții pe marginea j f unui film sau cărți etc. Mamele ! 
f copiilor fruntași la învățătură j j sînt solicitate să vorbească la ) 
( cercul de citit despre experiența l 
i lor în educația copiilor.

\

( JACȚIUNI EDUCATIV-
SANITARE

. Aurelia Dimcea și Carmen , 
(•mionescu, corespondente volun- ) 
ftare din raionul Urziceni,ne-auj 
( scris următoarele : „Cu hărnicie j 
[ și dragoste, femeile din raionul 1 
( Urziceni, regiunea București, j 
[participă la diferite acțiuni gos-1 
I podărești. Comitetul raional al j 
f femeilor a inițiat de curînd o ) f acțiune cu caracter igienico-sa- j f nit ar, la care au participat peste j 
( 1.500 de femei din raion. Acțiu- j 
ț nea a constat în curățirea și j 
( amenajarea căminelor culturale, j f dispensarelor, caselor de naștere j I și punctelor sanitare. Comitetele j 
[ de femei din comunele Civcîr- j 
( lia, Adîncata, Gîrbovi și Bălcă- j 
[ nești au fost fruntașe în această j 
( acțiune. ]
[ In munca de educație sanita-1 
t ră, femeile din raionul Urziceni j 
[ dau, de asemenea, un sprijin J 
[ prețios prin organizarea de con- j 
( ferințe pe teme ca : „Pentru să- ) 
[ nătatea copiilor noștri", „Cură- ] 
( țenia ne apără sănătatea" etc. J
[ TOT MAI MULTE CITITOARE ]I Din Rm. Vîlcea, coresponden-^ 
( tul nostru voluntar Alex. Rezea, j 
[ ne informează : „Femeile din ] 
( orașul nostru aduc o contribu- j 

ție importantă la ridicarea ni- j 
( velului de cultură al maselor, j f atît prin organizarea cercurilor j I de citit, cît și în cadrul echipelor j 
[ artistice de pe lîngă cele 3 că- j f mine culturale din oraș unde ) I activează peste 300 de femei, j 
( Rezultatele acestei activități se j 
[ reflectă și în creșterea ntimă- j f rului de cititoare la biblio- J 
[ teca centrală raională și la bi- j 1 bliotecile căminelor culturale.^

PITEȘTI 
tru o mal 
duiilor de 
Forestiere 
cute o ( 

Vîlcea.
consfătuire

Consfătuire privind 

valorificarea superioară 
a lemnului de fag

(coresp. „Scînteii"). Pen- 
I bună valorificare a 'pă- 
fag. Ministerul Economiei 
a organizat zilele tre- 

consiătuire pe țară la 
Rm. Vîlcea. Au luat parte la a- 
ceastă consfătuire reprezentanți 
din partea ministerului și ai Direc
țiilor regionale ale economiei fores
tiere, șefi de sectoare și sortatori 
fruntași din bazinele de exploatare, 
muncitori, ingineri și tehnicieni din 
unitățile de prelucrare a lemnului.

Cu acest prilej au fast prezentate 
două referate privind îmbunătățirea 
sortării și fasonării lemnului de fag 
în parchete și prelucrarea acestuia, 
Îndeosebi In fabricile de placaj» 
și furnire. Particlpanții la consfătui
re au urmărit apoi o serie de de
monstrații practice care au fost or
ganizate în secția de derulare a 
complexului de industrializare a 
lemnului Rm. Vîlcea, una din uni
tății» fruntașe ta yatoriftoarea su
perioară a lemnului d® fag.

.„Ziua bună se cunoaște 
de dimineață“

Anul trecut, această secție a fost 
prima de la „Industria Bumbacu- 
lui-B" care și-a îndeplinit planul a- 
nual: la 23 decembrie. Dar mește
rului, ca și țesătoarelor mai vechi, 
succesul acesta nu li s-a părut mul
țumitor. De ce 7 Pentru simplul mo
tiv că depășirea planului nu era 
urmarea unei munci egale a între
gului colectiv.

Cîteva țesătoare rămîneau, în 
mod obișnuit, sub normă. Colectivul 
întregii secții a hotărît ca, în noul 
an, acest lucru să nu se mai în- 
tîmple.

Varvara Cristache, țesătoare ve
che, bună cunoscătoare a mașini
lor și a celor mai raționale metode 
de muncă, a fost prima care a dai 
ajutor meșterului în această nouă 
acțiune.

Cele trei țesătoare care rămîneau 
deobicei sub normă, Constanța 
Matei, Alexandrina Niculescu și 
Mihaela Vasile, au primit, din prima 
zi a anului, un sprijin activ din 
partea întregii secții. Li s-a explicat 
cum poate fi mai bine organizat 
locul de muncă. Li s-a demonstrat 
concret cum izbutește Varvara Cris
tache să realizeze o producție rit
mică în decursul întregului schimb. 
„Ceasurile“ montate la fiecare răz
boi — și pe care poți citi în orice 
clipă numărul de bătăi — au fost și 
ele de mare folos.

La tipul de războaie la care lu
crează țesătoarele din secție, tre
buie să se realizeze 2.300 bătăi de 
fiecare mașină. Țesătoarele tinere 
rămîneau de multe ori la 2.100 și 
uneori chiar sub 2.000.

Ieri la sfîrșitul primei decade a 
noului an, nici o țesătoare din sec
ția maistrului Ghizdavăț nu se afla 
sub normă. întreaga secție șl-a de
pășit planul cu 3 la sută.

în biroul șefei serviciului de pla
nificare, se centralizează în fiecare 
zi rezultatele muncii. Evidența zil
nică este un mare ajutor în asigu
rarea muncii ritmice a fabricii. Fie
care rămînere în urmă e sesizată 
operativ. O defecțiune tehnică ivită 
la vopsitorie a pricinuit chiar în 
primele zile ale anului, o mică

<Z)

CU

plecat de la părinți ? 
a început să tremure în

aria Șt., tovarășa care mi-a 
T”-®.povestit cele de mai jos era, 
vizibil, nedormită. Am întrebat-o 
dacă are necazuri și mi-a relatat, 
după o scurtă ezitare, cele de mai 
jos.

Munca o face să întîrzie uneori 
noaptea; întoreîndu-se acasă pe Ta 
11 și jumătate, a zărit, umblînd sin
gură pe stradă, o fetiță. A oprit 
copilul, care părea să albă vreo 
șase ani — lucrul se petrecea pe 
la colțul dintre Victoriei și Popov 
— și I-a întrebat :

— Ce faci tu aici ? Cum te chea
mă 7

Fetița a izbucnit în plîns ; nu era 
plîns de copil rîzgîiat, oi un plîns 
amar și grav, dureros. Cînd s-a mai 
liniștit puțin, a întrebat :

— Unde e, vă rog, strada Puțu 
apă rece ?

— Dar ce cauți tu acolo ?
— Mă duc la mătușa mea.
— Ai ‘ ‘ ‘ - • ■ -
Fetița 

tăcere.
- Șl 

tăi?
— Nu vreau să spun.
— Cred că ai o casă frumoasă. 

Nu vrei să mi-o arăți și mie ?
Plîngînd :
— Vă rog să nu mă duceți în

dărăt, nu vreau să spun unde stau, 
că iar mă bate mama.

— Nu se poate, fetlțo. De ce să 
te bată 7

Aici, cu aerul unui om care dez
văluie tragedia îngrozitoare a vieții 
Bale, copilul Bpuse :

— Am pierdut zece lei.
încetul cu încetul, pe strada fri

guroasă și arar tulburată de goana 
unei mașini, fetița a lăsat să se 
vadă un colțișor dintr-o viață ciu
dată și de neînțeles pentru noi :

Tatăl, care lucrează în construc
ții, poate asigura familiei un trai 
îndestulat. Lipsește adesea, dar 
chiar cînd • acasă, nu ia apărarea 
copilului. Fetița — care n-are șase 
ani, ața cum părea la prima vede- 

cum îl cheamă pe părinții

„gîtulre" la finisaj. Se ivise primej
dia rămînerii în urmă cu... un pro
cent ! întregul corp tehnic a fost 
mobilizat pentru a înlătura cît mai 
repede defecțiunea ivită. în 48 .de 
ore vopsitoria și-a reînceput acti
vitatea normală. Ieri, rămînerea în 
urmă iussse lichidată !

*
Sînt numai cîteva fapte de pro

ducție, redate sumar, — evenimente 
obișnuite din viața de zi cu zi a uzi
nelor. Ele arată că, în multe între
prinderi, prima decadă a însemnat 
un început bun.

Ziua bună se cunoaște de dimi
neață !

București. Noi construcții pe Calea GrivlțeL

Ï > x-

re, ci opt, dar e slabă și pare mai 
mică — are o „vină" de neiertat : 
e născută de altă mamă, care a 
murit. De ani de zile, „mama“ cea 
nouă îi amintește de acest păcat 
mortal, o umilește în fel și chip. Iar 
tatăl — dacă tată poate fi numit 
un asemenea om — coșcogeamite 
om care vede cu ochii lui cum se 
înalță case noi și o viață nouă, 
lasă cu nepăsare să fie chinuită

..illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllli
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lîngă el o ființă omenească de care 
răspunde și care, în plus, este pro
priul lui copil.

— Mi-a dat mama zece lei să 
cumpăr zahăr de la „Alimentara“ 
și i-am pus în buzunarul de la șor- 
fuleț și cînd am ajuns la „Alimen
tara" nu i-am mai găsit, și cînd 
m-am întors fără ei m-a bătut mult, 
și m-a lăsat afară, ca să nu mai 
viu acasă fără ei, și de-atunoea 
merg mereu și vreau să mă duc la 
mătușa mea, sora mamei mele ade
vărate, și să-i cer zece lei și nu 
știu unde-i strada Puțu cu apă rece 
și mi-e frică să-ntreb lumea, că am 
mai pățit odată așa și un om m-a 
întrebat unde stau și m-a dus acasă 
și mama a fost bună cînd m-a vă
zut și i-a mulțumit și m-a sărutat 
și cînd a închis ușa după el și-a 
rămas singură cu mine, m-a bătut.

..Trecuse miezul nopții șl, după 
mai bine de o jumătate de oră, cu 
toate strădaniile ei, tovarășa care 
oprise fetița n-a putut afla decît că 
pe fetiță o cheamă Silvia, că șade 
undeva pe linia lui 17, dar adresa 
precisă r.-a putut s-o capete. A avut 
atunci un moment de slăbiciune. 
Nu din cauza orei tîrzii și nu din 
cauza oboselii. Dar pentru că ea, 
care muncește de ani pentru al ti el 
de viață șl înțelege altfel viața, « 
simțit durere și silă. «

Mihai Cosfache — comuna Balta 
Doamnei, raionul Ploiești. Tn urma 
sesizării făcute, Sfatul popular al 
regiunii Ploiești ne-a făcut cunoscut 
că la circumscripția medicală din 
Balta Doamnei, de care aparține și 
satul Lacu Turcului, au fost reparti
zați doi medici.

Ion Tudcslu — Brașov, Ați proce
dat bine sesizînd că la centrele din 
cartierul Noua, pîinea ce se desfă
cea nu era proaspătă.

Sfatul popular al orașului Brașov 
ne-a comunicat că s-au luat măsuri
le necesare și în momentul de față 
se vinde numai pîine proaspătă și 
de bună calitate.

Marla Slsu — comuna Baia do 
Fier, regiunea Oltenia. Nu se mai 
poate face recurs în supraveghere 
deoarece hofărîrea definitivă la 
care vă referiți în scrisoarea adresa
tă redacției — este mai veche de 
un an.

Gheorghe Teodor — Pucioasa. 
Direcția Difuzării filmelor — Oficiul 
București — își însușește criticile 
aduse privind nerespecfarea pro-

Bugetul local — în discuția sesiunii 
sfatului popular

BACĂU (coresp. „Scînteii“). — 
Deputății Sfatului popular regional 
Bacău, întruniți zilele acestea într-o 
sesiune, au luat în discuție execu
ția bugetului local pe anul 1961 și 
proiectul de buget pentru anul în 
curs. A reieșit cu acest prilej că în 
anul trecut, cu fondurile de la bu
getul local, s-au realizat mai multe 
construcții și lucrări gospodă
rești. 10 milioane lei au fost chel
tuite pentru locuințe, alte 30 mili
oane lei pentru gospodărirea orașe
lor.

de 
să

I-a dat fetiței bani, inclusiv 
tramvai, căci spunea că vrea 
ajungă la linia lui 17, și a privit-o 
numai o clipă, cum o ia la fugă, 
fericită. Cînd copilul a trecut de 
colț și-a dat seama că făcuse o gre
șeală de neiertat, că lăsase durerea 
și frica fetiței să fie mai tari decît 
energia ei de om dator să combată 
vechiul oriunde ÎI întîlnește. A fugit 
după copil, dar nu l-a mai găsit.

Acest om, această tovarășă, n-a 
mai dormit toată noaptea. Și-a pri
vit cu mîhnire propriul ei copil. 1 
se părea că vede pretutindeni feti
ța. Apoi s-a pomenit afară, cum 
merge cu comitetul de stradă la pă
rinți acasă, apoi în întreprinderea 
unde lucrează tatăl, schimbînd în 
bine destinul unui copil, așa cum 
face societatea iloastră oridecîteori 
află astfel de cazuri. Nu izbutise să 
adoarmă, visa toate astea cu ochii 
deschiși.

Cînd, obsedată, ne-a povestit în- 
tîmplarea, am criticat-o așa cum se 
cuvenea. O criticam, 
ace'ași timp că nu-i 
mustra ea însăși mal 
putea s-o facem noi.

ȚT a o consfătuire organizată de 
■““■ziar în problemele educației 

comuniste, o gospodină, Stela Ră- 
dulescu, ne spunea :

— Dacă văd copii umblînd aiurea 
în orele de școală nu-i las să 
treacă așa pe lîngă mine : îi întreb 
unde învață, cine-s părinții lor, de 
oe nu sînt la școală și oîteodată 
cer șl ajutorul altor cetățeni. Nu-s 
inspectoare, sînt o mamă de copii 
ca oricare alta și socotesc că © o 
datorie pentru mine să procedez 
așa. Dacă vrei să-ți educi bine co
piii, atunci trebuie să-ți dai oste
neală și pentru copiii altora, ba 
uneori și pentru părinți, căci de la 
educația părinților începe educarea 
copiilor.

Altă dată nu era așa. în oe pri
vește copilul burghezului, un zid 
do guvernant», meditatori, profe
sori particulari, școli scump» pou- 

șl simțeam în 
nevoie, că se 
mult decît am

gramării filmelor la cinematograful 
sindical cît și la cinematograful 
„Parc“ din Pucioasa. Va fi îndepli
nită dorința muncitorilor de a se 
repartiza mai multe filme pe teme 
tehnice la cinematograful sindical.

Petre Vasile — Timișoara. Propu
nerea a fost binevenită. Sfatul popu
lar al orașului Timișoara ne-a co
municat că Ia magazinele cu auto
servire din localitate s-au pus în 
vînzare pungi de nylon de diferite 
mărimi pentru ambalarea mărfurilor.

loan Tudor — Reșița, într-o scri
soare adresată redacției arătați că 
localul cantinei T.R.C.L.., unitatea 
Bocșa Vasiovei, are un aspect 
neîngrijit.

Consiliul local al sindicatelor din 
Reșița, împreună cu conducerea 
întreprinderii, au luat măsuri pentru 
reamenajarea sălii de mese și îm
bunătățirea serviciului.

Unul grup de muncitori din ora
șul Tg. Jiu. Dorința dv. a fost satis
făcută. Ministerul Transporturilor șl 
Telecomunicațiilor ne-a comunicat 
că trenul automotor de persoane 
nr. 2082 Tg. Jiu—Craiova — a fost 
pus în circulație.

S-au construit 35 magazine noi 
iar altele au fost modernizate. S-au 
electrificat 36 sate, s-a introdus 
transportul în comun în orașele 
Buhuși și Tg. Ocna etc. Au fost 
date în funcțiune noi săli de clasă, 
un spital modern de copii, 8 case 
de nașteri, 13 dispensare, un tea
tru de vară și multe alte lucrări de 
interes obștesc.

Sume importante sînt prevăzute 
în bugetul local pe anul acesta. 
Pentru dezvoltarea economiei lo
cale s-au alocat 155 milioane lei. Și 
în 1962 peste 60 la sută din cheltu
ieli sînt destinate acțiunilor social- 
culturale. Se vor construi noi lo
cuințe și școli ; va crește numărul 
burselor. Peritru ocrotirea sănătății 
se vor crea încă 6 case de nașteri, 
10 staționare și altele.

în cuvîntul lor deputății au cri
ticat lipsurile care mai există încă 
în diferite sectoare de * activitate, 
făcînd propuneri prețioase pentru 
mai buna gospodărire a fondurilor 
de la bugetul local.

O» O------------ 

0 casă a agronomului 
la Timișoara

TIMIȘOARA (coresp. „Scînteii’). 
La Timișoara a fost terminată 
amenajarea primei Case a agro
nomului din regiunea Banat. Aceas
ta dispune de 3 săli de cursuri, o 
bibliotecă de specialitate, o sală de 
proiecție, un club, dormitoare și 
cantină cu o capacitate de 120 de 
persoane, toate fiind dotate cu mo
bilier nou, modern. Casa agronomu
lui din Timișoara va contribui la 
perfecționarea cunoștințelor cadre
lor din unitățile agricole socialiste. 
La primul curs vor participa legu
micultori din gospodăriile agricole 
de stat și din gospodăriile colective 
din regiune.

tru aleși, curți împrejmuite cu gar
duri înalte și viță de vie, ca o 
cușcă, adăposteau un mic individ 
îndemnat să simtă că toată viața 
se învîrte în jurul lui și că totul i 
se cuvine numai lui, dacă-i bine 
înarmat pentru legile junglei.

Azi, educația e frumoasă și com
plexă, tocmai pentru că urmărește 
creșterea unor oameni întregi și 
multilateral, devotați colectivității.

Cea mai mare primejdie în calea 
acestei educații noi nu sînt atît oa
menii cruzi de felul mamei vitrege 
de mai sus, cît indiferenții. Oame
nii cu apucături retrograde sînt re
lativ mai puțin numeroși și pot fi 
înfrînați, ba chiar leauiți, prin forța 
opiniei publice. Dar asta numai 
dacă nu există în jur vălul indife
renței, care să le acopere plăgile.

Un activist de partid ne-a povestit 
că, proaspăt venit într-un orășel în 
construcție (e vorba de Onești), 
văzuse doi copii bătîndu-se cu săl
băticie în mijlocul străzii. A sărit 
să-i despartă, unul a fugit, pe celă
lalt l-a prins de braț, a intrat în 
vorbă cu el. Cîțiva privitori i-au 
strigat :

— E o pușlama, îi știm noi, nu-ți 
mai pierde vremea cu el, că și nouă 
ne-a făcut destule buclucuri. Du-1 
la miliție !

Omul, văzînd că băiatul e cunos
cut și poate fi lesne regăsit i-a dat 
drumul și le-a spus celorlalți :

— Mai curînd pe dumneavoastră 
ar trebui să vă duc la miliție, că 
stați pe margine, oameni în toată 
firea, îi vedeți cum se lovesc cu 
pietre și nu faceți nimic.

Apostrofați astfel, vreo doi au 
plecat pe furiș. Dar alți cîțiva l-au 
însoțit Pe activist pînă la casele 
părinților și au stat de vorbă au 
aceștia.

E rău că tovarășa de oare vor
beam a lăsat fetița să plece, dar 
e bine că n-a dormit toată noaptea. 
Există unele insomnii binefăcătoare. 
Cei care se frămîntă noaptea 
pentru soarta altora, pentru colec
tivitate, sînt sarea pămîntului, sînt 
cei care transformă prin munca și 
sentimentele Iot ohlpul țării și ai oa
menilor ei.

SERGIU FARCAȘAN

Zile de studiu intens. Se apropie prima sesiune de colocvii șl 
examene din acest an universitar.

— Cum vă simțiți la cămin ? Pot fi gospodărite mai bine că
minele și cantinele studențești ? Aceste întrebări au fost adresate ' 
în timpul raidului organizat recent în centrele universitare Bucu
rești, lași, Cluj și Timișoara mai multor studenți, directori admi
nistrativi și administratori de către redactori, corespondenți regio
nali și voluntari ai ziarului nostru.

La cămin, ca acasă
La căminul de pe strada Gabro

veni nr. 12 locuiesc studenți de la 
Institutul de construcții din Bucu
rești. E un cămin ca multe altele, 
confortabil, îngrijit ; camerele sînt 
curate, aerisite. Există săli de lec
tură, cameră pentru călcatul haine
lor și o cameră pentru primirea 
oaspeților. Studentele care locuiesc 
aici și-au asumat o parte din munca 
de îngrijire pentru a avea „cel mai 
frumos și mai curat cămin“.

Am făcut o vizită și la căminul 
„Matei Voievod“ unde sînt găzduiți 
720 studenți de la Institutul „Ma
xim Gorki“ și de la Institutul de 
construcții. Ne-au întîmpinat cîteva 
camere îngrijite. Dar la ultimul 
etaj...

— Cum se explică deosebirea a- 
ceasta mare dintre aspectul came
relor de la primele etaje și cel al 
camerelor de la ultimul etaj ?

— Aici stau... colocatarii, remarcă 
ironic un student.

Sergiu Motoc, administratorul 
căminului, are o atitudine... diferen
țiată față de studenții din cele 
două institute. Aga se explică fap
tul că studenților constructori, care 
locuiesc la ultimul etaj, li s-au re
partizat numai paturi și mese 
vechi, nereparate. Cauza ? Deși con
ducerea Institutului de construc
ții l-a înștiințat de mai multe ori 
pe administratorul căminului că îi 
asigură 200 saltele noi și cîteva zeci 
de paturi care stau depozitate în 
magazie, acesta refuză să le pri
mească pe motiv că a făcut co
menzi. Pînă atunci studenții să aș
tepte...

De altfel și la alte cămine în care 
locuiesc studenți de la institute de 
învățămînt superior diferite s-au 
ivit probleme ce se cer discutate 
și rezolvate în colaborare de către 
rectoratele respective. De pildă, 
la căminul de pe strada Ștefan 
Furtună unde sînt cazați studenți 
de la Institutul politehnic și Insti
tutul de construcții, deși există săli 
de studiu amenajate pentru lucrări 
de proiect, ele stau închise. Admi
nistrația căminului ne-a arătat că 
sălile sînt reținute de Institutul 
politehnic... pentru orice eventuali
tate.

în popasul pe care l-am făcut în 
căminele studenților din Iași am 
aflat multe lucruri semnificative 
privind condițiile bune de trai asi
gurate tineretului universitar. La 
complexul studențesc „30 Decem
brie“ îți atrag atenția elegantul 
foaier, fotoliile, oglinzile, covoarele, 
florile. Gazde sînt aici studen
ții de la facultățile de filologie, 
istorie și filozofie ale Universității 
„Al. I. Cuza“. Aspectul îngrijit a- 
testă că aici sînt buni gospodari.

Dar să-i vizităm și pe locatarii 
camerelor nr. 21, 54, 55, 83 și 85 — 
deținătorii celor mai multe pătră
țele negre ja graficul întrecerii. 
Studenții Octavian Stoica, Vasile 
Timofciuc, Ion Mușat, Dumitru 
Croitoru și Ion Pavel spun că ei 
nu au înclinație pentru... treburi 
gospodărești. Camerele lor sînt ne
primitoare : paturile răvășite, pe 
parchet urme de arsuri, pete de cer
neală pe fața de masă. Lipsa de „în
clinație" să fie cauza ? '»

Ora mesei
La toate cantinele studențești din 

țară se asigură o hrană consistentă 
și variată, de trei ori pe zi, însu-

RADIO, JOI, 11 IANUARIE • Vreau si 
știu — orele 9,00 — Io Din muzica lui 
Franz Lehar în interpretarea soliștilor noștri
— orele 10,35 — Io Cintece din firile so
cialiste — orele 11,85 — Io Orchestre do 
muzică ușoară — orele 12,00 — I ® Muzică 
din opere — orele 12,15 — II o Dansuri sim
fonice — orele 13,25 — II o Din creafia lui 
luri Miliutin — orele 14,05 — II o Alma
nah științific — orele 14,30 — II 0 Muzică 
de cameră — orele 15,00 — II o Vorbește 
Moscova — orele 16,15 — I o Cîntă corul 
de copii al Radioteleviziunii — orele 17,15
— Io Program muzical pentru fruntașii în 
produefie — orele 17,45 — Io Din activi
tatea sfaturilor populare — orele 18,20 — I 
o „Poemul amurgului“ de Ch. Dumitrescu

SALT SPRE GLORIE : Patria (9; 11,30; 
14; 16.30; 19; 21,15). CINCI ZILE ȘI CINCI 
NOPȚI : cinematograful Elena Pavel (10; 12; 
14,15; 16,30; 18,45; 21), Miorița (10; 12; 16,30; 
18,45; 21), Libertății (10; 12; 14; 16,30; 18,30; 
20,30), Olga Bancic (15,30; 18; 20,30). PORTO- 
FRANCO : București (10; 12,15; 14,30;
16.45; 19; 21,15), Alex. Sabia (19; 12;
14,15; 16,30; 18,45; 21), Drumul serii
(15; 17; 19; 21), Volga (11; 15; 17; 19; 21). 
AGENTUL X 25 : Republica (10; 12; 15; 17; 
19; 21), Lumina (rulează în continuare de la 
orele 9,30 pînă la orele 13,15, după-amiază 
15; 17; 19; 21). înfrățirea între popoare (15; 
17; 19; 21), Gh. Doja (10; 12; 15; 17; 19; 21). 
SECERIȘUL VERDE ; Magheru (10; 12; 15; 
17; 19; 21), I. C. Frimu (9- 11; 13; 15; 17; 
19; 21), 8 Martie (11; 15; 17; 19; 21). FLĂ
CĂRI ÎN TAIGA : Flacăra (15; 17; 19; 21). 
LUMEA APLAUDĂ : V. Alecsandri (15; 17; 
19; 21). CAVALERII TEUTONI (cinemascop — 
ambele serii) : Popular (11; 16,30; 20). POVES
TE DESPRE O FATA rulează la cinematogra
fele : Maxim Gorki (10,30; 12,30; 14,30; 16,30; 
18,30; 20,30), Alex. Popov (rulează în conti
nuare de la orele 10 pînă la orele 21). TOM 
DEGEȚELUL ; 16 Februarie (11; 15; 17; 19; 
21), B. Delavrancea (14; 16; 18; 20). POZNAȘA: 
Central (10,80; 12,30; 14,30; 16,30; 18,30; 20,30). 
CAZACII : Victoria (rulează în continuare de 
la orele 10 pînă Ia orele 17, seara 19; 21), 
Floreasca (19). MECANICUL CONDU
CEA TRENUL : Tineretului (15,30; 17,15; 
19; 20,45). ȘORICELUL ȘI CREIONUL
- CINE A CÎȘTIGAT CUPA P - FLORI 
DE PE MUNȚI - SUFLĂTORUL ȘI FLA
CĂRA - PRIN REZERVAȚIA NATURALA 
DIN CAUCAZ rulează In oontinuare de la 
orele 10 pînă Ia orele 21 la cinematograful 
Timpuri noi. PROGRAM SPECIAL PENTRU 
COPII : 13 Septembrie (rulează în continua
re de la orele 10 pînă la orele 15). DOCTO
RUL DIN BOTHENOW : 13 Septembrie (16; 
18,15; 20,30). PÎNZE PURPURII : Cultural 
(16; 18,15; 20,15). ZECE PAȘI SPRE RĂSĂ
RIT : G. Coșbuo (15; 17; 19; 21), Aurel Vlalcu 
(15,18; 17; 18,45; 20,30), Grivlța (15; 17; 19; 21). 

mînd circa 3500 de calorii. Introdu
cerea și extinderea autoservirii 
au creat condiții ca în cantine să 
se poată servi masa fără pierdere 
de vreme, La cantina de pe B-dul 
Tolbuhin, la cantina noului Complex 
studențesc din piața Teatrului de 
Operă și Balet al R. P. Romî- 
ne și la alte cantine din Capi
tală studenții au zilnic, la ale
gere, un meniu gustos. Conducerea 
administrativă a cantinei „C. A. 
Rosetti“ a luat o măsură în spri
jinul studenților care locuiesc la 
căminul de pe str. Gabroveni. în 
fiecare dimineață o mașină aduce 
micul dejun la cămin.

Și la Cluj, peste 7.000 de studenți 
iau masa la cantine. Intrăm la can
tina nr. 2 a Institutului medico 
farmaceutic. Studenții Florica Bon- 
tini și Alexandru Rusu sînt de ser
viciu.

— Ce se servește azi ? îi între
băm.

— Supă, friptură cu piure de car
tofi și desert.

în apropiere, în cartierul B. P. 
Hașdeu s-a dat recent în folosință 
o nouă cantină. Aici iau masa 
peste 2.700 de studenți. Cantina 
este înzestrată cu mașini moderne 
de curățat legume, de tocat carne, 
cu mese din material inoxidabil. 
Sînt deschise zece ghișee unde stu
denții își pot lua mîncarea la ale
gere fără să piardă timp.

Și un scurt popas la Timișoara. 
Recent și studenților din acest oraș 
li s-a dat în folosință un nou com
plex social. Un mare număr de stu
denți stau în cămine noi, conforta
bile. Dar la cantine mai e uneori 
aglomerație. De ce ? Constructorii 
n-au respectat termenul de dare în 
folosință a noii cantine pentru 
1.500 studenți, care trebuia să fie 
gata la 1 octombrie 1961.

— Principalul vinovat este 
D.S.A.P.CrBanat, care a modificat 
de cîteva ori proiectul de cons
trucție a cantinei, ne spune tov. 
Ion Mîerlușcă, directorul adminis
trativ al noului complex.

Atît la cantinele studențești din 
București, cît și la cele din Cluj și 
Timișoara nu se acordă întotdeauna 
atenție folosirii depline a condiții
lor ce există pentru a se servi o 
masă de o mai bună calitate. Con
ducerile unor cantine, fiind insufi
cient controlate, stabilesc meniuri 
care se repetă la intervale prea 
scurte, nu țin seama de părerile și 
sugestiile studenților. Totodată tre
buie spus că în unele centre uni
versitare se acordă încă prea pu
țină atenție ridicării calificării per
sonalului din cantine, pregătirii, zi 
de zi, a unor mese gustoase și con
sistente. Aceste neajunsuri trebuie 
grabnic înlăturate.

CONCLUZII
Am relatat doar cîteva aspecte 

din constatările făcute cu pri
lejul acestui raid. Rectora
tele, decanatele, organizațiile de 
partid trebuie să la măsuri în 
mod operativ pentru mai buna 
funcționare a căminelor și can
tinelor în toate locurile unde se 
constată deficiențe. Asociațiile 
studenților, cu sprijinul organi
zațiilor U.T.M., sînt chemate să 
dea o mai mare atenție educării 
tineretului universitar în spiritul 
păstrării și întreținerii cu grijă 
a avutului obștesc.

— orei© 19,00 — II O Transmisie din stu
dio : Cîntă orchestra simfonică a Radiotele- 
viziunii, condusă de Iosif Conta. Festival 
J. S. Bach. în program : Suita a III-a pen
tru orchestră : Concertul în la minor pentru 
patru piane și orchestră (după Vivaldi) — 
primă audiție. Soliști : Ștefan Niculescu, A- 
lexandru Hrisanide, Alexandru Șumski și 
Liana Șerbescu ; Simfonia a Vl-a pentru 
orgă și orchestră (primă audiție) solist : 
Iosif Gerstenengst ; Passacaglia (orchestrată 
de Respighi) — orele 19,45 — Ie Cîntece, 
romanțe, jocuri — orele 20,30 — II • Părinți 
și copii — orele 21,45 — II • Scene din 
operete — orele 22,00 — II • Serenada t» 
re major de Mozart — orele 23,15 — II,

jL/tiviu Viu; Xf; xu; 
(15; 17; 19; 21). CASTELUL 
Mal (15; 17; 19; 21). SO- 
rulează la cinematograful 

' .. RAPSODIE 
_. Bacovia (lfl. 18; 20).

Orele 19,00 — Jurnalul 
— Emisiune pentru tln«-

INTILNIRE PE CABLU rulează la cinemato
grafele : V. Roaită (10; 12,15; 16; 18,15; 
20,30), 23 August (10; 12,15; 14,30; 16,45; 19; 
21,15). RAIDUL VĂRGAT : Unirea (15; 17; 
19; 20,45). ULTIMUL MEU TANGO rulează 
la cinematograful T. Vladimirescu (9; 11,30; 
14; 16,30; 19; 21,19). DOUĂ VIEȚI — am
bele serii : Munca (15,30; 19,15). SO
NATE : Moșilor (14,39; 16,45; 19: 21,15). CO
PILUL TRUPEI rulează la cinematograful 
Donca Simo (16; 18; 20). ALEKSANDR NEV- 
SKI : M. Eminescu (16; 18,15; 20,30), CAI
DUL rulează la cinematografele Iile Pin- 
tilie (15; 17; 19; 21), C-tin David (15; 17; 19; 
21), 30 Decembrie (15; 17; 19; 21). CASTELUL 
DIN BASME : 8 ‘ ' 
SEȘTE CIRCUL ______
N. Bălcescu (15; 17; 19; 21). 
UCRAINEANA : G. Bacovia

TELEVIZIUNE, 
televiziunii. 19,20 _______  _____
retul școlar. 19,35 — Spectacol muzical-co- 
regrafic. Ansamblul do otntece șl damuri 
„Ciocîrlia“. In pauză : Sfatul medicului ; 
„Importanța șl eficacitatea' vaccinării anti- 
poliomieUtice' de dr. Spîncu. în încheiere ; 
poșta televiziunii șl ultimele știri.

«Lfl 9
vremea £

■ 4

T impui probabil ptntru »{lela dt 13, 13 
ti 14 ianuarie ; vremo* »o Încălzește ușor. 
Cez non». Vor cădea precipitații mai ales 
in Jumătatea de apu« a țării. Vint potrivit 
predominind din iud-vest. Temperatura la 
început in creștere «pol «tațlonară. Local 
ceață. Minimele vor fi ouprinae intre 0 și 
minut 10 grade, iar maximele intre minut 4 
șl pluș 8 grado.
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SABIE PETRE
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„Toate gospodăriile de stat și colective trebuie să-și creeze un sector 
avicol puternic, să crească cel puțir. 500—600 păsări la suta de hectare. In 
unitățile situate în imediata apropiere a orașelor și centrelor muncitorești 
trebuie să se dezvolte creșterea industrială a păsărilor pentru ouă și carne, 
să se organizeze crescătorii cu cel puțin 10—15.000 păsări din cele mai bune 
rase specializate pentru producția de ouă”.

(Din cuvîntarea tovarășului Gheorghe Gheorghiu-Dej la Consfătuirea pe țară 
a țăranilor colectiviști).

Una din ramurile zootehniei, adu
cătoare de mari venituri este și 
creșterea păsărilor. In ultimii ani, 
sub îndrumarea Comitetului regio
nal de partid Dobrogea, comitetul 
executiv al sfatului popular regio- 
r gl; prin organele sale, a luat o 
serie de măsuri menite să ducă la 
dezvoltarea în gospodăriile colecti
ve a acestei ramuri. Ca urmare, 
numărul păsărilor a crescut de la 
an la an.

Fată de anul 1959 oînd s-au reali
zat doar 93 păsări la suta de hec
tare cerealiere, în 1960 numărul pă
sărilor a crescut la 275 capete la 
suta de hectare, iar în 1961 acest 
număr a fost și mai mare. Gospo
dăriile colective din Pecineaga, 
Cumpăna, Limanu, Tătaru șl altele 
au reușit să crească cîte 10.000— 
20.000 păsări și au reținut ca matcă 
3.000—4.000 găini.

Ținînd seama de condițiile natu
rale deosebit de favorabile pe care 
le au, o bună parte din gospodă
riile colective din regiunea Dobro
gea au acordat în ultimii ani o a- 
tenție deosebită creșterii păsărilor

rațelor au reușit să producă însem
nate cantități de carne și fulgi. Re
zultate bune în creșterea gîștelor 
și rațelor au obținut gospodăriile 
colective din Cumpăna, 23 August, 
Tuzla, Chilia, Valea Nucarilor, Tra- 
ianu și multe altele. Numai în 1961 
în regiunea Dobrogea, numărul bo
bocilor de gîscă și rață au depă
șit cifra de 200.000.

Ca rezultat al dezvoltării crește
rii păsărilor în regiunea Dobrogea, 
numărul de ouă achiziționate 
cooperație în anul 1961 a atins 
fra de aproape 20 milioane, 
cantitatea de carne de pasăre 
chiziționată a fost de peste 
tone.

Pentru a obține bune rezultate în 
creșterea păsărilor s-a acordat o 
atenție deosebită calificării cadre
lor. La indicația comitetului regio
nal de partid, sfatul popular re
gional a organizat cursuri de scur
tă durată pe plan regional care 
au fost frecventate anual de 320— 
350 colectiviste.
ț_ Anul treout s-ar fi putut obține re-

de apă: rațe șl gtște. Fermele mul
tor gospodării au fost populate ou 
rase de mare productivitate, adu
se din alte regiuni ale țării, cum 
sînt gîsca de Tisa și rațe din ra
sele Peking și Kaky Campell. Ast
fel, unele gospodării din raioanele 
Tulcea, Istria și Măcln care au 
dezvoltat mult creșterea gîștelor și

sulfate șl mad Sune dacă am ä dat 
mai multă atenție Îndrumării gos
podăriilor colective să crească 
efectivul de păsări matcă. La Con
sfătuirea pe țară a țăranilor colec
tiviști s-a arătat că în regiunea 
noastră au fost crescut! un mare 
număr de pul, dar pe bună drepta
te am fost criticați pentru efectivul

scăzut de păsări-matcă. Multe gos
podării colective, printre care cea 
din Techirghiol, n-au asigurat o 
bună hrănire și îngrijire a păsări
lor din care cauză au avut pierderi 
însemnate.

Pentru a dezvolta creșterea pă
sărilor un
rii colective situate în preajma 
litoralului și a orașului Constanța, 
printre care se numără cele din 
Viile Noi, Tuzla, Cumpăna, Straja, 
Chirnogeni, Tătaru, Pecineaga și 
altele vor crește cîte 10.000 găini 
matcă și peste 
gospodării vor 
care cel puțin 
15 tone carne.

Anul acesta,
tive din regiunea noastră vor 
2.500.000 pui și boboci și la finele 
anului 1962 se va ajunge la o mat
că în G.A.C. de 950.000 capete, din 
care 756.000 găini, revenind la suta 
de hectare teren cerealier 271 pă
sări matcă. Avem posibilități ca în 
anii următori să se atingă cifra pro
pusă la consfătuire, de 500—600 pă
sări la suta de hectare. In viitorii 
ani, extinderea fermelor de păsări 
va continua 
lective care 
sector.

Ing.
vicepreședinte al Sfatului popular 

regional Dobrogea

fcb : »c'y®

Anul trecut, colectiviști! din Rastu, raionul Băileștl, au crescut 5460 de păsări. In fotografie : îngri
jitoarea Elena Dolcan.

to piaoMi «Se prodocf.se —
o mai mare atenfae sectomhii avicol

Gospodăria noastră colectivă are posturi. Desigur, acest lucru s-ar 
2600 hectare teren agricol. în fie- fi putut remedia în bună parțe 
care an obținem producții mari. în 
1960 recolta medie de porumb a 
fost de 3.200 kg. boabe la hectar. 
Avem și un sector zootehnic dez
voltat, creștem 636 bovine din care 
200 vaci cu lapte. Nu ne mulțu
mește însă faptul că gospodăria 
noastră nu crește decît puține pă
sări. Anul care a trecut n-am cres
cut decît 1.500 păsări, ceea ce re
vine mai puțin ae o pasăre la hec-
tar.

De co se întîmplă acest lucru ? 
în planurile de producție nu am 
prevăzut decît cifre foarte mici 
privind dezvoltarea sectorului avi
col. Nu am primit nici sprijinul 
necesar din partea sfatului popu
lar raional pentru lichidarea aces
tei stări de lucruri. De asemenea 
nu s-au prevăzut materialele ne
cesare pentru construcția de adă-

dacă foloseam .materialele locale. 
Dar biroul organizației de bază și 
consiliul de conducere nu au cău
tat să rezolve pe plan local acea
stă problemă.

Studiind documentele Consfă
tuirii pe țară a țăranilor colecti
viști ne-am dat seama că gospodă
ria a pierdut foarte mult prin fap
tul că nu a crescut un ntimăr mai 
mare de păsări. Pentru a îndrepta 
această stare de lucruri, în planul 
de producție pe 1962 am prevăzut 
să dezvoltăm sectorul avicol în 
fel încît 
mînă ca 
păsări.

la sfîrșitul anului să 
matcă cel puțin 5.000

NICOLAE MANEA 
secretarul organizației de bază 

din G.A.C. Munteni, 
raionul Tecuci

Destoinice crescătoare de pâsàri
Maria cea harnică

ferești puii de ploaie pînă ce 
la vîrsfa de 4—6 săptămîni. 
n-a spus Mariușa la Consfă-
Poafe din modestie n-a vor-

valorificarea 
de bani, Și 
nemulfumită. 
matcă numai

„Eu mulțumesc partidului și Consi
liului de Sfat al Republicii Populare 
Romine pentru că, deși tînără, mi s-a 
apreciat activitatea fiind decorată cu 
Medalia Muncii", Ultimele cuvinte ale 
Măriei Cosfică, îngrijitoare de păsări 
la G.A.C, Beșenova Nouă, regiunea 
Banat, fură acoperite de aplauzele

participanfilor la Consfătuirea pe țară 
a țăranilor colectiviști. Apoi fata a- 
ceasta care fusese cîteva minute ținta 
miilor de priviri se pierdu în imensa 
sală a Palatului R.P.Romîne.

Maria Cosfică I lată un nume des
pre care nu s-a vorbit.

Am stat de vorbă într-una din pau
zele consfătuirii. Este o tînără cu pă
rul și ochii negri care îți vorbește cu 
multă înflăcărare despre păsările pe 
care le-a avut sau le are în grijă. La 
consfătuire, Maria Cosfică sau mai 
bine zis Mariușa, pentru că așa este 
cunoscută în sat, a vorbit pe larg des
pre metodele ei de lucru care au 
ajutat-o să crească în I960 un nu-

măr de 3.000 pul Be găină, far fn 
1961 — 4.000. Ea își sintetizează 
experienfa în cîteva cuvinte.

— In creșterea păsărilor trebuie să 
fii seama de următoarele lucruri : 1, 
temperatură potrivită și aer curat ; 2, 
hrană variată cu multe verdețuri ; 3. 
curăfenie exemplară și dezinfecfie ; 
4. să 
ajung

Ce 
luire î
bit despre dragostea ei de muncă, 
despre căldura ei sufletească pentru 
aceste ghemotoace aurii.

Mariușa povestește cu tremur în 
glas despre primele ei zile de muncă 
în sectorul avicol. Venise de cîteva 
zile de la școală, cînd puii au fost 
aduși de la incubator. Erau sute și 
sute. Piuitul lor o pusese pe gînduri. 
Prin minte îi trecură cuvintele celor 
care ziceau cu răutate că fără cloșcă 
nu se pot crește pui. Și oamenii se 
bazau pe ceva. Gospodăria mai în
cercase cu cîfiva ani în urmă să 
crească păsări. Și pentru că încăpu
seră pe mîna unor oameni nepricepufi, 
parte din ele au murit iar cele
lalte, ca să nu dea bătaie de cap, 
au fost vîndute. Așa că Mariușa avea 
'de învins și o părere greșită, răspîn- 
difă printre unii colectiviști. Și a reu
șit.

Rezultatele sînt foarte bune. Gos
podăria a realizat din 
puilor sume importante 
totuși, Maria Cosfică e 
Gospodăria și-a oprit ca 
850 păsări. Ea a criticat acest lucru 
și conducera gospodăriei a înjeles că 
a procedat greșit. Intr-o adunare ge
nerală s-a hotărît ca în acest an gos
podăria să crească 6.000 păsări din 
care 3.000 găini ouătoare.

lată deci că se pot crește păsări șl

W » WMWÎIlffSIȚTT
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fără cloșcă. Se cere însă ca ele să 
fie îngrijite de oameni cu dragoste 
de muncă, a?a cum e Mariușa.

ION HERȚEG

Cu mînă de gospodar
Eleonora Brai a început să lucreze 

la ferma de păsări a gospodăriei agri
colă de stat „Progresul“ din Dörohoi 
cu vreo trei ani în urmă. Înainte o 
atrăgea ferma de vaci pentru că pe 
atunci cei de la păsări aveau parte 
mai mult de critică. Și pe-bună drep
tate. Sectorul acesta nu numai că nu 
era rentabil, dar înregistra aproape 
cu regularitate pierderi.

Necazurile începeau odată cu pri
mirea puilor de o zi de la incuba
toare. Creșterea lor este o treabă 
care cere multă atenție și pricepere. 
Or, în acest sector lucrau bărbați ne
îndemânatici și puțin grijulii. Datorită 
faptului că nu se respectau regulile 
de hrănire și îngrijire, puii se îmbol
năveau și mureau pe capete,

Era limpede că numai o mînă de 
femeie ar fi putut îndrepta lucrurile. 
Și bine a făcut conducerea gospodă
riei cînd s-a gîndit la Eleonora Brai«

Cu ce a început ? în primul rînd ea 
a propus să se dea mîncare păsări
lor mult mai de dimineață decît se 
dădea pîriă atunci. Propunerea a fost 
găsită întemeiată și i s-a dat curs.

— Mai ai și alte propuneri ? — a 
fost întrebată de tovarășii din con- 
ducerea gospodăriei.

— Mai întîi să introducem lumina 
In fermă pentru ca toamna și iarna 
să putem mări „ziua“. In al doilea 
rînd să se facă garduri despărțitoare 
la padoc, ca să se poată vedea mun
ca fiecăruia dintre noi.

N-au fost singurele propuneri ale 
Eleonorei Brai pentru îmbunătățirea 
muncii la ferma de păsări. Exemplul 
Eleonorei Brai a însuflețit și pa cei
lalți lucrători. Toți au început să în

revenit muncitorilor de la 
păsări. In numele acestora 
fost primit de Eleonora

grijească mai bine păsările șl rezul
tatele n-au întîrziat să se arate.

Pînă nu de mult, la G.A.S. „Progre
sul", ca și în alte părți se socotea 
în mod greșit că creșterea păsărilor 
nu este rentabilă. Dar această părere 
s-a schimbat odată cu schimbările 
petrecute la ferma de păsări. In bună 
măsură acestea se datoresc Eleonorei 
Brai. în 1959, pentru prima dată nu 
s-au mai înregistrat pierderi la această

fermă, Iar
trat primele beneficii, nu prea mari, 
dar totuși beneficii. Anul trecut pre
țul de cost al unui ou a fost redus 
la 0,41 lei. De la cele 800 păsări 
ouătoare pe care le îngrijește, Eleo
nora Brai a objinuf pînă la 1 noiem
brie 43.000 ouă peste plan.

Cu cîteva zile în urmă, în cadrul 
gospodăriei de stat „Progresul“ s-au 
înmînat drapele de fruntași. Unul din
tre ele a 
ferma de 
steagul a 
Brai.

1960 s-au înregis-

NISTOR ȚUICU 
coresp. „Scînteli"

Din tnvintul delegărilor 
la consfătuirea pe țară 

a colectiviștilor
MARIA PANȚEL, îngrijitoare de 

lăsări Ia G.A.C.-Balda, regiunea 
lureș-Autonomă-Maghiară : „Nu ia

xis tă o mai bună folosire a rezi- 
durilor ce rezultă la treieratul și 
selectatul cerealelor decît prin creș
terea păsărilor. Din păcate, în mui- 
te gospodării aceste boabe sînt 
mîncate de ciori și vrăbii. Mi-am 
pus întrebarea : de ce să nu le fo
losim noi cu chibzuială, de ce să 
nu tragem noi, colectiviștii, foloa
sele și să tragă ciorile ? Am por
nit la treabă și fără mare cheltu
ială am realizat în anul 1961 prin 
vînzarea de păsări și ouă mai mult 
de 27.000 lei<

MIRCEA CEAUȘESCU, director 
G.A.S.-Căteasca, regiunea Argeș : 
„Gospodăria noastră a crescut în 
anul 1959 circa 15.000 păsări din 
care s-au înregistrat pierderi de 15 
la sută. Analizîndu-se cauzele acestor 
pierderi s-au luat o serie de măsuri 
pentru înlăturarea lipsurilor și în 
primul rînd pentru calificarea oa
menilor. în anul 1961 noi am crescut 
un număr de 58.800 păsări — o în
cărcătură de 3.250 păsări — ceea ce 
înseamnă peste 3.000 kg. carne la 
suta de hectare. în anul 1962 vom 
crește 90.000 de pui, cu 35.000 de 
pui mai mult decît în anul 1961, 
ajunând totodată la un efectiv 
matca de 10.000 găini. Bazîndu-ne 
pe experiența și pe posibilitățile de 
care dispunem vom livra în 1962 pui 
la greutate de peste 800 gr. la 
vîrsta de 60 de zile, în loc de 90 
de zile cît este prevăzut.

O ramură de producție deosebit 
de rentabilă pentru colectiviști

Tn ulfimil ani, colectiviștii din Ceacu au acordat o aten
ție tot mai mare creșterii păsărilor. La sfîrșitul anului 
care a trecut matca de păsări a ajuns la 3.200 găini și 
3.70Ö gîște.

Cum s-a ajuns la acest rezultat ? Gospodăria avea un 
incubator cu o capacitate de 7000 ouă. în primăvară s-a 
trecut la construirea numărului necesar de puiernife care 
au ajuns să aibă o capacitate de 12.000 păsări. La acestea 
s-a mai adăugat o hală pen
tru 5.000 găini ouătoare. PI
Toate aceste adăposturi 
fost făcute din materiale 
cale, astfel că au costat 
fini bani.

In atenția consiliului _____
conducere a gospodăriei a 
sfat și pregătirea unui număr sporit de îngrijitori. încă în 
iarnă 13 colectiviști au participat cu regularitate la cursu
rile ținute de inginerul Andrei Neagu. Dar pregătirea lor 
nu s-a terminat odată cu închiderea ciclului de lecții, 
îngrijitoarele de păsări Nica Constantin, 
Aurica Stroe au citit multe din broșurile 
la bibliotecă privind creșterea păsărilor.

La sfîrșitul lunii martie s-au șl scos 
peste 14.000 pui. Timpul fiind destul 
lectiviștii au avut mult de lucru. Puii au fost ținuți la 
căldură într-o cameră special amenajată, aproape de in
cubator, șl hrăniți cu mălai, verdețuri tocate, ouă, la care 
s-au adăugat antibioticele în cantitățile prescrise de spe
cialiști. O altă serie a fost scoasă la cîteva săptămîni. în 
total, gospodăria a crescut vreo 17.000 pui.

Consiliul de conducere a avut fot timpul în atenție se-

au 
lo- 

pu-

de

Rada Dumitru, 
care se găsesc

din 
de

Incubator 
rece, co-

Pasărea ține casa
Satul nostru, Pôtîngehi, 

are 310 familii. în trecut 
o duceam déstul de greu, 
pentru că aveam pămînt 
puțin și sărăcăcios : niște 
coaste erodate, niște văi 
cu smîrcuri și bălți. Lu
crurile au început să se 
schimbe în bine odată cu 
înființarea gospodăriei co
lective. Âstăzi, întregul 
sat sîntem în gospodărie 
și muncim laolaltă 1100 ha.

Rezultatele obținute sînt 
foarte bune. Pe lîngă fap
tul că am sporit produc
țiile la hectar, pe terenu
rile erodate am plantat 14 
ha. livadă și 8 ha. cu viță 
de vie. în locul bălților și 
smîrcurilor, am amenajat 
3 iazuri, dintre care unul 
are 30 ha., și le-am populat 
cu pește. Ele ne-au adus 
în anul 1961 un venit de 
100.000 lei. Am dezvoltat 
și' sectorul zootehnic, a- 
jungînd să avem 300 bo
vine din care aproape 100 
vaci și juninci, 171 porcine 
din care 60 scroafe, 1.200 oi.

Venituri însemnate reali
zăm din creșterea păsări
lor. în această privință 
vreau să spun cîteva lu
cruri. La întocmirea pla
nului de producție, unii 
au spus că să ne oprim la 
o matcă 
160 gîște, 
Dar moș 
s-a lăsat.
să uităm că pasărea ține 
casa ? Să ne amintim ce 
venit ne-au adus găinile și 
pe urmă să hotărîm".

Ne-am amintit, în primul

de 1.200 găini și 
cîte avem acum. 
Mihai Julan nu 
A zis el : „De ce

lecționarea lor în așa fel ca să rămînă cu o matcă bună. 
De asemenea puii care după 30 zile aveau o 
dezvoltare corespunzătoare au fost puși la îngrășat. 
Cînd au ajuns la greutatea de 800—1000 gr. au'fost valo
rificați prin cooperativă. Venitul realizat în 1961 din secto
rul avicol este de circa 180.000 lei.

Trebuie arătat însă că rezultatele obținute de G.A.C. 
Ceacu, privind dezvoltarea sectorului avicol, nu sînt pe 

condițiilor pe care le 
îndemînă. încărcă- 

suta de hectare a a- 
1961 la 380 păsări și 
timp ce numai la doi 

Ezerului 
crește cel

măsura 
are la 
fura la 
juns în 
asta în 
pași se află lacul 
unde se puteau 
puțin 15.000 gîște și rațe.

Acum, după ce colectiviștii au luat cunoștință de cele 
spuse de tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej la Consfă
tuirea, pe țară a țăranilor colectiviști privind creșterea 
păsărilor, au hotărît ca încă din acest an să atingă cifrele 
indicate la consfătuire de a crește cel puțin 500—600 pă
sări la suta de hectare. în planul de producție pe anul 
1962 s-a prevăzut să se construiască încă un incuba
tor și 5—6 puiernife, astfel ca pînă la sfîrșitul anului în
cărcătura de păsări la suta de hectare să.................
păsări. Gospodăria va valorifica în vară 
boboci și va rămîne cu o matcă de 10.000

MIHAI BĂDIȚA — colectivist,

J

ajungă la 600 
20.000 pui șl 
păsări.

............   , VASILE PO
PESCU — instructor de partid, ELENA SLAV 
— bibliotecară, din postul de corespondenți 
voluntari ai „Scînteli“ din comuna Cuza Vodă, 

raionul Călărași.

rînd, de faptul că în 1961 
am vâlorificat peste 60.000 
ouă. Apoi am încasat 
15.000 lei din păsările va
lorificate către stat, 3.000 
lei din puii dați gospodă
riei colective din Movileni. 
Acestea au făcut să créas- ■ 
că veniturile bănești ale 
gospodăriei colective, ceea 
ce ne-a ajutat ca pe lîngă 
produsele în natură să 
dăm colectiviștilor și cîte 
12 lei la zi-muncă.

Cheltuielile cu întreține
rea păsărilor n-au fost 
mari. Ca hrană am dat 
codină de grîu, cîteva sute 
de kg. de porumb și ma
zăre făcute uruială și ceva 
sfeclă furajeră.

Ajutați de inginerul gos
podăriei noastre, tov. Ne
meș Eugen, am analizat 
mai bine posibilitățile 
?entru creșterea păsărilor, 
n 1962 vom crește 9.100 

pui de găină și peste 800 
boboci de gîscă, în afară 
de păsările-matcă pe care 
le avem acum. întrucît 
găinile noastre sînt de rasă 
bună, vom da pentru in
cubatoarele din regiune 
circa 80.000 ouă. De ase
menea, vom valorifica 
5.000 pui la greutatea de 
cel puțin un kilogram, 
precum și 425 gîște. La 
sfîrșitul anului vom ajun
ge la o matcă de 4.500 
găini, 500 gîște și 400 rațe. 
Astfel vor crește și mai 
mult veniturile noastre.

EMIL CURLIUC 
președinte G.A.C.

Potîngenl, regiunea Iași

o
iJS

G.A.S. Giarmata, regiunea Banat, crește anual 100.000 
pui de găină și 20.000 pui de curcă, ayînd o matcă , 
de 6.000 găini ouătoare. In medie revin 3.150 de găini 
la suta de hectare.

Pentru anul 1902 muncitorii și tehnicienii gospodă
riei s-aii angajat să producă peste 1,5 milioane de 
ouă, 150.000 pui do irigare la o greutate medie de 
1 kg. șl 20.000 curci. De asemenea vor ajuta gospo
dăriile colective din jur să-și dezvolte și ele acest 
sector, prin livrarea de pui de o zi. Pentru scoaterea 
unui număr mai maro de pul, gospodăria folosește 
întreaga capacitate a Incubatoarelor. în fotografie ; 
aspect din sala de Incubație.

1
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ACTUALITATEA TEATRALĂ
f Cel© <tectt atnndtoare, Irina 
j. Aloanel șl Elena Aloanel I, ç’-au 
I* Încurcat șorțurile. De cric!, o serie 
( întreagă de intimplări dintre cele 
[mal neașteptate».
( (In fotografie, actrițele Tatiana 
[lekel șl Aurora Ellad în rolurile 
f celor două tinere muncitoare in 
(piesa „Pigulete plus cind lete“.. 
[ de Constanța Bratu la Teatrul j 
f pentru tineret șl copil). J

€ A R N IE
FILME, CONFERINȚE

j Este veritabilă semnătura sau 
f nu ? După amănunțite cercetări, 
I colonelul Bozianu va alunge la
[ stabilirea adevărului...
( (In fotografie, adoril Iulian j 
I Necșulescu (colonelul Bozianu) J 
f și Dori Costin (secretara) în pie- { 
( sa „Oameni șl umbre" do Ștefan J 
[Berclu pe scena Teatrului Mun-J 
f citoresc C.F.R.).

Programul lectoratului central 
al S.R.S.C. din str. Biserica Am- 
zei nr. 5-7 cuprinde numeroase 
simpozioane, filme, conferințe.

In ciclul „Cunoștințe' științifice 
cu ajutorul filmului", joi la ora 
16,30 se vor prezenta și viziona 
o serie de filme documentar-știin- 
țiiice. La ora 18 se va expune 
„Cronica evenimentelor interna
ționale". Vineri, la ora 18, în ci
clul „Știința Învinge" va fi pre
zentată conferința „Povestea ca
lendarului".

In cadrul simpozionului pe tema 
„Din creația mea", slmbătă la ora 
18, vor lua cuvlntul acad. Mihai 
Beniuc și artista emerită Arta 
Florescu.

Despre un manual de gramatică
Este Incontestabil că în învățămîn- 

tul elementar studiul limbii romîne a 
făcut în ultimii ani progrese remar
cabile. De unde, altădată, se numărau 
pe degete profesorii care să consacre 
o parte din ore problemelor de limbă, 
astăzi gramatica constituie unul dintre 
obiectele de seamă. Față de graba și 
superficialitatea cu care o tratau altă
dată, merită să fie subliniată grija ce 
o manifestă astăzi profesorii, de a ri
dica gramatica la treapta ce i se cu
vine, aceea a unei discipline științi
fice.

Această atitudine nouă se încadrează 
în ținuta întregului nostru plan de în- 
vățămînf, care marchează un serios 
progres față de frecuf și se caracteri
zează prinfr-o tendință de continuă 
perfecționare.

Cred că în vederea acestei perfec
ționări se cuvine să atragem atenția 
asupra unor scăderi de mai mică sau 
de mai mare gravitate, ori de cîte ori 
se lasă ele observate. In acest sens 
se îndreaptă observațiile mele de mai 
jos, prilejuite de lectura capitolului 
„Gramatica și compunerea" al manua
lului de „Limba romînă“ pentru clasa a 
IV-a de prof. Teodora Stănescu și în
vățătoarea Rodica Sepefeanu (Editura 
de sfat didactică și pedagogică, Bucu
rești, 1961).

Nu i se pot tăgădui capitolului citat 
anumite calități, și cred că prezența a- 
cestora a îndemnat editura să-l ac
cepte, să-I tipărească și să-l răspîn- 
dească. O analiză mai atentă ar fi im
pus însă înlăturarea unor deficiențe 
care pun în umbră meritele autorilor 
și atrag o apreciere defavorabilă a 
simțului de răspundere cara trebuia să 
domine conducerea editurii.

în folosul cauzei (e vorba de ten
dința da perfecționare) voi stărui nu
mai asupra lipsurilor, spicuind 
dintr-însele doar cîteva mal elocvente.

Prin definiție, manualele »înt des
tinate a-l ajuta attf pa profesori, cît 
mai ales pe elevi, șl cred că manualul 
în discuția nu corespunde acestei me- 
țiri. Profesorul, care știe gramatică, 
țu-l poate utiliza cum trebuia ! nu în- 
zajă el și nici pe elev nu-l poate a- 
iita să învețe ; elevul care vrea să 
Vivețe după manual rămîna dezo- 
lentaf.

PE TEME ȘCOLARE

Prof. univ. J. BYCK

lată cîteva exemple, luata pe să
rite :

Scriu autorii : „Predicatul este ex
primat prin verb. Verbele terminate în 
ind și înd nu formează predicatul“.

Lăsînd de o parte limitata afirma
ție despre construirea predicatului (ea 
privește doar predicatul verbal), sub
liniez imperfecțiunea celeilalte ob
servații, potrivit căreia verbe ca prind, 
întind, vînd nu pot forma predicatul, 
fiind terminate în ind și înd.

Nici aici și nici mai departe nu voi
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face lecții de metodologie, dar nu se 
poate să nu fim de acord că altfel 
trebuie expu„să, pe înțelesul începăto
rilor, situația gerunziului (vorbind, cîn- 
tînd).

Potrivit cu o eroare seculară, defi
nirea pronumelor personale e legată 
de existența persoanelor, adică a oa
menilor, nu de existența acelei cate
gorii gramaticale care se numește per
soană (persoana I, a ll-a, a lll-a). „Cu
vintele subliniate din textul de mai 
sus : ei, eu, tu, noi, el, ele, ea, voi țin 
locul unor nume de persoane... Ele sînt 
pronume personale". Undeva, ca ceva 
deosebit, se arată că pronumele per
sonale de persoana a lll-a „pot fine- 
locul și unor substantive care arată 
nume de lucruri, nu numai de ființe“.

Pe linia aceleiași vechi tradiții, cele 
trei persoane ala pronumelui sînt de
finite prin persoana care vorbește 
(persoana 1), persoana cu care se vor
bește (persoana a ll-a) șl persoana 
despre care se vorbește (persoana a 
lll-a). Cine știe gramatică știe ce vrea 
să zică acest șablon și știe șl cît este 
de defectuos, dar nu oricine e dispus 
să adopte formula veche, fără nici o 
critică. Pe această poziție îl văd pe 
elevul capabil să obiecteze că eu, 
mine, voi, vouă nu sînt pronume de

r™—j 
L Un busslnes ) 
I rentabil, a că- { 
( rui miză va fi j 
[ viața unui om... J 
( (Fotografia în- [ 
( fățișează o see- j 
( nă din piesa ) 
[•„Celebrul 702" [ 
(Nn HI varw» •!( de Al. Mirodan j 
( în interpreta- i 
} rea colectivii- j
( lui artistic 
j Teatrului 
r ghiar de 
( din Cluj).

al 
ma- 
stat ■ 
„J

persoane « III—o, deși ele reprezintă 
persoanele despre care se vorbește 
tn propozițiile șl frazele următoare :

Eu nu aud bine,
Vorbesc despre mine.
Voi nu sîntefi afenfl
Nouă ne vina astăzi rîndul (sau 

vouă).
Se cuvine să sa redea exact situa

ția în care e valabil enunțul în sensul 
că persoana a lll-a designează obiec
tul despre care se vorbește, dar aces
ta e altcineva (sau altceva) decît per
soana I și a ll-a : eu și tu vorbim des
pre el.

Ca să se justifice calificativul „princi
pale“ din titlul „părțile principale ale 
propoziției", se afirmă că „fără subiect 
și predicat nu se pot alcătui propozi
ții“. Și de data asta știm la ca s-au 
gîndit autorii, dar, de vreme ce și ei 
știu că există propoziții numai cu su
biect, sau numai cu predicat, sau fără 
nici unul nici altul, nu era mai prudent 
să intervină cu o precizare? E cert că 
în cursul lecturilor sau al analizelor 
intervin propoziții ca : Plouă. La pa
gina 188 dăm peste versul : „Ziua nin
ge, noaptea ninge, dimineața ninge 
iară !". Unde-i subiectul ? — întreabă 
copilul ; iar profesorul îi arafă că sînt 
împrejurări în care nu se exprimă su
biectul și altele în care nu se exprimă 
predicatul.

Se știe că unul dintre cele mai difi
cile capitole ale gramaticii e cel privi
tor la articol. Le e greu oamenilor cu 
experienjä să se descurce în tratarea 
lui ; cum să-i faci pe copii să-i cu
prindă rosturile I Mai ales alunei cînd 
— așa cum fac autorii capitolului în 
discuție — li se spun ciudățenii.

„Partea de vorbire pusă înaintea sau 
la sfîrșiful substantivelor, spre a le 
da un anumit înțeles, se numește arti
col“.

E adevărat că această definiție ur
mează după o expunere în care auto
rii se referă la diversele articole. Dar 
definiția are un caracter general și po
trivit cu ea, în omul deștept, bietul om, 
cuvintele deștept și bietul ar fi artico
le, nu adjective ; ele se află „înaintea 
sau la sfîrșitul substantivului" și „dau 
un anumit înțeles“ substantivului om.

Conferința „Generația de scrii
tori a anului 1848“ care va fi 
prezentată duminică la ora 10, 
deschide un nou ciclu de expuneri 
care vor oglindi „Pagini din is
toria literaturii romîne".

LA CURSURILE UNIVERSITĂȚII
POPULARE DE ARTĂ PLASTICĂ

CLUJ (coresp. „Scînteii"). — 
Recent s-au deschis la Cluj cursu
rile universității populare de artă 
plastică, care-și desiășoară acti
vitatea sub îndrumarea filialei U- 
niunii artiștilor plastici și cu 
sprijinul Consiliului local al sin
dicatelor. S-au înscris 120 de 
cursanți, mulți dintre ei muncitori 
la Fabrica de porțelan, la uzinele 
metalurgice „Unirea", „Carbo- 
chim" etc. In doi ani, cursanții 
vor audia prelegeri privitoare la 
evoluția artelor plastice univer
sale și la dezvoltarea artelor plas
tice în țara noastră.

SIMPOZION
DESPRE DEZVOLTAREA 

ARHITECTURII ROMÎNEȘTI

S.R.S.C, și Uniunea Arhitecților 
din R.P.Romînă, organizează joi 11 
ianuarie ora 18, la Ateneu, un 
simpozion pe tema : Dezvoltarea 
arhitecturii romînești în anii pu
terii populare". Vor lua cuvlntul 
acad. proi. Duiliu Marcu, preșe
dintele Uniunii Arhitecților, conf. 
univ. Gh. Petrașcu, arhitect Titu 
Evolceanu și ing. Emilian Țîțaru.

Ieri a avut lo>o la Teatrul ȚĂN
DĂRICĂ premiera unui nou spec
tacol pentru școlari. Este vorba de 
comedia știintifico- 
fantasitică, „Cea mai 
frumoasă stea“ de 
Irlna Opran, pusă 
în soenă de regizo
rul Miron Nicu- 
lesou. Păpușile au 
fost create de Ella 
Conovici, iar Mi
oara Buescu sem
nează deoorurile. 
în fotografie : Mi
cul oosmonaut Tu, 
unul dintre perso
najele pleseL

trupul lui 
înfipt o sută de să- 

:. Această situație nu poate lipsi

în continuare, deosebirea dintre ar
ticolul hotărî! șl articolul nehotărîf a 
doflnlfă cu o ușurință excepțională i 
cel dlntîl „precizează mal bine înțele
sul" substantivului, celălalt „îl dă un 
înțeles neprecls“. Sensurile Iul „precis" 
șl „neprocls" Io înțelegem dlnfr-o ex
punere aflată cu cîfeva rînduri mai sus. 
Substantivala cu articol nehotărît sînf 
„lucruri șl ființa despre care nu știm 
nimic de mal înainte" ; cele cu arti
col hofărît „sînt cele despre care 
știm ceva de mai înainte, cele despre 
care s-a mai vorbit o dată".

După asemenea criterii, ce distincție 
se poate face între : Un pionier nu-șl 
calcă cuvlntul și Pionierul nu-și calcă 
cuvînfull E mai precis pionierul decît 
un pionier)

Și dacă, infrînd într-un magazin de 
fructe, cumpărătorul întreabă : „Cum 
vir.deți merele!" înseamnă că s-a re
ferit la lucruri despre care a mai vor
bit o dată?

Nu se fine seama nici de faptul că 
articolele hofărîfe își pot avea locul 
și înaintea substantivelor. Pe pagina 
din fața celeia care deschide capitolul 
„Articolul“ citesc : „în 
Gheorghe s-au 
geți“. .
din expunere.

Ca și în atîfea manuale de alfădafă, 
se arată că „la cele mai multe substan
tive masculine și neutre, articolul I se 
leagă de substantiv cu ajutorul sunetu
lui U“. De fapt u nu este un sunet 
auxiliar, de legătură ; el există de pe 
vremea cînd substantivele îl aveau pe 
u final. Se spunea : acestu omu, arti
culat omulu, iar după căderea lui u 
final : acest om, omul. Poate că e 
mai complicată expunerea ; dar e sin
gura justă și trebuie adoptată.

Despre timpul viitor se spune că „se 
formează punîndu-se înaintea verbului 
unul din cuvintele : voi, vel, va, vom, 
veți, vor". Ne întrebăm : oricare dintre 
ele ? Firește că nu, și nici autorii nu 
s-au gîndit la așa ceva. Dar, de vreme 
ce copiii sînt sfăpîni pe noțiunea de 
persoană, ar fi fost bine să li se pre
cizeze cînd se folosește flecare dintre 
auxiliarele amintite ; altminteri ar crede 
că se poate forma o propoziție cu 
verbul la viitor în felul acesta : Iarba 
vor încolți.

Mal are un defect expunerea privi
toare la timpul viitor. Se vorbește 
numai despre viitorul cu auxiliarul voi, 
iar textele din manual cuprind verbe 
de alt tip al viitorului : o să vă mă- 
nînce lupul ; tă nu cumva să deschl-

La galeriile de artă din str. Kirov ale Fondului plastic este deschisă expoziția do grafică a pictoriței 
Mariana Petrașcu, cuprinzînd imagini de pe șantierul rafinăriei nr. 7 de la Brazi. Rezultat al unei documen
tări do 3 luni do zile, tablourile expuse — „Lucrînd pe conducte“, „Rezervoare pentru solvenți“, „Se 
lucrează la drumuri", „Construcția rezervoarelor sfe rice“, „Montarea reactorului“ și „Montarea serpen
tinelor", „Activitate în jurul rezervoarelor“, „Coloane ale noii rafinării“ șl altele — urmăresc construcția 
rafinăriei în cele mai importante faze ale ei. Nu sînt simple schițe pe carnetul unul pictor, ci lucrări în
chegate, alcătuind o cronică în imagini a construcției, a oamenilor ei.

Pășim înir-o lume care Lși merită 
și ea reportajul său. E o lume inte
resantă, pentru că deasupra ei se 
arcuiesc cupolele însorite ale nou
lui. Și e plină de prospețime și cu
loare, pentru că universul său e gu
vernat de legi care se pot numi : 
pasiunea ineditului și a frumosului, 
setea de a descoperi, de a fi con
temporan,- strîns legat de prezent. 
E lumea ' reportajului. Cîmpurile 
desțelenite ale acestei specii lite
rare ne așteaptă cu holde întinse 
(colecții de ziare, reviste, volume 
de reportaje), holde. înalte, cu spi
cul greu de rod, altele mai... firave, 
dovedind că nu chiar* întotdeauna 
pe acest ogor s-au semănat semin
țe -selecționate.

Să pășim așadar în lumea repor
tajului.

Nu mai exisîâ „locuri utntde 
nu se întîmpiă nimic"
Pe urmele reportajelor publicate 

în ultimii ani putem realiza un inte
resant itinerar pe harta patriei.

...După ani și ani Geo Bogza re
vede locuri despre care a scris și 
aproape că nu le recunoaște. Peste 
„țara de piatră" s-a revărsat, ca 
un Nil fertil, revoluția. Eugen Bar
bu descoperă poezia -construcțiilor, 
farmecul actual al vieții -citadine. 
Miko Ervin s-a oprit la Galați, 
lîngă schele și macarale. Iată-1 
făcîndu-și însemnări pe șantie
rul marelui combinat. Pinten de 
fier al țării, combinatul va da eco
nomiei noastre un «vînt de patru

defl pint ce nu-fi cozi gltmd meu ; 
cind ol veni eu, am sâ vă dau do șllre.

Nu « de loc ușor să faci, pentru în
cepători, teoria vorbirii directe. Autorii 
manualului, nu numai că nu reușesc să 
dea o bună definiție, dar se fac vlno- 
vaji de confuzii și do orori, lată, do 
exemplu, ce scriu ol i

„Uneori, în propoziții «înt rodete 
cuvintele unei persoane, întocmai cum 
au fost rostite. Aceste cuvinte alcătuiesc 
vorbirea directă“. Nu pot înșira aici 
toate bizareriile acestei definiții. Mă 
limitez la ilustrarea uneia singure.

Cineva spune •. „Mîine o să ningă“, 
și altcineva îi reproduce cuvintele : 
„Mi-a spus că mîine o să ningă“. De 
vreme ce cuvintele figurează în aceas
tă relatare „întocmai cum au fost rosti
te“, avem a face cu o vorbire directă ? 
Sigur că nu.

Mai apare în acest capitol o obser- 
vajie de neînfeles : „Vorbirea directă 
se citește cu infonajia potrivită“. S-ar 
crede că vorbirea indirectă nu are și 
ea nevoie de o intonație potrivită.

Observațiile pe care le-am făcut 
aici urmăresc să atragă atenția, nu nu
mai a autorilor citați, ci a tuturor auto
rilor de gramatici pentru clasele ele
mentare și a tuturor profesorilor asu
pra prudenței cu care trebuie să trate
ze, în lumea copiilor, problemele aiît 
de delicate ale limbii. Cred că, pen
tru îndeplinirea conștiincioasă a obli
gațiilor noastre în acest domeniu, pri
ma îndatorire e renunțarea la așa-zi- 
sele definiții cu orice preț. Acestea nu 
pot fi aproape niciodată elaborate 
potrivit cu puterea de înțelegere a co
piilor. în locul lor să se dea lă
muriri cît mai ample, însoțite de exem
ple cîf mai elocvente. Exercițiile pe 
texte îi fac pe copii să înțeleagă mai 
ușor existența articolelor și a pronume- 
lor de fot felul, decît cele mai subtile 
definiții. înainte de a-șl însuși defini
țiile, care pot să fie bune sau imper
fecte, copiii vor învăța să facă buna 
analize gramaticale. Pe cîf știu, mulțl 
dintre profesorii de limba romînă fo
losesc această metodă de predare. Ră- 
mîne ca ea să fie consfințită prin ma
nuale.

ir
NOTA REDACȚIEI. — Ținînd 

seama de importanța predării co
recte a limbii romîne în școli, invi
tăm cadrele didactice, precum și pe 
alți cititori ai ziarului, să-și spună 
părerea în legătură cu această pro
blemă. 

milioane de tone metal anual. Ho- 
ria Liman descrie noua fizionomie 
a regiunilor de la miază-noapte. 
Trece prin localități cu nume no
duroase — Remetea Chioarului, Să- 
călășeni, Berghez, Borșa, Cidreag... 
Aspectele semnificative ale contem
poraneității, „darurile prezentului“, 
își găsesc loc în carnetul său. Fără 
obida muncii silite, simplu și firesc 
ca o înflorire, piatra altădată stear
pă a acestor ținuturi se preface în 
argint și aur, în tone de cărbune 
negru. în „Țara vinurilor" de Con
stantin Prisnea întîlnim o altă bo
găție : podgoriile — acele ne-sfîrșite 
întinderi hașurate de geometria 
perfectă a viței, întinderi care se 
numesc : Cotnari, Murfatlar sau Dea- 
lul-Mare și care au dus departe 
peste hotare faima dărniciei solu
lui, a priceperii oamenilor de pe 
aceste meleaguri. Petru Vintilă își 
afundă privirile în „marea de aur" 
a Dobrogei, Oamenii socialismului 
au scos Dobrogea din noaptea is
toriei și a mizeriei, ca pe o navă 
din fundul mărit O navă cu cerea
le, -cu fructe, -ou marmoră...

Hunedoara. 400 de zile în „Ceta
tea flăcărilor" înseamnă pentru Va
sile Ni-corovici o adevărată univer
sitate a vieții noi. Prometeii contem
porani, înconjurați de jerbe de 
saîntei, ooa minereul pentru brațele 
și mușchii de fier ai uzinelor. Ei 
sînt profesorii noștri do bine și fru
mos, de etică muncitorească. De-a 
lungul drumului închipuit cri „Para
lelei 45“ Pop Slmion relevă aspecte 
care marchează cuceriri definitive 
ale epocii noastre : avîntul muncii 
libere, belșugul și bunăstarea omu
lui

Mergem mari, departe pe urmele 
reportajului.

Iată, Blaaz-uâ și-a îndreptat puter
nicul reflector spre țară. („Lumină 1“ 
de Radu Cosașu). La Craiova Iile 
Purcaru caută să descopere „moti
vele noi" pe renumitul covor olte- 

. nesc. O veche urbe — Călă
rași — cunoaște avîntul indus
trializării („Industrie la marginea 
cîmpiei“ de Florența Albu). în bă
răganul de stuf al Deltei trece ca 

. un fior chemarea valorificării aces
tei mari resurse. Traian Coșovei este 
atent la gesturile omului devenit 
stăpîn al locului : „Ceea ce este 
puternic la vremea asta, în Deltă, 
ceea ce este mai pasionant, mai 
copleșitor decît revărsarea cu o 
priveliște unică, este umbletul aces
ta al muncitorilor oare aleargă 
să-și scoată stuful, comoara lor de 
celuloză și hîrtie cu care sînt tre
cut! în Directivele Congresului 
partidului și în planul de stat („Pa
siunea stufului“).

în călătoria noastră ne 'întîl
nim cu un șir de reportaje va
loroase, semnate de Ioan Gri-

Casa do cultură a radonului N. Bâlcescu. Descifrînd diabetul 
muzicii. (Foto : Agerprcs)

Vic-
Brunea-Fox, Hara-

Cor-

goresou, Sergiu_ Fărcășan, 
tor Vîntu, F.
Iamb Zincă, Nicuță Tănase, 
neliu Leu, Ion Istrati, Ștefan Bănu- 
lescu, Mircea Șerbănescu, Domo- 
kos Geza, Ion Băieșu și de atî- 
ția alții, reporteri de toate vîrstele. 
îi întîlnim pe drumurile patriei, um- 
plîndu-și bloc-notesurile cu nume și 
fapte, cu oameni și locuri d© mun
că. Iar itfnerariul lor ©ste mereu îm
bogățit. Viața îl completează zilnic 
cu noi puncte geografice, reporterii 
trebuie să descopere încontinuu 
alte „zone dense de radiațiile pre
zentului“, cum spune Alecu Ivan 
Ghilia, alte nervuri în oare pulsea
ză noul. Brazi, Colibași, Bucecea — 
nume pînă acum necunoscute, ies 
dintr-o dată la lumină. Și aceasta 
se petrece peste tot, oriunde ți-ai 
întoarce privirile, oriunde ți-ai opri 
pasul. Căci nu mai există azi 
Jocuri unde nu se întîmplă nimic“. 
Peste iot în țara noastră ee des
fășoară marea operă a desăvfrșf- 
aif construcției, socialismului. Repor
terii sînt chemați să fie primii cîn- 
tăieți ai acestei construcții.

Prin suflul ei epic, prin neasemui
ta-! poezie, prin faptele noi, purtînd 
farmecul ineditului, etpoca noastră 
este o platformă deosebit de priel
nică dezvoltării reportajului. Șl In
tr-adevăr, astăzi, la noi, acest 
gen literar cunoaște un arvînt o 
perioadă de înflorire. Zecile do re
portaje valoroase caro apar, atestă 
personalități scriitoricești distincte, 
o diversificare a stilurilor șl a for
melor de expresie. Desigur, etrîn- 
gerea în volume a unoTa din repor
tajele publicate în reviste și ziare 
este îndreptățită. Șl este bine că la 
alcătuirea lor s-a ținut «»ama, în 
genere, de criteriul calității. Apari
ția unor lucrări monografice ce-și 
propun prezentarea unor regiuni, a 
unor ramuri industriale, demons
trează că reportajul a pășit spre o 
treaptă superioară : cea a sistema
tizării, a generalizării mai larql a 
faptelor de viață. O contribuție uti
lă la dezvoltarea acestui gen im
portant, la răspîndirea lui în mas«, 
aduce colecția „Patria noastră“ a 
Editurii Tineretului. în cadrul ei au 
apărut deja un număr mare de vo
lume, multe dintre ele oîștigîndu-și, 
pe bună dreptate, aprecierea citi
torilor.

Lumini și umbre
In căiătoria noastră întîlnim însă 

și unele lucruri care entuzias
mează mal puțin sau nu plac 
delo.c. Și ar fi greșit.dacă nu le-am 
nota în acest... carnet de reporter.

MARIN SORESCU

(Continuare în pag. V-a)
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iE X T IE R N £Ieri au început

Lucrările sesiunii Biroului Federației
Mondiale a Tineretului Democrat

Mièfcuri au început la București 
lucrările sesiunii Biroului Federa
ției Mondiale a Tineretului Demo
crat.

La lucrările sesiunii participă re
prezentanți ai organizațiilor de ti
neret din : Argentina, Belgia, Bra
zilia, R. P. Bulgaria, Canada, R. S. 
Cehoslovacă, Chile, R. P. Chineză, 
Congo, Cuba, Finlanda, Franța, R.D. 
Germană, R. F. Germană, India, 
Indonezia, Irak, Italia, R. P. Polo
nă, R. P. Romînă, Senegal, Sudan, 
Suedia, R. P. Ungară și U.R.S.S.

Lucrările sesiunii au fost deschise 
de Piero Pieralli, președintele 
F.M.T.D., care a subliniat însemnă
tatea acestei reuniuni a Biroului, 
sarcinile ce-i revin în pregătirea ce
lei de-a Vl-a Adunări a organizații
lor membre ale F.M.T.D. și a celui 
de-al VUI-lea Festival Mondial al 
Tineretului și Studenților pentru 
pace și prietenie, cît și în antrena
rea tinerei generații a lumii în lup
ta unită pentru pace și dezvoltarea 
prieteniei între popoare. Președin- 
* ;Ie F.M.T.D. a mulțumit apoi tine- 
iîétului și poporului romîn pentru 
primirea călduroasă ce a fost fă
cută participanților la sesiune, sa- 
lutînd Uniunea Tineretului Munci
tor ca pe una dintre cele mai acti
ve membre ale F.M.T.D., care întot
deauna a contribuit la întreaga ac
tivitate a Federației. în numele tu
turor participanților la sesiune, pre
ședintele F.M.T.D. a felicitat po
porul și tineretul romîn pentru suc
cesele obținute în dezvoltarea in
dustriei, agriculturii, a culturii, în 
construcția vieții sale noi.

în numele Uniunii Tineretului 
Muncitor și al întregului tineret din 
R. P. Romînă, Virgil Trofin, prim- 
secretar al C.C. al U.T.M., a adre
sat un călduros salut participanți
lor la sesiunea Biroului F.M.T.D. și 
a exprimat convingerea că hotărî- 
rile ce vor fi adoptate vor constitui 
o însemnată contribuție la întărirea 
F.M.T.D., la creșterea aportului său 
în lupta pentru pace și un viitor 
fericit al tinerei generații. Vorbito
rul a subliniat prețuirea pe care ti
neretul din țara noastră, tineretul 
democrat din întreaga lume, o acor
dă activității F.M.T.D., eforturilor 
sale consecvente pentru înfăptuirea 
unității tinerei generații în lupta 
pentru apărarea păcii, pentru de
zarmarea generală și totală, pentru 
lichidarea definitivă a colonialis
mului, împotriva uneltirilor agre
sive ale cercurilor imperialiste, 
pentru apărarea drepturilor vitale 
ale tineretului.

Amintind importantele succese 
obținute de poporul romîn sub 
conducerea Partidului Muncitoresc 
Romîn, în opera de construcție 
pașnică, de desăvîrșire a construc
ției socialiste, Virgil Trofin a vorbit 
despre marile drepturi și posibili
tăți de afirmare pe care democra
ția socialistă le-a asigurat tineretu
lui romîn ■ ■■

O expresie a dorinței de pace a 
poporului și statului nostru, a gri
jii deosebite față de viitorul tinerei

generații — a spus în continuare 
vorbitorul — este propunerea gu
vernului R.P. Romîne cu privire la 
educarea tineretului în spiritul 
păcii și prieteniei între popoare, 
propunere sprijinită puternic de 
către F.M.T.D., U.I.S. și alte orga
nizații de tineret din diferite țări 
ale lumii, discutată și însușită 
către O.N.U.

Tînăra generație din R.P. 
mînă — a subliniat vorbitorul 
acordă întregul său sprijin activi
tății F.M.T.D., liniei sale politice 
juste, acțiunilor sale în lupta pen
tru pace și un viitor fericit al tine
retului.

în continuare a fost adoptată în 
unanimitate următoarea ordine de 
zi a sesiunii :

1. — Prezentarea documentelor 
cu privire la cea de-a Vl-a Adunare 
a organizațiilor membre ale 
F.M.T.D.

2. — Sarcinile F.M.T.D. în vede
rea celui de-al VUI-lea Festival 
Mondial al Tineretului și Studen
ților.

3. — Lupta tineretului pentru so
luționarea pașnică și imediată a 
problemei germane.

4. — Schimbări în organele con
ducătoare ale F.M.T.D.

5. — Diverse.
Președintele F.M.T.D., Piero Pie- 

ralli, a făcut o scurtă prezentare a 
documentelor elaborate de Secre
tariatul F.M.T.D. în legătură cu 
pregătirea celei de-a Vl-a Adunări 
a organizațiilor membre ale 
F.M.T.D.

La acest
au început

Lucrările
F.M.T.D. continuă.

de

Ro-

punct al ordinei de zi 
discuțiile.
sesiunii Biroului

Pentru recunoașterea maradatuBua 
de deputat al iua Mannlis ‘Glezos
Acad. Mihail Ralea, președintele 

Comitetului de conducere al Grupu
lui Național Romîn al Uniunii In
terparlamentare, a adresat domnului 
André De Blonay, secretarul gene
ral al Uniunii Interparlamentare, 
următoarea scrisoare :

Comitetul de Conducere al Grupu
lui Național Romîn al Uniunii Inter
parlamentare mă însărcinează să vă 
transmit rugămintea de a face de
mersurile necesare pe lîngă condu
cerea Uniunii, pentru ca aceasta să 
solicite neîntîrziat Parlamentului 
din Grecia de a fi respectată voința 
alegătorilor din orașul Atena, care 
la ultimele alegeri parlamentare au 
ales ca deputat pe Manolis Glezos.

Credem că solicitarea noastră

este în deplin acord cu scopurile 
Uniunii Interparlamentare enun
țate în statutul său, potrivit căruia 
îi revine Uniunii, între altele, sarci
na de a depune toate diligentele în 
vederea „dezvoltării instituției 
parlamentare, pentru a-i îmbunătăți 
funcționarea și pentru a-i ridica 
prestigiul" (art. 1 din statutul Uni
unii Interparlamentare).

în această împrejurare, nutrim 
speranța că Uniunea Interparla
mentară va da urmare solicitării 
noastre în scopul intervențiilor ce 
se impun pentru recunoașterea 
mandatului de deputat al lui Ma- 
nolis Glezos și, ca urmare, va stărui 
pentru punerea sa imediată în li
bertate.

Succese ale forțelor 
democratice din Grecia

--------- o®o---------
Recepție cu prilejul vizitei în țara noastră 

a delegației guvernamentale polone

Miercuri seara, ambasadorul R. P. 
Polone la București Janusz Zam- 
browicz, a oferit o recepție în sa
loanele ambasadei cu prilejul vizi
tei în țara noastră a delegației gu
vernamentale polone condusă de 
Ștefan Jedrychowski, membru al 
Biroului Politic al C.C. al P.M.U.P., 
președintele Comisiei de Stat a 
Planificării de pe lîngă Consiliul de 
Miniștri al R. P. Polone.

Au participat tovarășii Alexandru 
Moghioroș, membru al Biroului

Politic al C.C. al P.M.R., vicepre
ședinte al Consiliului de Miniștri, 
Gh. Gaston Marin, președintele Co
mitetului de Stat al Planificării, 
Aurel Mălnășan, adjunct al minis
trului Afacerilor Externe, Ana Toma, 
adjunct al ministrului Comerțului, 
Mauriciu Novac, vicepreședinte al 
Comitetului de Stat al Planificării, 
Virgil Actarian, adjunct al minis
trului Metalurgiei și Construcțiilor 
de Mașini, și alte persoane oficiale.

(Agerpres)
---------o «o---------

Cu prilejul vizitei în țara noastră a unei delegații 
economice turce

ATENA 10 (Agerpres). — TASS 
Referindu-se la alegerile în consi
liile municipale ale orașelor, care 
au avut loc la 7 ianuarie în în
treaga țară și în cursul cărora for
țele democratice ale țării au obți
nut succese, ziarul „ĂVGHI” scrie 
că, cu toata intervenția ministru
lui Afacerilor Interne, Rallis, și a 
poliției, au fost zădărnicite planu
rile ’guvernului care caută în fel 
și chip să fie aleși partizanii lor 
în organele autoguvernării locale. 
La Atena, Pireu, Salonic, Voios și 
în alte orașe, în conducerea con
siliilor municipale au fost aleși 
partizani ai E.D.A. Astfel un parti
zan al E.D.A. a fost ales vicepre
ședinte al Consiliului municipal 
din Salonic. In toate posturile de 
conducere din consiliile munici
pale din Nikea, Drapețona, Kori- 
dalos, Kerațini, Egaîeo (suburbie 
a Salonic-ul ’ui) au fost aleși par
tizani ai celor de stînga. De acum 
înainte aproape toate consiliile 
municipale din țară sînt contro
late de partizani ai E.D.A. și ai 
„Uniunii de centru", care în aceste 
alegeri au acționat în comun.

Ziarul „AVGHI" comentează a- 
ceasta ca pe o dovadă a recunoa
șterii de către opinia publică a 
luptei pe care o duc forțele opozi
ției împotriva guvernului Kara
manlis care a acaparat în mod 
ilegal puterea, împotriva falsifică
rii alegerilor parlamentare, pentru 
restabilirea legalității, a Constitu
ției și a democrației în țară, ca o 
dovadă a forței pe care o repre
zintă opoziția cînd acționează în- 
tr-un front comun.

Un protest al guvernului

însărcinatul cu afaceri ad-interim 
al Turciei la București, Zübeyir 
Aker, a oferit o recepție miercuri 
seara cu prilejul vizitei în țara noas
tră a delegației economice turce 
condusă de Mazhun Ataman, pre
ședintele departamentului de co
merț exterior din Ministerul Co
merțului.

Au participat Mihai Ciobanu, 
președintele Camerei de Comerț a 
R. P. Romîne, reprezentanți ai Mi
nisterului Afacerilor Externe și 
Ministerului Comerțului.

Au fost de față șefi ai misiunilor 
diplomatice acreditați la București 
și alți membri ai 
matic.

corpului diplo-

(Agerpres)(Agerpres)

SPARTACHIADÀ DE IARNA

5000 tineri 9a schi
Fotbal | Petrolul învingător la Hanoi

(Agerpres). — în 
ale opiniei publice

m
ACCRA 10 (Agerpres). — TASS, 

în seara zilei de 10 ianuarie, A. I. 
Mikoian, prim-vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., 
membru al Prezidiului C.C. al 
P.C.U.S., împreună cu persoanele 
cai'e-l însoțesc a sosit la Accriț, ve
nind din Conakry.

A. I. Mikoian face o vizită în Re
publica Ghana la invitația pre 
ședintelui republicii, Kwamé Nkru-
mah.

25 de ani de ia constituirea
Drigăzilor

din
MOSCOVA 10 

transmite : La 9 
va a avut loc 
consacrată 
de la constituirea brigăzilor inter
naționale din Spania și de la eroi
ca apărare a Madridului. Printre 
oaspeții participanți s-au aflat 
Dolores Ibarruri, președintele Parti
dului Comunist din Spania, și Faure 
Chomon, ambasadorul Cubei în 
U.R.S.S.

Adunarea a fost deschisă de ma
reșalul Uniunii Sovietice, S. Timo- 
șenko, președintele Comitetului so
vietic al veteranilor de război. Au 
mai luat cuvîntul mareșalul princi
pal de artilerie Nikolai Voronov, 
scriitorul Ilya Ehrenburg. regizorul 
de cinema Roman Karmen, Boris 
Smirnov, Erou al Uniunii Sovietice, 
precum și Dolores Ibarruri.

Partici.panții la adunare au adop
tat un apel adresat tuturor foștilor 
luptători din. brigăzile internaționale 
din Spania, tuturor democraților și 
antifasciștilor.

internaționale
Spania
(Agerpres). 

ianuarie, la 
o adunare 

împlinirii a 25

TASS 
Mosco- 
festivă 
de ani

sovietic adresat Belgiei
MOSCOVA 10 (Agerpres). TÄSS. 

Guvernul sovietic a protestat pe 
lîngă guvernul Belgiei în legătură 
cu încălcarea spațiului aerian al 
Uniunii Sovietice de către un avion 
belgian cu reacție de tip „Cara
velle".

Nota de protest a fost înmînată 
la 9 ianuarie de către Vasili Kuzne- 
țov, locțiitor al ministrului Afaceri
lor Externe al U.R.S.S., lui Hippolyte 
Cools, ambasadorul Belgiei la Mos
cova.

Guvernul U.R.S.S. așteaptă, se 
spune în notă, ca guvernul belgian 
să ia măsurile necesare pentru 
neadmiterea pe viitor a încălcărilor 
spațiului aerian al U.R.S.S. de că
tre avioane belgiene.

După cum se arată în 
ianuarie ora 6,18 (ora 
un avion cu reacție de 
velle" cu nr. FE-21078, 
societății belgiene de transporturi 
aeriene „Sabena", a traversat fron
tiera sovieto-iraniană dinspre sud 
și a pătruns în spațiul aerian al 
Uniunii Sovietice. După avertismen
tele repetate ale serviciului de apă
rare antiaeriană, avionul a ateri
zat în legiunea orașului Groznîi. 
La bordul avionului se aflau 18 că
lători și 8 membri ai echipajului.

V. Kuznețov a informat pe amba
sador că organele de resort sovie
tice acordă sprijin societății „Sabe
na" în ceea ce privește evacuarea 
din U.R.S.S. a călătorilor, avionului 
și membrilor echipajului.

Ambasadorul a exprimat regretul 
proiund în legătură cu cele întîm- 
plate și a adus mulțumiri pentru 
grija manifestată de partea sovie
tică față de securitatea și sănătatea 
călătorilor și membrilor echipajului.

notă, la 8 
Moscovei) 
tip „Cara- 
apaițlnînd

o*o-

Concursuri da schi, săniuțe 
patinaj au loc în aceste zile în ma
joritatea orașelor și comunelor re
giunii Suceava. în comunèle Bîlca, 
Vîcovu de Jos, Arborea din raionul 
Rădăuți, s-au disputat întreceri din 
cadrul Spartachiadei de iarnă a ti
neretului la care au participat nu
meroși tineri și tinere.

Un concurs de schi a fost orga
nizat pe dealurile din jurul orașului 
Suceava, la start fiind prezenți 
peste 100 muncitori de pe marele 
șantier din Lunca Sucevii. Pînă 
acum în probele de schi din cadrul 
Spartachiadei de iarnă s-au între
cut peste 5.000 tineri și tinere.

Și
HANOI 10 (Agerpres). — Peste 

25.000 de spectatori au urmărit 
miercuri la Hanoi evoluția echipei 
Petrolul Ploiești, care și-a început 
turneul în R. D. Vietnam întîlnind 
o selecționată a Ministerului Tran
sporturilor. Fotbaliștii romîni au

terminat învingători cu scorul de 
6—0 (1—0) prin punctele 
de Dridea (4), Zaharia 
Munteanu.

Vineri, tot la Hanoi, 
joacă cu echipa Dinamo 
litate.

„Cupa Europei" inter-țâri

o®o

Reportaj... despre reportaj
(Urmare din pag. IV-a) la întîmplare și pînă la uimă iese 

o „însemnare despre toate și despre 
nimic". Ce aflăm, de pildă, din repor
tajul lui Toma Suciu „Popas la Ocna 
Mureș" ? Ni se povestește aci (în 
„Steaua“ nr. 7 din 1961) și despre 

cum a dormit, ce a felul cum, pe măsură ce te apropii, 
profilul „ca de corabie" al uzinelor 
de produse sodice devine „tot mai 
concret" ; și cum a luptat pe front 
unul din muncitorii fruntași de azi 
ai întreprinderii ; și ce făcea în 
1894 societatea „Solvay et comp" ; 
și de cînd e căsătorit inginerul 
care-1 conduce pe reporter prin sec
ția „Calcinată" ; și cum se coboară 
cu ascensorul într-o salină ; și cum 
o studentă își freacă degetul de 
perete și apoi gustă și vede că e 
sărat... Termini de citit și te întrebi 
ce a urmărit, ce a ținut să-ți co
munice autorul ? O înșiruire de a- 
mănunte fără nici un fir conducă
tor, un mozaic de locuri comune. 
La antipodul unui asemenea gen 
de reportaje se situează „Elogiul 
calității“, scris de un alt reporter 
clujean — Romulus Rusan, cu ob
servații judicioase, care converg, 
toate, spre un scop unitar. Să vi
zităm în tovărășia lui Romulus Ru
san întreprinderea „Tehnofrig" din 
Cluj. Vom afla nu numai lucruri in
teresante, dar și cîteva din proble
mele mai intime ale producției, care 
„le stau la inimă" oamenilor. Mun
citorului Fazekas Alexandru îi stă 
la inimă faptul că cei de la o uzină 
furnizoare din Brăila, întîrziind li
vrarea unor piese, îi îngreunează 
bătălia pentru calitate în care s-a 
angajat.

— Să mergem la fața locului, 
spune reporterul, și împreună cu 
el te deplasezi la Brăila. Aici afli 
că de vină erau cîțiva birocrați din 
uzină. Iată că reportajul își dove
dește și o eficacitate practică, în 
sesizarea unor lipsuri care trebuie 
îndreptate.

Dimpotrivă, reportajele exterioare, 
conținînd fraze pline de înflorituri 
dar fără conținut, sau simple înși
ruiri de cifre, reportaje care țin să 
vorbească despre tot, dar pînă la 
urmă din ele nu afli nimic, repre
zintă un balast în publicistica și li
teratura noastră. Prin ceea ce s-a 
creat mai valoros în acest dome
niu, prin reportajele interesante, 
dezbătînd probleme pe care le re
cunoaștem ale timpului nostru, a- 
cest gen literar și-a cîștigat cititori 
statornici, și-a cîștigat un prestigiu 
care impune și obligații

Sursa inepuizabilă a 
reportajului o constituie 
noastră nouă, socialistă, 
așa cum spunea „reporterul frene
tic" Egon Ervin Kisch : „Nimic nu 
este maj frapant ca adevărul, ni
mic nu este mal plin de exotism 
decît ceea ce ne înconjoară, nimic 
nu este mai fantastic decît lumea 
concretă. Și nimic pe lume nu este 
mai excepțional decît timpurile pe 
care le trăim“.

Există la unii scriitori o adevărată 
euforie a amănuntelor, a datelor 
nesemnificative. Pe pagini întregi, 
autorul ne relatează peripețiile că
lătoriei sale, 
mîncat, ce gîndea în timp ce ser
vea masa, cum a reușit să-l găseas
că pe tovarășii! președinte sau pe 
maistrul-șef. Cînd e vorba să ne 
vorbească mai concret despre oa
menii pe care i-a cunoscut, despre 
faptele lor, vede că reportajul a 
ieșit cam lung și încheie, transcriind 
grăbit cîteva cifre sau cîtiva ter
meni „de specialitate“. Să citim re
portajul „La Chizătău“ de Vasile 
Căbulea. Reportajul debutează cu 
cîteva fraze convenționale, de un 
fals lirism, după care aflăm că satul 
Chizătău este „un sat pitoresc" și 
că autorul a ajuns acolo „în faptul 
serii". L-a căutat pe directorul că
minului cultural dar nu l-a găsit la 
cămin. L-a căutat, atunci, acasă, 
unde l-a întîmpinat tatăl directoru
lui. „înăuntru, bătrîna și cu noru-sa 
ne-au primit cu multă bunăvoință. 
Femeile găteau de cină. Nora, Flo- 
rica, o fetișcană frumoasă cu ochi 
negri și limpezi ca lacrima jumulea 
o găină“. După care urmează, — 
statistici după statistici, cifre după 
cifre.

în faza actuală, reportajul a de
pășit acest stadiu consemnativ. Re
porterii cunosc din ce în ce mai 
bine problemele despre care scriu. 
Ei trebuie să vorbească întotdeau
na în cunoștință de cauză, ca niște 
oameni bine informați, ca niște spe
cialiști, și totodată, ca literați, în
tr-o formă adecvată. Virgil Birou 
(vezi reportajul „Zile și nopți la Le- 
n.auheim" cuprins, ca și cel amintit 
nai înainte, în culegerea „Marea 

, de aur" apărută anul trecut în Edi
tura pentru literatură se situează 
tocmai pe poziția unui vizitator gră
bit, care vine în gospodăria colecti
vă și trece cu carnețelul în mînă pe 
la diferite persoane, notînd cu con
știinciozitate diferite informații și 
date statistice, fără a da atenție 
multiplelor lucruri interesante care 
pot fi aflate pe teren de la și despre 
oameni. Desigur, .o documentare 
de acest fel — s-o numim turistică 
— nu poate da decît rezultate sla
be. Ochiului grăbit îi vor scăpa 
întotdeauna faptele esențiale, as
pectele cele mai importante ale pă- 
tiunderii noului în viața satului, 
cele legate de consolidarea politi- 
co-organizatorlcă a gospodăriilor 
agricole colective, de formarea 
conștiinței socialiste a țăranului.

în același „gen plictisitor“ intră 
și reportajele care nu urmăresc un 
anumit scop, reportaje amorfe, am
bigue, incerte Scriitorul merge în
tr-o uzină și nu prea știe despre ce 
să scrie, îl face pe cititor părtaș la 
„uimirea" de care este cuprins la 
vederea unei macarale, consem
nează date, nume și impresii culese

Miercuri în cadrul ședinței U.E.F.A. 
de la Zurich a avut loc tragerea la 
sorți pentru stabilirea meciurilor din 
preliminariile competiției de fotbal 
„Cupa Europei“ inter-țări. La această 
ediție a competiției participă 29 de 
țări. Preliminariile programează urmă
toarele întîlniri : Danemarca—Malta ; 
R.P. Albania—Grecia ; Italia—Turcia ; 
Spania—R.P. Romînă ; Iugoslavia— 
Belgia ; Islanda—Irlanda de sud ; R.D. 
Germană—R.S. Cehoslovacă ; R. P.

realizate 
și Anton

Petrolul 
din loca-

Bulgaria—Portugalia ; Norvegia—Sue
dia ; Elvejia—Olanda ; Anglia—Franța; 
Țara Gali’or—R.P. Ungară și Irlanda 
de nord—R.P. Polonă.

Nu vor juca în preliminarii echipa 
U.R.S.S., 
de anul 
următor 
Austriei, 
și retur) 
martie 1963.

cîștigăfoarea „Cupei Europei'^ 
trecut calificată direct în turul 
și echipele Luxemburgului și 

Meciurile primei etape (tur 
vor trebui jucate pînă la 30

Noi dovezi ale crimelor 
lui Heusinger

BONN 10 
cercuri largi
germane și din toate celelalte țări 
se formulează cu tot mai multă e- 
nergie cererea de a se pune capăt 
activității oficiale a criminalului de 
război nazist Adolf Heusinger, care 
în momentul de față deține un post 
important în conducerea pactului 
agresiv/al Atlanticului de nord.

Săptămînalul vest-german „Deut
sche Woche“ a publicat recent 
două pagini speciale în care repro
duce fotografii și facsimiluri după 
o serie de ordine ale generalului 
Heusinger în perioada în care co
manda diferite grupuri de armate 
hitleriste. în special sînt reprodu
se o serie de ordine și rapoarte 
prin care se stabilește vinovăția lui 
Heusinger în ce privește împușca
rea. unor prizonieri de război, orga, 
nizarea unor expediții de pedepsire, - 
jefuirea unor sate în regiunile o- 
cupate de armatele de sub coman
da lui Heusinger etc..-.

„Acuzațiile de mai sus împotriva 
Iui Adolf Heusinger, pe vremuri șe
ful grupului de operații în statul 
major general al armatei naziste, 
după aceea inspector al 
wehrului și în momentul 
președintele Comitetului 
permanent al N.A.T.O. —
Deutsche Woche“ — stabilesc pe 
deplin că sus-numitul este vinovat 
de o serie de acțiuni criminale“.

Bundes- 
de față 

militar 
încheie

mari. 
dezvoltării 
realitatea 
Căci —

Plenara C. C. al P. C. din Indonezia
DJAKARTA 10 (Agerpres). — 

TASS : La Djakarta a avut loc a 
treia plenară a C.C. al P. C. dintreia plenară a C.C. al P. C. 
Indonezia.

Raportul la plenară a fost 
zentat de Aidit, președintele 
al P. C. din Indonezia.

Aidit. a arătat că în ultimul timp 
forțele democratice revoluționare 
înregistrează un avînt în legătură 
cu lupta pentru eliberarea Irianu- 
lui de vest. El a îndemnat la în
tărirea unității forțelor naționale 
din țară. Referindu-se la mișcarea 
comunistă internațională, Aidit a 
subliniat însemnătatea întăririi 
unității ei.

Plenara a aprobat în întregime 
raportul prezentat de Aidit. Plena-, 
ra a adoptat, de asemenea, o re
zoluție specială în care aprobă și 
dă o înaltă apreciere activității de-

pre-
C.C.

legației Partidului Comunist din 
Indonezia la Congresul al XXII-lea 
al P.C.U.S., și a aprobat rezoluția 
Biroului Politic al C.C. din 15 de
cembrie 1961 cu privire la activi
tatea delegației P.C. din Indonezia 
la Congresul P.C.U.S.

Plenara a hotărît să țină cel 
de-al VII-lea Congres extraordinar 
al Partidului Comunist din Indone
zia la Djakarta în a doua jumătate 
a lunii aprilie a.c.

La plenară s-a adoptat o rezo
luție care cere guvernului să îmbu
nătățească condițiile de viață ale 
oamenilor muncii precum și o se
rie de rezoluții în problemele in
ternaționale : cu privire la situația 
din Vietnamul de sud, Laos, cu pri
vire la hotărîrea Curții supreme a 
S.U.A. care pune Partidul Comunist 
din S.U.A. în afara legii etc.

---------o

Scizioniștii mișcării sindicale 
la lucru în Africa

Cercetări pentru cunoașterea 
și stăpînirea materiei vii

Viața este forma cea mai înaltă de 
dezvoltare a materiei pe Pămînt, forma 
care — prin complexitatea ei — se 
distinge calitativ de formele inferioare 
ale mișcării materiei, adică de fenome
nele fizice și chimice. Omenirea a pă- 
fruns profund în esența fenomenelor 
fizice și chimice, a învățat să stăpî- 
neașcă într-o mare măsură materia 
neînsuflețită; o mărturie în această pri
vință este producția industrială moder
nă. în schimb, cunoștințele de pînă 
acum nu ne permit încă să sfăpînim 
materia vie, să transformăm proprietă
țile ei potrivit nevoilor noastre.

în lupta pentru cunoașterea și stă- 
pînirea materiei vii, unul din sectoa- 
rele-cheie este cercetarea chimică a 
acesteia și mai cu seamă activitatea 
experimentală în domeniul biochimiei, 
disciplina științifică de la granița din
tre științele chimice și biologice. A- 
ceasta se datorește afît faptului că la 
baza proceselor vieții se află procese 
chimice și fizice mai simple, cît și fap
tului că esența materială propriu-zisă 
a substanței vii o reprezintă sisteme 
chimice deosebit de complicate — 
proteinele și acizii nucleici, precum și 
formelor lor superioare, așa-zisele nu- 
cleoproteide. Existența și funcțiile pro
teinelor și acizilor nucleici condițio
nează toate trăsăturile caracteristice 
prin care materia vie se deosebește 
de cea neînsuflețită: schimbul de sub
stanțe (metabolismul), reacția la me
diul exterior, reproducerea proprietă
ților ereditare. Astăzi, sarcina primor
dială a biochimiei o constituie deci 
studiul proteinelor și acizilor nucleici, 
a structurii lor chimice, a interacțiunii 
și biosintezei lor, a mecanismelor prin 
care aceste sisteme fac posibile dife
ritele funcții vitale.

în Republica Socialistă Cehoslovacă, 
studierea proteinelor a început abia 
cu 10 ani în urmă la Institutul de chi-

La al V-lea Congres internațional 
de biochimie care a avut loc la Mos
cova, în august 1961, autorul acestui 
articol a fost însărcinat să susțină un 
referat pe tema „Structura proteine
lor și funcțiile lor“.

acad. prof. dr. FRANTISEK SORM 
locțiitor al președintelui Academiei 

de Științe a R.S. Cehoslovace

mie organică și biochimie al Acade
miei Cehoslovace de Științe. în timpul 
republicii burgheze, nu s-au efectuat 
cercetări cît de cît însemnate în do
meniul biochimiei, de aceea nu a 
existat nici cea mai elementară expe
riență în studiul proteinelor. în ultimul 
deceniu, activitatea pe acest tărîm a 
început cu rezolvarea unor importante 
probleme practice, ca elaborarea frac
ționării plasmei sanguine și organiza
rea producției de preparate sanguine, 
inclusiv gammaglobulina. Ca urmare, 
R. S. Cehoslovacă s-a puiuț situa în rîn- 
dul statelor avansate care aplică aseme
nea tehnologii dificile și delicate pe 
scară industrială și care folosesc intens 
preparatele de mare eficacitate obținu
te. De asemenea, au fost elaborate pro
cedee pentru producerea unor impor
tante enzime (fermenți) necesare in
dustriei. Pe baza experienței acumu
late, au fost aprofundate apoi și unele 
aspecte teoretice ale cercetării protei
nelor, privind în special determinarea 
structurii lor. înfr-o perioadă relativ 
scurtă, au putut fi însușite metodele 
necesare, adeseori destul de compli
cate, și perfecționate o serie de pro
cedee noi, care accelerează activitatea 
experimentală. Caracter de pionierat 
au avut mai cu seamă eforturile pen
tru automatizarea deplină a lucrări'or 
de laborator în cercetarea proteinelor.

In prezent, se lucrează în institutul 
nostru la rezolvarea unor probleme 
de mare actualitate, legate de struc
tura chimică a două proteine relativ 
complicate — chimotripsina și ’ripsina 
— enzime principale ale sucului gas
tric. Lucrările sînt avansate și putem 
prevedea că în cîțiva ani vor fi termi
nate. Ca urmare se vor lărgi cunoștin
țele noastre cu privire la relațiile din
tre structura chimică a proteinelor și 
activitatea lor biologică.

Se bucură de recunoaștere gene
rală lucrările efectuate de cercetătorii

Institutului de chimie organică și bio
chimie în vederea elaborării unei con
cepții originale a structurii chimice a 
proteinelor și a unei noi orientări în 
studiul acestora. Pornind cu consec
vență de pe poziții materialiste, cetce- 
tătorii noștri consideră structura protei
nelor ca un fel de reflectare a evolu
ției materiei vii pe Pămînt. Se presu
pune că în structura chimică a diferi
telor proteine trebuie să existe în mod 
necesar relații determinate de evohijie 
care, deși foarte complicate, pot fi cu
noscute și lămurite. înainte vreme, ma
joritatea covîrșitoare a biochimiștilor, 
aflîndu-se sub influența concepțiilor 
idealiste și a unor imagini pur mate
matice, era de părere că structura di
feritelor pro’eine se deosebește strict 
una de alta și că între ele nu pot 
exista relații mai profunde.

Chiar 
fale în 
institut, 
justețea 
luției. în structura chimică a diferitelor 
proteine au fost descoperite regulari
tăți precise, izvorîte în mod 
din diferențierea materiei vii, așr> 
a avut loc în decursul evoluției 
pe Pămînt.

în afara cercetărilor în legătură 
structura proteinelor, Institutul de 
mie organică și biochimie al Acade
miei Cehoslovace de Științe se ocupă 
și de problemele biosintezei (sinteza 
naturală) a proteinelor și acizilor nu
cleici. Recent, a fost prezentată Birou
lui Politic al P.C.C. o comunicare cu 
privire la aplicațiile practice pe care 
le-ar putea avea pentru studierea și 
influențarea terapeutică a cancerului, 
unele concluzii teoretice obținute. Pe 
lîngă studierea biosintezei proteinelor, 
se acordă multă atenție sintezei chi
mice a unor structuri proteice, ceea ce 
poate duce, firește, numai la realizarea 
de compuși cu caracter proteic relativ 
simpli, cum sînt mai cu seamă unii 
hormoni. în secția de sinteză orga
nică a institutului au fost experimen
tate și perfecționate metode moderne, 
prin care devine posibilă combinarea 
pe cale chimică a aminoacizilor, adică 
a componentelor care formează baza

și primele lucrări experimen- 
această direcție, efectuate la 
au demonstrat odată mai mult 
concepfiei materialiste a evo-

evident 
cum 
sale

cu 
chi-

LONDRA 10 (Agerpres). — La 9 
ianuarie la Dakar (Senegal) s-a 
deschis o conferință a sindicatelor 
dintr-o serie de țări africane, con
vocată sub egida și din inițiativa 
așa-numitei Confederații internațio
nale a sindicatelor libere (C.I.S.L.) 
Scopul oficial al conferinței este 
de a se înființa o organizație sin
dicală panafricană. în fapt, ade
văratele intenții ale organiza
torilor conferinței de la Dakar

constau în scindarea unității rin- 
durilor clasei muncitoare africane.

Aceste încercări ale sejzioniștilor 
întîmpină un protest hotărît din 
partea organizațiilor sindicale pro
gresiste de pe continentul african. 
Secretariatul Federației sindicate
lor din întreaga Africă, organizații
le sindicale naționale din Ghana, 
Guineea, Mali, Maroc, R.A.U., Alge
ria și din alte țări au criticat aspru 
conferința de la Dakar,

proteinelor și crearea din ele a 
compuși simpli, asemănători cu 
feinele.

La scurt timp după cercetătorii 
ricani. a reușit și ia institutul t 
sinteza hormonului oxitocina, realizîn- 
du-se, pentru a doua oară în lume, sin
teza unui hormon de natură proteică. 
Là institut s-a și elaborat un procedeu 
pentru producția industrială a acestui 
preparat. Folosirea oxifocinei sinte
tice a dus la încetarea, atît la noi, cîf 
și în restul lumii, a producerii hormo
nului impur de pînă acum, obținut din 
giandele unor animale și care avea o 
eficacitate nesigură, iar uneori chiar 
efecte secundare dăunătoare. Lu
crătorii institutului au reușit să prepare 
pe cale chimică substanțe asemănă
toare cu hormonii oxitocinei, dar cu 
proprietăți schimbate, de pildă, cu e- 
fecte antihormonale. Este de așteptat 
că astfel de substanțe sintetice vor 
găsi în viitor o largă utilizare practică 
nu numai în medicină, ci.și în dome
niul influențării dezvoltării organisme
lor, de pildă pentru stimularea creș
terii lor etc.

Trebuie să arătăm totuși că sinteza 
chimică a acestor substanțe simple, a- 
semănătoare cu proteinele, nu va duce 
niciodată la realizarea pe cale sintetică 
a unor nutrețuri bogate în proteine, 
deoarece va fi întotdeauna nespus de 
complicată. Va rămîne mai avantajoasă 
calea biologică sau cea biochimică, 
ori prepararea pe cale chimică a com
ponentelor de bază ale proteinelor, a- 
dică a aminoacizilor, care au aceeași 
valoare nutritivă ca și proteinele.

Institutul de chimie organică și bio
chimie al Academiei Cehoslovace de 
Științe desfășoară o intensă activitate 
de cercetare, apreciată pe plan in
ternațional, afît în domeniul struc
turii chimice a proteinelor, cît și în cel 
al sintezei structurilor proteice simple. 
La propunerea oamenilor de știință 
din U.R.S.S. a și fost instalat aci sediul 
Comitetului pentru cercetarea protei
nelor al țărilor socialiste și un Centru 
internațional de calificare în acest do
meniu. în institut au fost pregătiți 
mulți cercetători cehoslovaci în dome
niul biochimiei, ceea ce a permis în
ființarea altor două centre de cerce
tare pe lîngă universitățile din Bratis
lava și Kosice. în cadrul institutului, 
au făcut practică de durată mai scurtă 
sau mai lungă și peste 100 de cerce
tători din țările prietene.

Studierea chimiei materiei vil are 
un evident caracter de perspectivă și 
rostul ei este de a crea un avans în
semnat al cunoștințelor față de nevoile

unor 
pro-

I ame- 
nosfru

actuale ale societății. Cercetările aduc 
însă și rezultate practice imediate, 
fără a mai vorbi de marea lor însem
nătate teoretică și ideologică. Rezul
tatele obținute demonstrează în mod 
fot mai convingător că legile lumii ma
teriale sînt pe deplin cognoscibile, 
dărîmîndu-se pas cu pas bastioanele 
idealismului.

In domeniul cercetării proteinelor 
și, în egală măsură, a acizilor nucleici, 
perspec1 vele sînt uriașe, ba chiar fan
tastice. Este de presupus că primele 
urmări ale lărgirii cunoștințelor noastre 
se vor manifesta în științele medicale, 
atît prin găsirea mijloacelor de com
batere a unei serii întregi de boli, cum 
sînt bolile virotice, cancerul, bolile 
tubului digestiv, cele cardiaco-vascu- 
lare, cît și prin influențarea mecanisme
lor de reglare a funcțiilor organismului. 
Progresele în sinteza structurilor pro
teice vor determina de asemenea noi 
realizări și în obținerea maselor plas
tice și a fibrelor sintetice, înfrucît aces
tea se bazează pe principiile care staü 
la baza structurii proteinelor. Se contu
rează și posibilitatea obținerii de en- 
zime sintetice care ar putea acționa 
la fel cu enzimele din organismele vii, 
devenind baza unor tehnologii cu fo
tul noi, mai ales în domeniul pro
ducției chimice și alimentare. în viitor, 
cu ajutorul enzimelor sintetice s-ar 
putea realiza și o producție ieftină de 
materii prime de bază, de pildă prin 
asimilarea bioxidului de carbon și 
transformarea lui în zaharuri, sub in
fluența radiației solare, într-un mediu 
fără viață, adică în condiții mult mai 
avantajoase decît se înfîmplă astăzi în 
producția agricolă. Țelul principal ră
mîne însă găsirea căilor pentru stă- 
pînirea materiei vii, pentru dirijarea 
evoluției organismelor, pentru trans
formarea speciilor în direcția utila o- 
mului, deși realizarea acestui țel este 
încă un obiectiv îndepărtat. în fantezie, 
putem prevedea chiar crearea pe cale 
sintetică a unor sisteme capabile de 
reproducere pe baza 
cu multe componente, 
cîf proteinele și acizii 
să se dezvolte însă î~ 
de viața de astăzi.

însemnătatea cercetării chimice b 
materiei vii, realizările în acest do
meniu în țara noastră au determinat 
Prezidiul Academiei Cehoslovace de 
Științe să acorde acestui sector o a- 
tenție și o grijă deosebită și să pro
pună ca în planul dezvoltării de pers
pectivă a științei — pînă în 1980 — 
aceste cercetări să fie prevăzute prin
tre sarcinile centrale ale științei ceho
slovace.

unor polimeri 
mai simpli de- 
nucleici, care 
condiții diferite
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LA MOSCOVA
Vernisajul unei expoziții reprezentind

S

Aspect de Ia marea demonstrație de la Havana cu prilejul celei 
cub ane.

de-a 3-a aniversări a revoluției

Cuba no esta sola! Solidaritate frăjească

LONDRA 10 (Agerpres). — Pre
sa engleză apreciază în mod nega
tiv rezultatele vizitei primului mi
nistru al Angliei, Macmillan, la 
Bonn. Ziarele își exprimă îndeosebi 
decepția în legătură cu faptul că 
la tratative nu s-a înregistrat nici 
un progres în direcția slăbirii în
cordării internaționale.

Ziarele „GUARDIAN“ și „TIMES“ 
subliniază în același timp că, deși 
Macmillan a declarat că sprțijină po
ziția Bonnului în problema germa
nă și a Berlinului occidental în 
schimbul ajutorului financiar pro
mis de Adenauer, între cele două 
țări continuă să dăinuie divergențe 
în ceea ce privește modul de abor
dare a acestor probleme.

Referindu-se la prețul cu care 
Adenauer a obținut sprijinul for
mal al Angliei în problema Berli
nului occidental — și anume pro
misiunea de a spori comenzile de 
armament în Anglia — „Evening

--------- o® o

Standard“ scrie că prin aceasta 
„Anglia a arătat că dorește să re
nunțe la controlul asupra politicii 
sale externe în numele unor avan
taje economice iluzorii“. „Angaja
mentul Germaniei occidentale în 
ceea ce privește achiziționarea de 
armament din Anglia, scrie la rîn- 
dul său. „DAILY MAIL“, nu face 
nici cît liîrtia pe care a fost scris“. 
Ziarul remarcă împrejurarea că 
„promisiunile precedente ale Ger
maniei occidentale de a spori cum
părările de armament din Anglia 
nu au fost îndeplinite“.

Agenția Reuter arată că nici chiar 
în Germania occidentală știrea a- 
cordării acestui „ajutor“ Angliei nu 
a fost bine primită. „Este grotesc 
faptul că Germania occidentală a 
hotărît să sporească comenzile de 
armament pentru a ajuta balanța 
de plăți a Angliei — scrie „DER 
MITTAG“.

irs emftare «iaferate
pentru zeâ|a Justatiea

construcțiile și arhitectura in P. P. Pomina
MOSCOVA 10 Corespondentul A- 

gerpres transmite : La 10 ianuarie 
a avut loc la Casa Centrală a Arhi
tecților din Moscova vernisajul u- 
nei expoziții reprezentind construc
țiile și arhitectura în R. P. Romînă. 
Expoziția este organizată de Asocia
ția de prietenie sovieto-romînă.

într-o sală vastă sînt expuse zeci 
de panouri cu fotografii și schițe 
despre construcțiile de locuințe, in
stituții culturale și întreprinderi in
dustriale. Vizitatorii expoziției fac 
parcă o călătorie prin noile cartie
re din București, Galați, Brașov, 
Cluj, Ploiești sau pe litoralul Mării 
N egre.

La deschiderea expoziției au par
ticipat numeroși arhitecți din Mos
cova, reprezentanți ai diferitelor or
ganizații de construcții și ai Asocia-

ției de prietenie sovieto-romînă,.^co 
respondenți ai presei sovietice "A* 
romîne.

în cuvîntarea rostită cu prilejul 
deschiderii expoziției, Vladimir Bu
tuzov, secretar al conducerii Uniu
nii arhitecților din U.R.S.S., a rele
vat că expoziția înfățișează marile 
progrese pe care R. P. Romînă le-a 
obținut în ultimii 10 ani pe tărîmul 
construcțiilor și arhitecturii. V. Bu
tuzov a vorbit de asemenea, despre 
însemnătatea schimbului de expe
riență între arhitecții romîni și so
vietici.

A luat, de asemenea, cuvîntul Gh. 
Stoian, consilier al ambasadei JTP. 
Romîne la Moscova.

Cei prezenți au vizitat cu interes 
expoziția.
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Radiogramă din Indonezia

După atentatul împotriva președintelui ^
Sukarno

Strădaniile diplomației Washing
tonului în vederea organizării unui 
nou complot anticuban, cu con
cursul unor guverne latino-ameri
cane ultrareacționare, devin tot 
mai febrile pe măsură ce se apro
pie 22 ianuarie 
conferinței miniștrilor 
din țările membre 
Statelor Americane 
ține la Punta del 
Intențiile urmărite 
acestei conferințe sînt cunoscute și 
clare opiniei publice latino-ame
ricane : „Departamentul de stat al 
S.U.A. — arată ziarul „Diario de 
Mexico“ — vrea să obțină ca Ia a- 
ceasiă conferință țările latino- 
americane să adopte rezoluții care 
să confere un caracter legal ten
dinței îndărătnice 
a Statelor Unite 
de a organiza o 
nouă agresiune 
împotriva Cubei. 
Presiuni deosebi
te — subliniază ziarul — sînt exer
citate în acest scop asupra țărilor 
care promovează perseverent șl 
neclintit o politică de neintervenție 
și autodeterminare“.

Forma și caracterul acestor pre
siuni au fost dezvăluite de agenția 
„United Press International". Săptă- 
mîna trecută — a relatat agenția —• 
a fost înmînat diferitelor cancela
rii latino-americane un memoran
dum nord-american cuprinzînd „su
gestii“ în privința poziției care ar 
trebui adoptată la conferința 
O.S.A. între altele, memorandumul 
american „schițează“ un proiect de 
rezoluție, care prevede — nici mai 
mult nici mai puțin — ca la Punta 
del Este, O.S.A. să adreseze Cubei 
un drastic ultimatum : sau această 
țară renunță la politica sa indepen
dentă sau — cum se exprimă U.P.I. 
— „se va expune unor măsuri co
lective".

De necrezut pentru epoca noastră : 
în primul rînd, să proclami un ase
menea program de amestec fățiș 
în treburile interne ale unei țări, 
care să meargă pînă la amenința
rea cu forța dacă politica internă 
și externă' a unui stat nu-ți este pe 
plac ; în al doilea rînd, să cauți 
să impui, prin „circulare“, orienta
rea agresivă a altor țări spre a le a- 
socia la o întreprindere atît de 
odioasă și de riscantă ca aceea a 
pregătirii unei noi aventuri.

Cu toate presiunile S.U.A., repre
zentanții celor mai mari țări latino- 
americane au declarat deschis sau 
au lăsat să se înțeleagă că nu sini 
dispuși să se alinieze politicii agre
sive a Washingtonului față de Cuba. 
Fixînd poziția țării sale, ministrul 
de externe al Braziliei, Dantas, a 
declarat : „Principiul autodetermi
nării în accepția sa cea mai largă 
duce la recunoașterea unui guvern 
revoluționar emanînd din voința 
națională... Aceasta este poziția 
Braziliei în ce privește Cuba", pe 
care Dantas a precizat că o va a- 
păra Brazilia la apropiata confe-
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Tratativele comerciale sovieto-cuöanc
HAVANA 10 (Agerpres). — 

TASS : La Havana a fost semnat 
un comunicat în legătură cu trata
tivele comerciale sovieto-cubane 
care s-au desfășurat într-o atmos
feră de prietenie, colaborare fră
țească și înțelegere deplină.

în urma tratativelor, la 9 ianua-

data deschiderii 
de Externe 

ale Organizației 
(O.S.A.) ce se va 
Este (Uruguay), 

prin convocarea

rință de la Punta del Este. Potrivit 
agenției Associated Press, poziția 
Argentinei la această conferință va 
fi următoarea : „Argentina condam
nă intervenția în treburile altor țări. 
Ea apără principiul neintervenției, 
principiu de bază al guvernelor la- 
tino-amaricane care se tem de „tac
tica bîtei", folosită de S.U.A. în 
cut". Aceeași agenție arată că 
xicul se va situa pe poziția că 
se pot aplica sancțiuni Cubei
mai pe temeiul tipului de democra
ție al regimului său" și de aseme
nea că nu se poate formula „nici 
o acuzație concretă că Cuba a 
mis o agresiune".

„CUBA NO ESTA SOLA 1" 
Cuba nu e singură ! — patru 
vinte numai. Dar

tre- 
Me- 
„nu 
nu-

Comentariul zilei

CO-

cu- 
in-sute și mii de 

sciipții caie redau 
aceste patru cu
vinte pot fi văzu
te astăzi de la un 
capăt la altul al 
■continentului lati

ni ai 
cătunele din văile 

In toate ță- 
au loc mi- 

marșuri de 
sînt aseme- 
în Uruguay,

no-american, în orașele cele 
mari, ca și în 
Munților Cordilieri. 
rile acestui continent 
tinguri, demonstrații, 
solidaritate. Puternic© 
nea manifestații chiar 
unde urmează să aibă loc confe
rința O.S.Ä. Peste 20 de organiza
ții de tineret, de diferite orientări 
politice din Uruguay, au creat, în 
semn de protest împotriva acestei 
conferințe, o nouă organizație — 
„Marșul patriotic al tineretului". „Să 
știe imperialiștii americani și guver
nele antipopulare ale statelor Ame
rică Latine, se spune în declarația 
acestei organizații, că țările noas
tre nu sînt de vînzare, că popoarele 
noastre nu vor îngădui ca demni
tatea lor să fie pătată".

Drept răspuns la provocarea care 
se pregătește la Punta del Este îm
potriva Cubei eroice, în ziua în care 
se va deschide conferința O.S.A. o 
altă conferință se va deschide în 
capitala Cubei, Havana — „Confe
rința reprezentanților popoarelor 
latino-americane". „Am hotărît să 
convocăm această conferință în 
Cuba pentru a reafirma încă o dată 
în mod solemn și public drepturile 
țărilor noastre Ia autodeterminare șl 
dreptul de a refuza amestecul în 
treburile interne a fiecăreia dintre 
ele", se spune în declarația sem
nată de numeroase personalități de 
seamă latino-americane, prin care 
este anunțată convocarea conferin
ței de la Havana. In aceeași zi, la 
Havana se va întruni cea de-a 
doua Adunare Națională Generală 
a poporului Cubei, prilej pentru o. 
nouă demonstrație impunătoare a 
unității poporului cuban în jurul re
gimului său revoluționar, prilej de 
a arăta — cum spune Fidel Castro 
— „ce înseamnă un popor eroic, li
ber. revoluționar".

. „CUBA NO ESTA SOLA". Alături 
de ea sînt astăzi popoarele țărilor 
socialiste, popoarele iubitoare de 
pace și libertate, toți prietenii de
votați ai eroicului popor cuban.

GEORGE IONESCU

CARACAS 10 (Agerpres). — Con
ferința miniștrilor Afacerilor Exter
ne ai țărilor membre ale O.S.A., 
care va avea loc la Punta del Este, 
constituie o manevră a imperialiș
tilor nord-americani, precum și a 
elementelor reacționare din Ame
rica Latină, care se străduiesc să 
pregătească un lanț întreg de ac
țiuni agresive împotriva Cubei* re
voluționare, a declarat corespon
dentului agenției TASS Martin Ra
mirez, vicepreședinte al Confedera
ției oamenilor muncii din Vene
zuela.

Astăzi, cînd se urzește o nouă 
crimă împotriva poporului cuban, 
a spus el, clasa muncitoare din 
Venezuela își exprimă o dată mai 
mult solidaritatea frățească cu 
clasa muncitoare revoluționară din 
Cuba. Revoluția cubană, muncito
rii și țăranii din Cuba nu sînt sin
guri. în caz de agresiune, oamenii 
muncii de pe întreg continentul 
american se vor ridica la lupta 
deschisă împotriva intervenționiș- 
tilor. Fie ca acest lucru să-l afle 
imperialiștii, precum și agenții și 
marionetele lor din America La
tină, care intenționează să săvîr- 
șească această crimă.

PARIS 10 (Agerpres). — La 9 ia
nuarie la „Tribunalul forțelor ar
mate" din Paris a început procesul 
intentat preotului Robert Davezies, 
acuzat de „atentat dinafară la 
securitatea statului“.

Robert Davezies este autorul a 
două cărți : „Frontul“, care a apă
rut în 1960 și a fost confiscată în 
Franța, și „Timpul pentru justiție", 
editată în 1961 în Elveția și inter
zisă în Franța. „Crima“ de care este 
astăzi învinuit constă în faptul că 
el a ajutat să evadeze un grup de 
algerieni urmăriți de poliție. Co- 
mentînd acest proces, Alain Guerin 
scrie în ziarul „L’HUMANITE“ că 
este vorba despre „un proces poli
tic înscenat unui om pe care gu
vernul De Gaulle și ofițerii, hotă- 
rîți să nu se dea înlături de la ni
mic, nu-1 pot ierta pentru faptul că 
și-a manifestat devotamentul față 
de cauza păcii în Algeria și a inde
pendenței poporului algerian“.

0 nonă explozie nucleară 
efectuată de S. U. A.
NEW YORK 10 (Agerpres). — 

După cum transmite agenția Uni
ted Press International, Comisia 
pentru energia atomică din S.U.A. 
a declarat că la 9 ianuarie la cen
trul experimental din statul Ne
vada a fost efectuată o nouă ex
plozie nucleară subterană. Este cea 
de-a 9-a explozie nucleară din seria 
de experiențe' efectuate actualmente 
de Statele Ünite.

V
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Acțiuni huliganice ale fasciștilor 
în Berlinul occidental

rie 1962 între U.R.S.S. și Republica 
Cuba a fost semnat la Havana un 
protocol cu privire la livrări reci
proce de mărfuri, care prevede 
sporirea considerabilă a. volumului 
schimburilor 
două țări în 
precedenți.

-o o o---------

comerciale între 
comparație cu

cele 
anii

BERLIN 10 (Agerpres). — Elemen
te fasciste din Berlinul occidental 
continuă să organizeze provocări 
și diversiuni pe calea ferată urba
nă aparținînd R.D.G., care trece șl 
pe teritoriul Berlinului occidental 
Bucurîndu-se de sprijinul autorități
lor „orașului de front", ei nu numai 
că devastează vagoanele trenuri
lor electrice, ci distrug și instalațiile 
de semnalizare șl utilajul feroviar.

La 9 ianuarie s-a aflat despre o 
nouă diversiune săvîrșită în incin
ta unei gări a liniei urbane situată

în Berlinul occidental. Aici dlver- 
sioniștii au deteriorat cîțiva metri 
de cablu electric subteran.

Potrivit datelor Direcției nodului 
feroyiar din Berlin (R.D.G.) numai în 
luna decembrie provocatori vest- 
berlinezi au avariat 121 vagoane și 
au deteriorat, de asemenea, un 
mare număr de instalații de semna
lizare. Asemenea acțiuni iresponsa
bile amenință nu numai circulația 
pe calea ferată 
culația trenurilor

urbană, ci șl cir- 
de cursă lungă.

O©O-

legătură,

BONN 10 (Agerpres). — La Bonn 
izbucnit un mare scandal. La ce-

Tribunalul fe-

MOSCOVA. Prezidiul Sovietului Su
prem al U.R.S.S. l-a numit pe Dmitri 
Degtear ambasador extraordinar și 
plenipotențiar al Uniunii Sovietice în 
Republica Guineea. Daniil Solod, fos
tul. ambasador sovietic în Guineea, a 
fost eliberat din această funcție în le
gătură cu trecerea sa într-o altă 
muncă.

HANOI. în Editura Van-Hoc din 
Hanoi a apărut recent, în traduce?» 
vietnameză, romanul „Desculț" de Za- 
harla Stanca

SAN SALVADOR. Parlamentul aal- 
vadorlan a ales pe Rodolfo Eusebio 
Cordon, președintele Adunării Consti
tuante, în funoția de președinte pro- 
yUorio ad Salvadorului. Cordon ur-

Is 1mcază să dețină acest post pînă 
iulie 1962, cînd va fi desemnat un nou 
președinte în urma alegerilor 
dențiale.

ROMA. Miercuri elemente alo 
(oare operează și în Italia) au 
un atentat asupra avionului oare tre
buia să-1 ducă la Casablanca (Maroc) 
pe Enrioo Mattei, președintele E.N.I. 
(Sooietatea Națională Italiană de Hi
drocarburi). Atentatul care a eșuat 
vine după o scrie de aorfsori alo a- 
gențllor O.A.S. în caro președintele 
E.N.I, era amenințat ou moartea daoă 
întreprinderea statală pe care o con
duce va încheia oontracto do prospec
țiuni sau constructif petrolier» în 
Africa do nord.

prezi-

O.A.8. 
comis

a 
rerea procuraturii, 
deral vest-german a dispus confis
carea ultimului număr al revistei 
ilustrate „Quick“. Această măsură 
este motivată prin faptul că re
vista „a divulgat secrete“.

în ultimul număr, această re
vistă ilustrată a publicat un foto
reportaj intitulat „Aici Bonn-ul își 
construiește bunkerul lui de coman
dă". Fotografia reproduce două tu
nete, în care, după cum se arată în 
revistă, trebuie să 
se adăpostească 
în caz de război 
„Consiliul de 
război federal?. 
„Bunkerul de co
mandă" al Bonn
ului se constru
iește în valea rîu- 
lui Ahr, mai la 
sud de Bonn. Lun
gimea tunelului 
principal este de 
circa 3 km. Al doi
lea tunel este pe 
jumătate mai mic 
decît 
bele 
fost 
încă 
primului 
mondial în sco
puri 
în timpul 
de-al doilea răz
boi mondial Hit
ler a dispus să 
se adapteze aces
te tuneluri pentru

producția proiectilelor „V-l". în 
prezent, arată revista „Quick", a- 
ceste tuneluri trebuie să fie utilate 
pentru adăpostirea „Consiliului de 
război“ în cazul „în care vor începe 
să cadă bombé".

„Consiliul de război federal“ con
stă din șapte membri permanenți 
în frunte cu cancelarul Adenauer. 
La acesta se adaugă, după cum a- 
rată revista, „un aparat nu prea 
numeros, dar care funcționează 
precis“ compus din aproximativ 
100 de persoane.

primul. Am- 
tuneluri au 

construite 
în timpul 

război

strategice, 
celui

Bunlcorul do comandă al Bonnului.

în această ordine de idei presa 
pariziană democrată amintește de
spre sentințele excesiv de blînde 
pronunțate de tribunalele militare 
franceze împotriva teroriștilor din 
„Organizația armată secretă“ a 
ultrareacționarilor francezi. Astfel, 
la procesul care a luat sfîrșit la 8 
ianuarie, în cazul unui terorist care 
a organizat în repetate rînduri ex
plozii cu bombe, dintre care una 
a pricinuit pagube materiale con
siderabile la Orléansville, tribuna
lul a pronunțat o sentință de cinci 
ani închisoare... cu suspendarea pe
depsei.

în prezent la Tribunalul militar 
special din Paris se judecă proce
sul unui grup de rebeli fasciști care 
în timpul puciului din aprilie 1961 
din Algeria au ocupat Comisariatul 
central din Alger și au răpit arme
le depozitate acolo. Pînă astăzi însă 
la acest proces nici nu a fost pusă 
problema O.A.S. După cum arată 
„L’Humanité“, acest tribunal mili
tar și-a cucerit o tristă faimă prin 
indulgența sa față de ptțciști.

Atentatul săvîrșit împotriva pre
ședintelui Sukarno a provocat o 
vie indignare în întreaga Indonezie.

Știrile sosite din Makassar, unde 
președintele Indoneziei se afla în 
momentul atentatului, în cadrul unei 
călătorii de lămurire a. populației 
asupra însemnătății campaniei de 
eliberare a Irianului de vest, arată 
că în spatele banditului care a să
vîrșit încercarea de asasinat se 
află dușmanii Republicii Indonezia 
și ai poporului ei — cercurile colo
nialiste.

Simțind că se apropie ceasul în
lăturării dominației lor asupra stră
vechiului teritoriu indonezian, — 
Irianul de vest — colonialiștii, sus
ținuți de agenții lor din interiorul 
țării, au pus la cale atentatul îm
potriva președintelui Sukarno, toc
mai fiindcă el este un luptător ho- 
tărît împotriva colonialismului, pen
tru independența națională totală a 
Indoneziei, pentru pace.

Atentatorii și-au greșit însă soco-

*
MAKASSAR 10 (Agerpres). — 

într-un interviu acordat agenției 
United Press International, colo
nelul Yussuf, comandantul distric
tului militar al Indoneziei de răsă
rit, a dezvăluit arestarea a încă trei 
persoane în legătură cu atentatul 
neizbutit împotriva președintelui 
Sukarno. în felul acesta numărul 
celor arestați se ridică la 9. Printre

-oao

Declarațiile primului ministru 
al Birmaniei

DELHI 10 (Agerpres). — TASS : 
O mare amenințare pentru pace 
o constituie astăzi perspectiva unui 
nou război, a declarat U Nu, pri
mul ministru al Birmaniei, luînd 
cuvîntul la 9 ianuarie în cadrul 
Consiliului pentru probleme inter
naționale din Nepal.

După cum transmite corespon
dentul agenției Press Trust of In
dia din Katmandu, U Nu a sub
liniat că posibilitatea unui nou răz
boi rezidă în primul rînd în colo
nialism și cursa înarmărilor. Colo-

---------- o® o

tre-înarmărilor 
spus el.
foarte necesară, 

primul mi-

nialismul și cursa 
buie să dispară, a

Dezarmarea este 
a spus în continuare
nistru al Birmaniei, pentru a scoate 
războiul în afara legii. Dezarmarea 
poate elibera sume uriașe pentru 
dezvoltarea țărilor slab dezvoltate 
din punct de vedere economic. 
Războiul trebuie să fie scos în a- 
fara legii, a arătat U Nu, iar colo
nialismului și imperialismului, sub 
orice formă ar exista, trebuie să li 
se pună capăt.

O.N.U. va
izgonirea

continua pregătirile pentru
mercenarilor din Katanga

Declarajla lui U Thant

(Agerpres). —■ 
general provi-

NEW YORK 10 
U Thant, secretarul 
zoriu al O.N.U., a respins invitația 
lui Roy Welenski, primul ministru 
al Federației Rhodesiei și Nyassa- 
landului, făcută prin intermediul 
guvernului britanic, de a veni în 
vizită la Salisbury.

Comitetul consultativ al O.N.U. 
pentru Congo s-a pronunțat și el în 
unanimitate, la 9 ianuarie, împo
triva călătoriei lui U Thant în 
Rhodesia.

în cuvîntarea de închidere a șe-
------------ o® o

dinței Comitetului consultativ al 
O.N.U. pentru Congo, U Thant a 
subliniat că în Katanga nu este 
vorba de o încetare oficială a fo
cului, ci doar de o suspendare a 
luptelor. El a adăugat că O.N.U. „va 
continua pregătirile sale în vede
rea eliminării totale a mercenarilor 
din regiunile Katangăi ca și din 
Elisabethville, în cazul în care 
Chombe nu se va ține de promi
siunea de a facilita această elimi
nare a mercenarilor".

Uneltirile Angliei în Orientul mijlociu
LONDRA 10 (Agerpres). — După 

cum transmite din Bahrein cores
pondentul agenției Reuter, minis
trul de Război al Angliei, John Pro
fumo, care se află acolo într-o vi
zită de o zi, a inspectat la 9 ianua
rie instalațiile terestre și aeriene 
militare. în timpul inspecției, mi
nistrul a fost însoțit de generalul

maior Robertson, 
țelor terestre ale 
tul mijlociu.

Corespondentul adaugă că 
mo efectuează o inspecție a
lor și instalațiilor militare ale An
gliei în Golful Persic, Aden și Afri
ca Orientală.

comandantul for- 
Angliei în Orien-

Profu- 
trupe-

telile. Odioasa lor acțiune nu și-a 
atins ținta. Dimpotrivă, ea a stîrnit 
puternică indignare în opinia publi
că iubitoare de pace și, totodată, 
a determinat o și mai strînsă unire 
a poporului indonezian în lupta 
anticolonialistă. în ultimele zile noi 
mase de indonezieni s-au înscris 
voluntari pentru acțiunea de elibe
rare a Irianului de vest. Am stat de 
vorbă cu Suwages, fruntaș al miș
cării populare din Irianul de vest : 
„Olandezii, a declarat el, s-au -pu
tut menține pînă acum în Irianul de 
vest numai pentru că au avut spri
jin din partea altor state imperia
liste. Ei trebuie să înțeleagă că Iria
nul de vest aparține Indoneziei. 
Dacă această problemă nu va fi 
rezolvată prin tratative, poporul in
donezian va elibera Irianul de vest 
folosind forța".

Așa gîndește întreg poporul indo
nezian.

N. PLOPEANU
*

ei se află un fost membru al servi
ciului de spionaj al marinei olan
deze.

Un tînăr de 17 ani, grav rănit de 
grenada care a explodat în apro
pierea automobilului președintelui 
Sukarno, a încetat din viață la spi
talul unde se afla internat. Astfel, 
numărul persoanelor ucise în urma 
exploziei se ridică la patru. Sînt 27 
de răniți, dintre care cîțiva în stare 
gravă. Colonelul Yussuf a precizat 
că grenada folosită era de fabrica
ție americană.

Un refuz demn
Ziarul „L'Humanité“ a publi

cat o știre a agenției „Associa
ted Press" în care se spune : 
„Societatea Națională de Ra- 
dioemisiune (N.B.C.) din New 
York a scos dintr-un program 
televizat un grup vocal com
pus din 4 cîntareți folclorici, 
deoarece membrii acestui grup 
au refuzat să semneze declara
ții atestînd că nu aparțin Par
tidului Comunist din S.U.A.".

Creșterea șomajului 
în S. Ü. A.

WASHINGTON 10 (Agerpres). — 
în Statele Unite s-a înregistrat o 
nouă creștere a numărului șome
rilor. După cum transmite agenția 
United Press International, minis
trul Mundi, Arthur Goldberg, a 
declarat la 9 ianuarie că în cursul 
lunii decembrie 1961 numărul mun
citorilor americani care nu au de 
lucru a crescut cu 101.000.

Ministrul american a explicat 
această 
„factori

creștere a șomajului pi£n 
sezonieri“.

Tian Do En condamnat 
ia moarte

SEUL 10 (Agerpres). — După 
cum transmit agențiile de presă, 
occidentale, generalul Tian Do En, 
fostul conducător al juntei milita
re sud-coreene, a fost condamnat la 
moarte marți de un tribunal mili
tar pentru „activitate contrarevolu
ționară“. Se știe că imul din mem
brii juntei conduse de Tian Do En 
a fost Pak Cijon Hi, actualul prim- 
ministru al Coreei de sud. 1

s
și-au intensificat acțiunile agresive

XIENG KUANG 10 (Agerpres). — 
Postul de radio „VOCEA LAOSULUI“ 
a anunțat că forțele patriotice lao- 
țiene au renpins cu succes ultimele 
atacuri întreprinse de trupele rebe
le împotriva regiunilor aflate sub 
controlul trupelor regale și Neo 
Lao Haksat. Postul de radio amintit 
a anunțat că în ultima vreme atacu
rile rebelilor au devenit din ce în 
ce mai numeroase. Clica rebelă a 
mobilizat patru batalioane pentru 
organizarea de atacuri In regiunea 
de sud-vest a Laosulul, două deta
șamente pentru provincia Savan- 
naket, 12 companii pentru provincia 
Luang Prabang, trei batalioane 
pentru orașul Luang Prabang, un

batalion pentru provincia Vientiane 
și în plus o rezervă de alte 100 com
panii. Toate operațiunile, precizea
ză „Vocea Laosului" au loc șub di
recta comandă a ofițerilor ameri
cani șl cu participarea trupelor ted- 
landeze, sud-vietnameze șl cianlrai- 
șiste. Paralel cu operațiunile în
treprinse de soldați! rebeli, avioa
nele militare americane, puse la 
dispoziția rebelilor, violează în 
permanență spațiul aerian al regiu
nilor eliberate.

Cu sprijinul populației, patrloțli 
laoțieni au respins în ultima vrem® 
mal mult de 100 de atacuri între
prinse de trupele rebele. Numai în 
regiunea Luang Prabang patrloțli

laoțieni aju ucla șl rănit mai mult 
de 200 de rebeli șl au capturat nu
meroase arme șl muniții de prove
niență americană. Și în provincia 
Na Mon populația șl detașamentele 
de patrlați au respins atacurile re
belilor, provocîndu-le mari pierderi.

Numeroase știri vorbesc despre 
moralul din ce în ce mai scăzut al 
trupelor lui Ncxs avan. Peste 70 de 
soldați rebeli au trecut în ultima 
vreme de partea forțelor patriotice. 
Ei au făcut declarații în car» șl-au 
exprimat dezacordul față de Inter
venția agresivă a Statelor Unite în 
Laos șl lață de manevrele rebelilor 
menite să împiedice rezolvarea pa 
cale pașnică a problemei laoționo.
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