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în cinstea Zilei ceferiștilor, 
brigada de tineri sudori de 
la secția longeroane a Ate
lierelor C.F.R. „Grivița Roșie" 
a realizat economii în valoa
re de 15.000 lei. In fotogra
fie, membrii acestei brigăzi.

Foto : N. STELORIAN

Manifestări 
închinate 
zilei de 

16 Februarie
Ceferiștii, petroliștii și ală

turi de ei întregul nostru po
por muncitor ati sărbătorit 
marți împlinirea a 27 de ani 
de la evenimentele istorice 
din februarie 1933, cînd cla
sa noastră muncitoare, sub 
conducerea Partidului Comu
nist din Romtnia, s-a ridicat 
la luptă împotriva asupririi 
și exploatării, a fascizării ță
rii și a pregătirilor în vede, 
rea criminalului război anti- 
sovietic.

Atelierele C.F.R. „Grivița 
Roșie" din Capitală, unde în 
1933 s-a dat semnalul eroice
lor lupte, au fost vizitate în 
cursul zilei de delegații ale 
oamenilor muncii din între
prinderi și instituții — prin
tre c«re un grup de munci
tori de la Complexul C.F.R. 
Iași. — de pionieri, elevi, sta. 
denti și militari ai forțelor 
noastre armate. Cinstind me
moria eroilor căzuți aici în 
urmă cu 27 de ani, oasp'tii 
au depus coroane de flori la 
placa comemorativă și la 
busturile eroilor Vasile Roai- 
tă șî Ilie Pintilie din incinta 
atelierelor.

în cursul după-amiezii, la 
clubul C.F.R. „Grivița Roșie" 
a avut loc o seară literară 
consacrată evenimentelor din 
februarie 1933, la care au 
luat parte numeroși ceferiști 
șî invitați. Scriitorii Mihai 
Beniuc, Cicerone Theodorescu, 
Ion Bănuță, Nicolae Tăutu, 
precum și muncitorul tipo
graf Nicolae Ghercu au ci
tit din creațiile proprii închi
nate luptelor clasei noastre 
muncitoare din 
1933.

In întreprinderile 
tuțiile din Capitală
țară au continuat să aibă loc 
adunări ale oamenilor muncii 
pentru aniversarea zilei de 16 
Februarie 1933.

februarie

șl i-nsti- 
și din

★

Adunări asemănătoare au 
avut loc în orașul Iași, ora
șul Moreni și la schela Tfr- 
goviște, uzinele „I. C. Fri
mu" Sinaia, uzina mecanică 
și rafinăria nr. 4 din Gîm- 
pina, schela Boldești și în 
alte întreprinderi din regiu
nea Ploești.

Minerii Văii Jiului 
depășit planulși-au

In prima jumătate 
a lunii februarie mi
nerii din Valea Jiului 
au depășit planul la 
extracția cărbunelui 
pe întregul bazin. în 
fruntea întrecerii se 
situează minerii de 
la Petrila care, dato
rită sporirii viteze
lor de avansare în

abataje, au extras 
peste plan 2.953 tone 
de cărbune energetic. 
In același timp ei 
au obținut un randa
ment de 1,140 tone 
de cărbune pe post, 
față de 1,016 tone 
cit au realizat anul 
trecut. La rîndul lor 
minerii de la Lonea

au scos îa suprafață 
1.086 tone de căr
bune energetic în 
plus, iar cei de la 
Uricani au livrat 
cocseriilor hunedo- 
rene 254 tone căr
bune cocsificabil peste 
planul la zi.

(Agerpres)

Activitate Intensă 
la cluburile de 
pe șantierele 

Borzețti-Onețti

Tineri colectiviști In vizită
la Muzeul Brukenthal

Porțile mari, de castel, se des
chiseseră larg și în curtea Muzeu
lui Brukenthal intrară, măsu- 
rind cu privirile impresionanta 
clădire, grupuri de tineri. Erau 
cu toții harnici colectiviști, fete 
și băieți, din gospodăria agri
colă din Bradu, o comună fru
moasă de pe meleagurile Sibiu
lui.

Cu cîteva zile mai înainte pri
misem din Bradu un telefon 
prin care ni se anunța hotărirea 
tinerilor de a face o vizită co
lectivă la muzeul nostru. Și ia- 
tă-i acum sosiți. Am recunoscut 
printre ei și cîțiva dintre cola
boratorii noștri, 
neri care ne 
vreme in urmă 
arheologice făcute la hotarul co
munelor Bradu și Poiana în 
Pisc. îmbrăcați în portul lor 
frumos, purtînd pe umeri trăiști 
înflorate după tradiția locului, 
vizitatorii se opriră scuturîndu-și 
cu grijă încălțările, apoi au pă
truns împreună în încăperile 
muzeului.

Muzeul nostru, printre cele 
mai renumite din țară, numără 
aproximativ 60 de săli de ex
poziție ; un adevărat labirint în 
care nici un om cu dragoste de 
cultură nu s ar plictisi dacă, 
să zicem, s-ar rătăci. Vreme de 
cîteva ore tinerii colectiviști s-au 
oprit îndelung asupra a nume
roase exponate care țes laolaltă 
un impresionant basorelief al 
vieții și luptei poporului trăitor 
pe acest colț 
triei.

lată sala 
sînt rînduite __ _  r.
mente de milenii și veacuri. Vi
zitatorii au întîlnit spre surprin
derea lor, unelte și vestigii des
coperite chiar de ei acolo, în 
Poiana în Pisc, cu prilejul să
păturilor la care au luat parte. 
Mașina cu care veniseră la Si
biu trecuse prin Șelimbăr, lo
calitate istorică legată de nu
mele oștenilor lui Mihai Vitea
zul. Acolo, la Șelimbăr, pe Mo
vila lui Mihai se află un monu-

vreo sașe ti- 
ajutaseră cu o 

la săpăturile

de pămint al pa-

de istorie în core 
obiecte și docu-

mont înălțat în memoria fapte
lor de vitejie ale acelor oșteni, 
și pe care organizația U.T.M, 
din Șelimbăr l-a luat sub îngri
jirea sa. Povestindu-ne acestea, 
tinerii vizitatori ne-au rugat să 
le explicăm mai pe larg impor
tanța epocii în care a domnit 
Mihai Viteazul.

O clipă mai tîrziu tinerii ti
veau să ne pună alte întrebări 
privind răscoala condusă de 
Horia, Cloșca și Crișan. Muzeul 
Brukenthal posedă în legătură 
cu această răscoală citeva ex
ponate unice incepind cu roata 
(originală) pe care au fost trași 
doi dintre capii răscoalei și ier- 
mi nind cu stampe și documente 
de o mare putere evocatoare.

Vizitind săli cu documente din 
revoluția de la 1848 și mai apoi 
sălile cu documente din istoria 
de luptă a clasei muncitoare în 
frunte cu partidul ei pentru eli
berarea poporului de exploatare, 
tinerii colectiviști au înțeles mai 
profund cită trudă și luptă cu
prinde istoria patriei noastre și 
cită lumină și dreptate a adus 
poporului epoca deschisă de 
23 August 1944. Asupra acestei 
fundamentale cotituri din istoria 
țării, expoziția de istorie stăruie 
in mod deosebit, ea incheindu- 
se cu prezentarea realizărilor de 
seama ale regimului democrat 
popular în raionul și orașul 
nostru.

In circuitul muzeului tinerii 
colectiviști au vizitat apoi secția 
de artă populară unde se păs
trează minunate creații ale talen
tului popular, evidențiind prin 
tehnică și :----
structurală a 
și variata ei bogăție, 
lut, unelte, *’. * •
crîmpeie de pridvoare, îmbrăcă
minte și mobilă de casă, cusă
turi și țesături pentru port de 
muncă, de sărbătoare, de tradi
ție, totul trezește admirație și 
solicită reflecții.

Orice obiect capătă, sub pri-

Cluburile de pe șantierele
Combinatului petrochimic Bor-
zești-Onești sini tot mai mult
îndrăgite de muncitorii construc
tori. Aici ei vin cu drag să-și
petreacă o bună parte din timpul 
lor liber.

In vederea sprijinirii sarcini
lor de producție, la cluburi se 
organizează cu regularitate „seri 
ale inovatorilor" urmate de jur
nale tehnice, întîlniri cu frun
tași in producție 
conferințe tehnice, 
„cine știe meserie, cîștigă* 
programe 
de agitație.

Seara, în jurul celor trei te
levizoare se string numeroși 
constructori, urmărind cu aten
ție emisiunile. Alți muncitori, în 
liniștea sălilor de lectură ale bi
bliotecilor — una centrală, 5 
la colțurile roșii și 5 volante — 
citesc cu 
rute din 
universală 
tehnice.

și inovatori, 
concursuri 

ale brigăzii artistice

interes cărți noi apă- 
literatura romînă și 
sau studiază lucrări

(Agerpres)

--------•--------

Cenaclu literar 
la Uricani

Pe Ungă clubul minier din 
Uricani a luat ființă recent cel 
de al patrulea cerc literar mun
citoresc din Valea Jiului. Din 
noul cerc literar fac parte peste 
20 de muncitori 
tarea carboniferă 
din localitate.

de la exploa- 
și intelectuali

inspirație unitatea 
acestei arte, marea 

Vase de 
stîlpi de porți,

Brigada de
Un atelier la fel ca oricare 

altul : cîteva bancuri de lucru, o 
mașină d« gău-rit și un polizor. 
Inventarul acestui atelier este 

la fel ca al oricărui alt atelier. 
Și totuși specificul acestui ate
lier este deosebit : acela de a 
ușura munca fizică a oamenilor, 
de a mări productivitatea muncii, 
de a crea noi economii.

Pe scurt aceasta ar fl descrie
rea locului de muncă al tinerei 
brigăzi de automatizare a mare
lui laminor de țevi din Roman. 
Creată din inițiativa comitetu
lui de partid, în toamna trecută, 
avînd sprijinul conducerii fabri
cii și al serviciului energetic bri
gada a obținut 
frumoase realizări.
A fost automatizat 
întreg procesul de 
transportare a ța- 
glei pînă la intra
rea în cuptorul de

automatizare
încălzire, iar de curînd a 
fost terminată automatizarea 
procesului de fabricație In regiu
nea patului de răcire a țevilor. 
Prin introducerea automatizării 
în această regiune se aduc 
anual fabricii economii în va
loare de peste 180.000 lei.

Cine sînt membrii acestei bri
găzi ? Un grup de tineri, în ma
joritate comuniști și utemiștl ca 
electricienii Dumitru Constantin, 
Barbu Constantin, Toper Dorel, 
Huzum Gh., Statopol Vasile și 
alții.

Mergînd pe linia îndeplinirii 
sarcinilor trasate de partid, 
membrii brigăzii de automati

zare se străduiesc 
să obțină noi și 
Importante succe
se.

8. MARCEL

„Căminul tineretului**
Zilele acestea a fost 

dat în folosință tine
rilor muncitori de la 
Fabrica de hirtie și 
celuloză din comuna 
Zărnești, raionul Co- 
dlea, un nou bloc- 
cămin care a primit 
denumirea de „Că
minul tineretului".

La construirea a-

cestui bloc tinerii au 
contribuit printr-un 
volum însemnat 
muncă voluntară.

Deoarece cei 60 de 
tineri care locuiesc 
aici sînt și elevi la 
Școala medie serali 
de pe lingă Fabrica 
de hirtie și celuloză, 
odată cu

Școală nouă în
Nu de mult, sfatul popular al 

comunei Tătârani din raionul 
Tirgoviște a hotărît să constru
iască o școală nouă și în satul 
Căprioru ce aparține de această 
comună. Vestea aceasta a fost 
primită cu multă bucurie de 
către țăranii muncitori din co
mună. Intr-o adunare generală 
dschisă a organizației U.T.M. 
tinerii au hotărît să parti
cipe și ei, prin muncă volunta
ră, la construirea noului lăcaș

de

• noului 
pus la

darea in

satul

folosință 
bloc li s-au 
dispoziție cărții* și 
materialul didactic 
necesar pentru a pu
tea studia în condiții 
optime.

FLOREA IORDACHE 
strungar

Căprioru
de cultură. Profitînd de timpul 
frumos din iarna aceasta, cei 
peste 70 de tineri din comună, 
organizați în două brigăzi ute- 
miste de muncă patriotică, au 
muncit alături de personalul ca
lificat la ridicarea noii construc
ții. Școala, care va fi gata în 
curînd, va oferi condiții optime 
de învățătură fiilor de țărani 
muncitori din satul Căprioru.

NIȚA CONSTANTIN 
timpi ar

lată în fotografie pe minerul Ciofu Nicolae, șeful unei brigăzi 
de tineret de la Întreprinderea minieră Vatra Dornei. Brigada 
condusă de el extrage zilnic peste plan două tone minereu.

Foto: AGERPRES

Și scump, 
și prost construit

(Agerpres) Foto : S. NICULESCU

lor „Progresul" din Brăila.

In biblioteca clubului Uzine-

CORNEL 1RIMIE
șeful secției de artă populară 

Muzeul Brukenthal-Sibiu

(Continuare în pag. 3-a)

(Agerpres)

Mereu In actualita
te, gazeta postului 
utemist de control 
de la secția meca
nică a Uzinelor 
„7 Noiembrie" Cra
iova, atrage la fie
care apariție nu

meroși tineri.

Foto: P. PAVEL

în mijlocul satului Tanacu, 
din raionul Vaslui, se află o clă
dire masivă, aproape cubică, îm
prejmuită cu un gard de seîn- 
duri. Aflînd că acesta este cămi
nul cultural te apropii cu inte
res. O privești din toate cele pa
tru laturi. Descoperi o ușă, cî- 
teva ferestre. Și, cu toate că ușa 
e zăvorită bine, poți privi totuși 
înăuntru pentru câ geamurile 
sînt sparte. Vezi o sală mare, 
cu cîteva bănci în neorînduială. 
Intr-o parte, o sobă hodorogită, 
în fund o închipuire de scenă. 
Paralel cu această sală, un mic 
antreu «i o altă încăpere.

Cum de a ajuns clădirea în 
această stare ?

Utemista Elena Bulbuc, con
tabilă la sfatul popular comunal, 
îți pune la dispoziție un dosar 
de grosimea unui roman. între 
scoarțele lui se află istoria con
strucției căminului cultural, 
lat-o pe scurt.

Satul Tanacu nu a avut un 
cămin cultural. Prin 1952 sătenii 
au hotărît să umple acest gol 
din viața satului. Au format un 
comitet compus din 6 persoane. 
Comitetul a dat sfoară în Vaslui. 
S-au găsit cîțiva „meșteri" care 
au zis că acest cămin trebuie să 
coste 150.000 Iei. S-a întocmit la 
repezeală un deviz și la 23 apri
lie 1953 a început lucrul. Cămi
nul se făcea prin contribuția vo
luntară a tinerilor, a cetățenilor, 
în mod normal lucrările trebu
iau să se desfășoare sub supra
vegherea sfatului popular comu
nal și trebuiau să se termine în 
1955. Prin 1954 s-a ivit însă o

La examenele vieții, egoistul pierde
titlul articolului „Egois- 
primul moment am cre- 
vorbc de vreun om mai

Citind 
mul", în 
zut că-i ___
în vîrstă. Dar, spre surprinde
rea mea, am aflat că-i vorba 
de o fată foarte tînără, de o 
elevă extrem de dotată. O tînă
ră care are toată viața și toată 
lumea în față. Și totuși din pri
cina egoismului ea trăiește în
chisă în ea, cu tendința spre 
izolare.

Egoismul a fost un sentiment 
și o formă de caracter cultivate 
cu fervoare în societatea bur
gheză.

Oricum s-ar manifesta egois
mul, el ține în esență de o mo
rală străină societății noastre 
socialiste. Egoiștii nu se gîndesc 
decît la ei, la conservarea și 
propășirea propriei și „sacrei" 
lor persoane, fără să țină nici 
un dram seama de interesele 
altora, de colectivitate. Egoiștii 
par a fi generoși doar cu ei în
șiși. Dar în fond, ei sînt dușma
nii fericirii proprii ca și ai feri
cirii altora tocmai pentru că 
fericirea personală nu se poate 
realiza pe deplin decît prin fe
ricirea colectivității.

Spuneam că m-a surprins 
faptul că eroul articolului era o 
tînără de 16-17 ani. Tinerețea 
tinerilor noștri se tălmăcește 
prin elan și pasiune sinceră 
pentru muncă, prin spirit de sa
crificiu șl dragoste nemărginită 
față de patria șl poporul lor

prin strălucitoare frumusețe mo
rală. Or, omul care raportează 
totul la el, care invidiază pe 
tovarășul ce tinde să-l ajungă 
în cunoștințe, care se crede 
atotștiutor, acest om se carac
terizează printr-o penibilă sără
cie sufletească.

De cite ori am văzut un copil 
egoist, m-am întrebat cu îngri
jorare : ce vede el acasă ? Cum 
învață el *.

Și mai totdeauna am aflat : 
acasă - 
mămiței' 
„frumusețea și 
bunicuții" ...Lui - bucățica cea 
mai bună la masă, lui 
co la ta, lui - totul la 
Să nu cumva să 
„sufere". Un fel de 
„domnul Gce“, că
ruia i se făgădu
iește și luna de pe 
cer, ca să ajungă 
in ridicola postură 
crede buricul pămîntului. 
școailă : o greșită înțelegere 
a ceea ce înseamnă a fi frun
taș. De bună seamă lupta 
pentru locurile din frunte este 
o luptă frumoasă. In ea 
trebuie să se antreneze tot tine
retul, toți oamenii. Să fim în 
frunte, e o deviză minunată. Și 
eu, ca scriitor și ca profesor, 
văd, simt, trăiesc rezultatele no
bilei întreceri pentru poziția de 
fruntaș, Dar fruntașul nu este 
ua toi luprapua colectivului^

Dumitru Almaț

el. E| este unul din- 
buni membri ai co- 
primc sa datorie e 
pe alți'i sâ se ridice

Io școala ?

răsfățat. „Tu dragul 
„geniul tăticului", 

deșteptăciunea

cio-
dispdziție.

desprins de 
tre cei mai 
lectivului și 
sâ ajute și 
alâturi de el- Uneori unii elevi, 
greșit educați în familie, și ne.n- 
drumați suficient de profesori, 
de colectivul în care învață, lu
necă ușurel, pe nesimțite, într-o 
exagerată preocupare de sine, 
într-o atmosferă de hiper-grijă 
pentru interesele personale.

Subliniez încă odată câ, în 
multe cazuri, poartă aici vina 
și profesorii, pedagogii. Mi s-a

de a se
In

întîmplat la o școală din Călă
rași în urmă cu ani, să îndră
gesc un copil pentru voința cu 
care muncea. L-am dat ca 
exemplu. L-am felicitat în fdța 
clasei. Pentru mine el devenise 
„elevul model și preferat** și tin- 
deam să nu mai văd în jurul meu 
și alți elevi buni. Mi se părea 
că devine un „luceafăr**. Dar 
asta pînă într-o zi, cînd s a pus 
o problemă simplă și cotidiană 
de obligații școlare și colegiale: 
să treacă pe la un coleg bol
nav, iă-l informeze asupra Ie

melor șî să se intereseze de e- 
valuția bolii. Ce poate fi mai 
simplu, mai omenesc decît 
asta ? Mai ales că elevul meu 
„preferat" era într-o 
luptă pentru locul din 
colegul bolnav. Mă 
chiar că are prilejul 
bun coleg, generos, om. Dar e- 
levul meu „preferat" și-a ieșit 
subit din carapace :
- Nu pot să mă duc I Mă 

iertați, dar am de învățat. Ceva 
mai tîrziu i-am auzit râsunînd pe 
coridor vocea :

— Știi, mă trimetea profesorul 
acasă la Mitran. Cică e bolnav. 
Zacă din partea mea tot anul. 
Scap de-un concurent I

Mi-am dat sea
ma atunci că creș 
team un „luceafăr" 
de carton. Nu voie 
să-și ajute colegu1 
ca să nu-l întreacă 

la învățătură. II bucura chiar 
boala acestuia pentru că-i ofe 
rea o condiție în plus să rămină 
numai e| în frunte, lubindu-se 
numai pe sine, tînărul meu elev 
desconsidera, disprețuia oame 
nii. Manifesta orgoliu și răutate 
Și totuși nu voiam sâ-| pierd. 
Nu voiam să mă las tîrît de 
propria-mi greșală. Intîi a tre
buit să-l dezvăț de trufia, de 
îngîmfarea, de suficiența în care 
se închistase ; șl totodată să-l 
învăț a-șl învinge pornirile

continua 
frunte cu 
bucuram 

sâ fie și

egoiste. Să-l fac să înțeleagă 
un lucru cu desăvîrșire necesar: 
că numai în societate și luptînd 
pentru binele oamenilor omul 
are valoare. Că nu există satis
facție mai mare decît a munci 
și a crea pentru oameni, mun
cind și creind astfel implicit 
pentru tine. L-am ajutat in fe
lul acesta să se debaraseze el 
însuși, încetul cu încetul, de 
buruiana egoismului ce prinsese 
rădăcini in propria-i făptură. 
Zeci de împrejurări concrete 
i-au oferit apoi prilejul să fie 
generos, să se poarte omenește, 
atrăgîndu-și dragostea 
vului.

Sînt și eu convins că 
de profesori, de colegi, 
ganizația U.T.M., tînără 
Ortansa Stănescu își va 
caracterul, se va debarasa de 
tarele ce le are. l-ași dori $ă se 
apropie de colectivul în care 
învață, să-și iubească tovarășii. 
Știu că nutrește visuri frumoase, 
că are o mare dorință de a le 
împlini. Și le va realiza, fără în
doială. li doresc s-o văd la exa
menul de maturitate, apoi la cel 
de admitere în facultate. Șî 
după ce va da răspunsurile cele 
mai bune, ași vrea s-o văd 
ieșind îmbujorată pe culoar, 
îmbrățișîndu-și colegele :
- Ce fericită sînt 1 Și tu, și ea, 

și eu sîntem acum studente... 
Iar mîlne ? Mîine vom fi ceea 
ce ne-am dorit: Ingineri.

„idee** potrivit căreia la cămin 
trebuia chipurile și o anexă : o 
cameră în plus. Pentru ce era 
necesară, dacă era neapărată ne
voie sau nu de ea — nu s-a în
trebat nimeni. Nici acum nu se 
știe exact. Oricum însă, pentru a 
nu pierde „ideea", sfatul popu
lar comunal a cerut raionului 
un deviz suplimentar în valoare 
de 11.161 lei.

în principiu sfatul popular 
raional l-a aprobat. Dar cu acest 
prilej a făcut și el o descoperire. 
Anume că acest deviz era prea 
mic, prea inconsistent. Și, ca ur
mare, l-au ridicat cu încă 
20.000 lei. Pentru ce ? Nu 
a putut niciodată și nu poate 
nici astăzi să explice nimeni. 
Fapt este că s-a trecut la chel
tuirea banilor fără discernămînt, 
fără control și evidență, că s-a 
lucrat de mîntuială, încet, fără 
supravegherea sfatului popular 
comunal. Lucrarea trebuia să 
se termine în 1955. Ea nu este 
insă nici în prezent gata. In 
primăvara anului trecut, cei din 
satul Tanacu au făcut o recepție 
provizorie. După recepția pro
vizorie s-a constatat însă că te
melia era șubredă, că tencuiala 
pereților se dezlipea, că scările 
de la intrare nu erau făcute din 
ciment (deși se dăduse ciment 
pentru ele), ci din lut. Deci, 
așa cum era, căminul nu putea 
fi utilizat. Ca atare, cei din sa
tul Tanacu au cerut din nou 
sfatului popular raional aproba
rea unui deviz de reparații în 
valoare de 9.000 lei. S-au exe
cutat (cum s-au executat !) și 
reparațiile și iată că în scurtă 
vreme a fo9t nevoie de noi repa
rații.

Ce se face în prezent la cămi
nul cultural ? Nimic. Starea în 
care se găsește acesta nu per
mite să se desfășoare aici nici 
un fel de activitate. în schimb, 
directorul căminului cultural, 
Gheorghe Lupu, deși nu organi
zează nici un fel de activitate, 
primește lunar salariu.

Iată deci că după 8 ani de tă- 
răgăneli, după circa 200.000 lei 
irosiți, în satul Tanacu s-a făcut 
o construcție care nu poate fi

C. SLAVIC
Corespondentul „Scînteii ti
neretului" pentru regiunea 

lași

(Continuare în pag. a 3-a)

colecti-
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Ce au înfăptuit' pînă acum organizațiile de bază UL T. M. 
care au răspuns primele la această inițiativă

Acolo de unde a pornit
inițiativa

Tinerii au intrat in sediul 
colectivei cu cufărașele 
în mină, cu obrajii îmbu

jorați de ger. Cei de față le-au 
strîns mîinile bucuroși. Apoi, to
varășul Ion Leca, secretarul or
ganizației de partid din colec
tivă, i-a întrebat cu glasul lui 
blajin :

— Ei, cum a fost la școală ?
Drept răspuns, tinerii au în

tins secretarului de partid șapte 
adeverințe. Tovarășul Leca le-a 
citit, apoi cu ochii luminați de 
bucurie, le-a arătat și celorlalți.

Hîrtiile au trecut apoi prin 
mîinile președintelui, a|e secre
tarului organizației U.I.M. și aie 
celorlalți care erau de față. Pe 
adeverințele tinerilor Nicolae 
Miu, Nenciu Putinică, Tudorel 
Mocanu și Ion Mocanu II, era 
trecut calificativul „foarte bine'’, 
iar pe cele ale lui Duțu Brebe
nel, Dumitru Mocanu și Ștefan 
Buzea calificativul „bine“. Deci 
toți cei șapte tineri trimiși de 
gospodăria colectivă „Scînteia" 
din satul Berlescu, raionul Fili
mon Sîrbu să se califice în me
seria de crescători de animale 
la G.A.S. Nazîru, se achitaseră 
cu cinste de această sarcină. 
Cei de față i-au felicitat. Secre
tarul organizației de partid i-a 
sfătuit să pună cît mai repede 
in practică tot ce au învățat in 
GAS.
- Nu trebuie să uitați nici o 

zi că inițiativa organizației 
U.T.M. din gospodăria noastră 
- a subliniat tovarășul Leca - 
este îmbrățișată de tot fnai 
mulți tineri de la sate din toata 
țara. Să munciți în așa fel> incit 
să fiți, intr-adevăr, un exemplu 
bun de urmat.

îndemnul secretarului de par
tid i-o însuflețit și mai mult pe 
fiecare. Încă din primo zl o 
înapoierii |or de la Nczîru, ti
nerii au trecut la treabă. îm
preună cu secretartil organiza
ției U.T.M., cu tehnicianul zoo
tehnist și alți colectiviști au 
străbătut întreg sectorul zooteh
nic. Au cercetat flecare lucru, 
fiecare loc de muncă, ca niște 
edevăreți specialiști. Și-au notat 
în carnetele lor o sumedenie de

lucruri. Totul era acum compa
rat cu ceea ce învățaseră și vă
zuseră ei in G.A.S. Era limpede 
că mai aveau multe de făcut 
La propunerea celor șopte ti
neri, a fost organizată o scurtă 
consfătuire. Au luat parte tova
răși din organijeț-a de partid, 
din consiliul de conducere și toți 
colectiviștii din sectorul zooteh
nic. Și-eu spus cuvin tul proaspe
ții c-escâtori de ani mole. Con- 
stotârile și propunerile lor cu 
privire !a ridicarea caiitâțH mun
cii in secto’ui zootehnic au fost 
socotite de către toți ca fiind 
foarte bune. S-c hotă rit ca e<e 
să fie puse imediat in practică- 
Intr-o soptomînă, multe din cele 
ce s-au hotă rit *n consfdu ea 
aceasta $-au concretizat in lap
te. Fiecare din cei șopte tire- 
a luat in primire lotu1 său de 
vaci. S-au întocmit programe 
zilnice de lucru pe ore, și o 
„condică de îndrumări și cor 
trol“ a tehnicianului zooteh
nist, programe pentru fu'cjc-ec 
fiecărei vaci, în funcție de pro 
ducția pe care o dă, de stadiul 
de gestație- In grajduri, peste 
tot domnește o curățenie exem
plară. Conducerea gospodăriei 
a repartizat tinerilor două că
ruțe de serviciu cu care să adu
că furajele. Intr-o dimineață, 
cind au mers sâ aducă furaje, 
Nenciu Putinică și Nicolae Miu 
au văzut că doi colectiviști nu 
sînt atenți cind scot porumbul 
siloz din groapă, că-l amestecau 
cu pămînt, î| risipeau.

Au discutat de îndată cu ei, 
le-au arătat cum trebuie să 
fie scos porumbul siloz afară. 
Au mai fost și alte întimplări. 
Intr-o noapte era de serviciu la 
grajd Nicolae Ghițâ, un om în 
vîrstă. Venise insă voluntar la 
paza grajdului și Tudorel Moca
nu. Bătrinjl s-a mirat cînd I-a 
văzut.

— Asta noapte s-ar putea sâ 
fete una dintre veci și vreau sâ 
fiu aici, î-c tfxpffcat ef.

Intr-adevăr, utemistui Moca
nu a vegheat pinâ dimineața» 
îngrijind noul vițel care a fost 
fătat in noaptea aceea.

Cei șapte tineri au moi puf 
in practică < '
prinse de la Jri< 
sectorul zootehnic al G.A.S. Na- 
zîru. In afară de Nicoiae Ghițâ 
mai sînt îft sectărtl . zootehnia 
incâ doi colectiviști in virstâ : 
Ranaiț Vizireanu și Aiexomku 
Căciuliță. De . Ic aceștia tinerii 
au deprins in anii de cind mun
cesc împreună cit* ceva din tai
nele meserie, de crescător de 
animgie. Sini oameni harnici, 
iubiți de tineri. Dar multe din 
ceea ce cunoșteou ei nu se mai 
potriveau cu ceea ce învățaseră 
tineri Ja GAS. Și eleni au 
prins să-și ajute dascălii să lu
creze știnți* c. Le-au arătat 
practic cu.-n se race hkmsim cu 
toată mina și de ce e -ecesar 
acest lucru, le-au explicct de ce 
trebuie să se furajeze rațional 
vocRe și chiar cum trebuie țe- 
sâkrte ete

...Au trecut, numai c:tevp z»l® 
de cînd tinerii trimiși * GAS. 
Nazîru să se califice srau Ina-

I

J'-w wr— J 
poiat, și în sectorul zooțMdflc a« 
G.A.C «Scînteia" muMe .uCrilrt r 
încep sâ se schimbe jn^ bine. 
Printre'altele, se obțin 1-2 litri T 
lapte zilnic pefte plăo de a,fie-, 
care cap de vaca făfâfotă. Este 
și acesta un indiciu că gospedă- 
doria va obține in anul in curs 
o producție medie cu 550 de 
litri mai mare decît cea de anul 
trecut de la fiecare vacă furaja
tă. O garanție câ, acolo de 
unde a pornit inițiotiva. utemiș
tii și tinerii din sectorul zooteh
nic muncesc cu sirguințâ pentru 
realizarea angajamentelor luate.

NfCOLAE BARBU

Primele economii
eși este iarnă, aproape zil
nic, la marginea comunei 
Voicești, raionul Drăgă- 

șani, acolo unde Oltul a creat 
de-a lungul anilor una dintre cele 
mai frumoase lunci, poți vedea 
o mulțime de oameni care taie 
un canal de vreo trei metri lăr
gime și cel puțin un metru ju
mătate adincime. Peste 120 de ti
neri din gospodăria agricolă co
lectivă Voicești, organizați în trei 
brigăzi utemiste de muncă patrio
tică, lucrează aproape zilnic la 
săparea canalului de aducțiune 
cu ajutorul căruia se vor iriga 
în curind aproape 400 hectare 
teren arabil, aparținînd gospodă- 
riei agricole colective, și pe care 
se vor cultiva întinse suprafețe 
de porumb destinat însilozării.

— Pentru canalul acesta de 
irigare, ne spune Dumitru Io
nică, secretarul organizației de 
bază U.T.M., gospodăria noastră 
ar fi trebuit să cheltuiască ci- 
teva sute de mii de lei. Intr-o 
adunare generală U.T.M. deschi
să, pe care am ținut-o cu citeva 
săptămîni în urmă ne-am luat 
angajamentul în fața conducerii 
gospodăriei și a organizației de 
partid să efectuăm prin muncă 
voluntară la acest canal cel pu
țin 10.000 m.c. săpături. Din 
cei aproape 200.000 lei economii 
pe care noi tinerii ne-am propus 
să-i realizăm muncind la săpa
rea acestui canal, cît și la unele 
construcții din gospodăria co
lectivă, am propus consiliului 
de conducere să cumpere 30 vaci 
cu lapte și 200 oi pentru dezvol
tarea șeptelului — proprietate 
obștească.

In ultima vreme gospodăria a 
crescut mult din punct de vede
re economic, au intrat numeroa
se alte familii de țărani munci
tori în colectivă. Gospodăria are 
pășuni suficiente în lunca Ol
tului așa că, firesc ar fi să se 
cumpere cele 30 de vaci cu lapte 
și 200 de oi prevăzute in planul 
său pe anțil acesta din fondurile 
destinate pentru aceasta, iar din 
economiile realizate de tineri să 
se cumpere in plus alte animale, 
sporind in felul acesta și mai 
mult sectorul zootehnic.

După adunarea generală 
U.T.M. deschisă în care au luat 
hotărîrea ca din economiile rea
lizate de ei sâ se cumpere oi 
și vaci cu lapte, tinerii colecti- 
viști au trecut imediat la acțiu
ne. Așa cum se stabilise în a- 
dunare, ei au reorganizai în pri
mii rînd brigăzile utemiste de 
muncă patriotică, alegind co- 
mandar.ți noi unii dintre cei mai 
capajili tineri, cum sînt: Vasile 
Artdronie, Gheorghe Stanciu, și 
țirtînd o strictă evidență a muncii 
depuse. Astfel, acolo la locul de 
muncă, lucrul efectuat de către 
tineri este normat de unul din
tre brigadierii gospodăriei. Apoi, 
la contabilitate, se calculează 
echivalentul valoric al fiecărei 
lucrări în parte după calculates»-

rele existente în vigoare, care 
sînt apoi încadrate Ta capitolele 
respective. Astfel, fiecare 
cub săpat de către tineri 
naiul de irigare, prin 
voluntară, aduce economii 
loare de aproape 20 lei.
de evidență a brigăzilor ute
miste de muncă patriotică arată 
că în mai puțin de două săptă- 
mini. cît a fost timpul favora
bil de lucru, tinerii colectiviști 
din Voicești au săpat aproape 
600 de metri cubi de pămînt la 
canalul de irigare, ceea ce în
seamnă economii de 
12.000 lei.

După adunarea 
U.T.M. în care aii 
despre inițiativa tinerilor colecti
viști de la G.A.C. „Scînteia*, ra
ionul Filimon Sîrbu, tinerii au 
mai luat și alte inițiative.

In afară de realizarea unor 
importante economii prin muncă 
voluntară tinerii colectiviști au 
mai făcut propuneri în legătură 
cu trimiterea celor mai buni ti
neri să lucreze în sectorul zoo- 
tehnic, și cu mărirea suprafețe- 
țelor cultivate cu porumb des
tinat însilozării. lată și în 
această privință primele rezul
tate obținute: tinerii Marin Văr- 
zaru și Iulian Rotaru au început 
deja să lucreze în sectorul zoo
tehnic al gospodăriei trade obțin 
rezultate foarte bune. Brigadie
rul zootehnic a luaf. deja legătu
ra cu direcția școlii profesionale 
agricole din Voicești-Grâdinari 
pentru a-i trimite aici cît mai 
curind pe tinerii propuși pentru 
calificare, iar în ceea ce privește 
mărirea suprafețelor destinate 
cultivării cu porumb pentru si
loz, in afară de loturile rezer
vate initial acestui scop s-au 
mai indicat încă 5 hectare tere
nuri nedesțelenite care vor fi 
cultivate în vara aceasta pentru 
prima oară cu porumb-siloz de 
către tinerii colectiviști.

PETRE GHELMEZ

metru 
la ca- 
rnuncă 
în va- 
Cartea

aproape

generală 
discutat

Tineri? colectiviști de la 
G.A.C. *1 Mai" din Dâbuleni 
se ocupă acum de ridicarea 
unor Construcții zcotehr ce 
ie*ts”e la care folosesc rrxi- 
teriale din resurse locaîe-

Foto : P. PAVEL

Scurta consfătuire de produc
ție Au fost invitați sec’eto 
rul organizației de partid, 
președintele gospodăriei co
lective și secretarul o’oani- 
zației U.T.M. Cei șapte tineri 
din sectorul zootehnic al 
G.A.C. „Scînteia*4 din Ber
lescu asculta cu atenție indi
cații» pornite de la oceșta

Foto: B. NICOLAE

Pregătesc 
o recoltă bogată 
de porumb-siloz

Pentru anul acesta, 
colectiviștii dinGA-C. 
Ziduri. raionul Rim- 

propus in planul de 
proăurhe jd spo
rească cu mult sec
torul zootehnic. De 
sigur, aceasta impu
nea sporirea suprafe
țelor cultivate cu 
plante furajere, pre
cum fi mărirea numi- 
rului de îngrijitori 
repartizați in acest 
sector.

Inlr-o aduaare ge
nerală U.TM dee- 
ehisă m cure ea dis
cutat pe marginea 
inițiativei tinerilor 
colectiviști din se
tul Ber'^scu, regiu
nea Calați, utemiștii 
gospodăriei 
colective 
Roaită*' 
ca 10 
lucreze 
zootehnic, iar supra
fața de 60 hectare 
de teren, destinată 
culturii porumbului- 
siloz să fie încredin
țată tineretului. La 
propunerea biroului 
organizației U.T.M., 
tinerii colectiviști 
Constantin Roșu, 
Gheorghe Preda și 
Dumitru Moise au 
devenit îngrijitori la 
vaci, iar la oi au fost 
repartizați tinerii 
Stoica Lungu și Petre 
Lungu. Împreună cu 
încă patru fete, uie 
mista Nela Lazăr lu-

au 
tineri 

in

agricole 
„Iasile 
propus 

să 
sectorul

cretrză la ferma de 
păsări. Ei au fost pre- 
gătiți la cursurile da 
zootehnie de la Casa 
Agronomului din ora
șul Buzău.

Pentru obținerea a 
60.000 kg. porumb- 
siloz de pe fiecare 
hectar, in aceeuș: sea
ră adunarea generală 
deschisă a organiza
ției de bază U T.M. 
a stabilit un serios 
program de măsuri 
O aorte din aceste 
măsuri sisu menite sâ 
augure eaesdițiile in- 
eeparii lucrărilor de 
primovură. Ele se re
feră la transportul da 
gunoi — 1500 tone 
pe cele 60 hectare ce 
vor fi cultivate 
porumb-siloz, — 
lecționarea 
și încercarea 
germinației, 
pregătitoare 
irigarea a 100 hectare 
de teren, participarea 
tinerilor la cercul 
agrozootehnic și orga, 
ni zarea a două echipe 
de tineret.

Au
prindă viață aceste 
măsuri --
adunarea
U.T.M.? Da~ au în
ceput. Din cele 1.500 
tone de gunoi, tinerii 
din cele două echipe 
au transportat pină 
in prezent pe tere
nurile mai pnțin fer
tile o cantitate de 
600 tone de gunoi

Co- 
Ni- 

și 
sini

cu 
se- 

seminței 
pu.te.ni 
lucrări 
pentru

început să

stabilite in 
generală

de grajd. In cadrul 
acestei acțiuni s-a 
pornit o adevărata 
întrecere. Tinerii Du
mitru Grigor e, 
man Căpățîna, 
colae I. Tudor 
Ion T. lordache
primii ciștigători ai 
întrecerii. Transpor
tul continuă in fie
care si.

I nd rum ați de tînă- 
ra ingineră 
Cantaragiu, o parte 
din membrii 
două echipe de tine
ret cu selecționat 
2-000 kg. boabe de 
porumb din soiul cel 
mai productiv, desti
nat culturii porum- 
bului-siloz, iar la cer
cul agrozootehnic s-au 
făcut probele de ger
minație. Tot în pla
nul de măsuri, ute- 
miștii au mai pro
pus să participe cu 
toții la cele 15 lecții 
prevăzute în progra
mul cercului agro
zootehnic. Pînă acum 
s-a reușit să fie pre
date un număr de 
10 lecții. Patru din 
acestea au fost spe
cial predate in legă
tură cu lucrările de 
întreținere, cultivare, 
polenizare, recoltat 
și însilozat porum- 
bul-siloz.

Silvia

celor

N. PUlU 
corespondentul ,.Scm. 
teii tineretului** pen
tru regiunea Ploești

„Realizat“ din angajamente
ti aproape o lună de zile 

\ l’ i colecti- 
de la G.A.C. Gi- 

z T ’ , aU 
ispups inițiativei „Pentru dez- 
>ftar<a șeptelului . proprietate

Cu aproape o Iun 
în urmă, tinerii 
viști de h G 

ghera, raionul Gura Jiuhii,

obștească" pornită din Organi
zația de bază U.T.M. de la 
G.A.C. MScinteia“, raionul Fili- 
mon Sîrbu.

Angajamentele pe care și le-au 
luat ei au fost rezultatul unui 
studiu atent asupra posibilități
lor reale pe care le au tinerii 
pentru sprijinirea substanțială a 
dezvoitării sectorului zootehnic.

Împreună cu inginerul zooteh
nist al gospodăriei, consultînd 
membrii consiliului de condu
cere, cerînd sprijinul organiza
ției de partid, tinerii colectiviști

Ic G.A.S. Blaj, tinerii îngrijitori de animale și-au asumat răs
punderea depășirii producției de lapte cu aproape 500 litri 
anual de la fiecare vaca furajată. De aceea ei dau vacilor o 

îngrijire din ce in ce mai bună.
Foto £. Mi HAI

o... discuție
au stabilit obiective precise, 
și-au asumat răspunderea înfăp
tuirii unor sarcini economice 
importante: „'Vom lua în răspun
derea noastră- sectorul zootehnic,; 
vom 
tare 
strui 
sind 
cale . . , 
fe și o ingrâșâtorie de 
economisind ------- J‘
lei“. Pe scurt 
gajamentele 
G.A.C. Gigl

precise,

cultiva suprafața de 70 hec- 
cu porumb-și loz, vom con- 
cu forțele noastre și folo- 
materiale din resurse lo- 

o maternitate pentru scroa- 
’ j porci, 

suma de 100.000 
acestea sînt an- 

tinerilor de la 
G.A.C. Gighera.

Rămăsese numai sa se treaca la 
traducerea în fapte a hotarîrii 
organizației U.T.M. A trecut de 
atunci o lună de zile. Care sînt 
rezultatele ? Concret, nu s-a fă
cut decît o... discuție cu secre
tarii organizațiilor de bază pe 
brigăzi, și s-a complectat cu 
încă doi tineri numărul tinerilor 
îngrijitori de la grajdul de 
vaci. In rest nimic.

Multe din aațiunile prevăzute 
în angajament puteau pînă 
acum să înceapă a fi realizate. 
Nu depindea decît de buna or
ganizare, de spiritul întreprinză
tor al comitetului organizației 
U.T.M. pentru ca, de pildă să 
se poată înfăptui pînă acum cel 
puțin următoarele :

In primul rînd, în ce privește 
construirea maternității și îngră- 
șătoriei tinerii puteau fi consti- 
tuiți de acum pe echipe cu atri
buții și sarcini concrete, 
cum prevedea planul de 
Chiar dacă timpul n-a 
începerea propruț-zisâ 
strucției, tinerii puteau 
și transporta din baltă 
din stuful necesar, puteau 
cura o parte din materialul lem- 
D0&.

In al doilea rînd, se putea 
pînă acum să se stabilească 
exact tinerii care să lucreze in 
sectorul zootehnic. Ei puteau 
deja să se afle acum la G.A.S. 
Piscul Sadovei, la calificare.

In al treilea rînd pe supra
fața destinata culturii porumbu
lui siloz (70 ha) se puteau trans
porta și împrăștia ingrășămin- 
tele necesare.

în al patrulea rînd puteau deja 
să fie obținute primele economii 
realizate prin munci patriotice, 
sumă din care gospodăria pu
tea cumpăra 1—2 vaci de lapțe.

Toate acestea sînt lucruri care 
se puteau practic realiza dacă 
comitetul U.T.M. al gospodăriei 
ar fi acționat operativ la mobili
zarea și organizarea muncii ti
nerilor, dacă ar fi fost conștient 
de răspunderea ce-i revine 
de importanța -------
luate.

î
angajamentelor

★
delăsarea comitetu- 

de la G A G. Gi-

așa 
măsuri, 
permis 

a con- 
recolta 

o parte 
i pro-

Pe lingă 
lui U.T.M, , _ ____
ghera, s-a adăugat și absența 
totală a sprijinului pe care tre
buia să-l dea organizației 
U.T.M. de aici, Comitetul raio
nal U.T.M. Gura Jiului. Ajuto
rul promis la început a rămas 
doar o promisiune „de rigoare**. 
Nici un activist al Comitetului 
raional U.T.M. n-a venit să a- 
jute organizația U.T.M. din 
gospodărie să rezolve mai ușor 
unele greutăți ce se ivesc în 
mod firesc la începutul unei 
acțiuni, în îndeplinirea căreia, 
organizația de bază U.T.M, din 
gospodărie nu are suficientă ex
periență. Tovarășa Stana Brațu, 
instructoare a comitetului raio
nal U.T.M., care răspundea de 
comuna Gighera și care avei

datoria de a sprijini în perma
nență această organizație în 
punerea în practică a acțiunii 
de sprijinire a sectorului zooteh
nic, și a făcut doar obligația 
formală, redusă la o frază spusă 
odată cu salutul: „Noroc. Ce 
mai faceți cu inițiativa ?“.

încă un fapt vine să subli
nieze lipsa de atenție ce s-< 
acordat de către comitetul raio
nal U.T.M. extinderii inițiativei 
„Pentru dezvoltarea șeptelului 
proprietate obștească". Zilele a- 
cestea s-a ținut conferința orga
nizației raionale U.T.M. Gura- 
Jiului.

în documentele prezentate în 
conferință ca și în ...........
purtate s-a acordat 
minimă posibilităților 
le are tineretul de 
dezvoltarea sectorului 
din gospodăriile colective și gos
podăriile agricole de stat. Nu 
s-a amintit nici în referat, nici 
în discuții nimic despre extin
derea acestei inițiative.

In proiectul de hotărîri al 
conferinței raionale se prevăd 
sarcini privind dezvoltarea sec
torului zootehnic. Dar aceste 
sarcini nu sînt pe măsura ne
cesităților și posibilităților tine
retului din satele raionului, pe 
măsura dorinței pe care o mani
festă acesta de a sprijini 
concret creșterea animalelor.

Considerăm că în atitudinea 
comitetului raional U.T.M. față 
de extinderea inițiativei tinerilor 
colectiviști din 
raionul Filimon 
să se petreacă 
substanțială.

M1HA1 CĂRANFIL

discuțiile 
o atenție 
pe care 
a sprijini 
zootehnic

satul Berlescu, 
Sîrbu, trebuie 

o schimbare

Lanțul... 
promisiunilor

Trecuseră câteva zile de 
cînd apăruse în ziar ves
tea despre inițiativa tine

rilor din G.A.C. „Scînteia*4, re
giunea Galați, privind sporirea 
contribuției lor la dezvoltarea 
Îeptelului proprietate obștească, 
zvorîtă dintr-o atitudine înain

tată, socialistă față de averea 
unită a colectiviștilor, inițiativa 
a trezit un interes deosebit și 
în gospodăria agricolă colectivă 
din satul Tungujei, regiunea 
Iași. Ca urmare, utemiștii și ti
nerii de aici, îndrumați de co
muniști au venit cu propuneri 
și angajamente concrete, care să 
ducă la îmbunătățirea muncii 
în acest important sector. Astfel, 
11 din cci mai buni tineri au 
fost recomandați să lucreze în 
sectorul zootehnic. Au fost sta
bilite atunci și alte măsuri. Po
trivit uneia din aceste măsuri 
cei 11 tineri trebuiau să mear
gă pentru o perioadă de două 
săptămîni la școlarizare în gos
podăria de stat Dagîța, din a- 
celași raion.

Tovarășul Vasile Mihăilă, di
rectorul acestei gospodării, și-a 
manifestat bucuria față de a- 
ceastă propunere și a promis că 
le va creia tinerilor colectiviști 
toate posibilitățile pentru ca 
această perioadă să fie cît mai 
utilă, cît mai bogată în învăță
minte pentru ei. Primul secretar 
ai Comitetului raional U.T.M. 
^Negrești, tov. ion lordache, a 
promis de asemenea că se va 
ocupa personal de această ches
tiune, că va sta împreună cu ei 
la Dagîța o zi sau două pînă 
se va pune la punct programul 
practic de școlarizare.

Tinerii colectiviști de la Tun
gujei s-au prezentat pe data de 
3 februarie la gospodăria de 
atat. L-au căutat pe tovarășul 
director Vasile Mihăilă. Acesta 
i-a dus la contabilul șef, Con
stantin Coteanu, apoi a plecat 
pe teren. Contabilul șef, auzind 
despre ee e vorba, a ridicat plic
tisit din umeri și i-a poftit pe 
un culuoar să . „aștepte**. Ziua 
a trecut repede. Intre timp, con
tabilul șef a uitat de tinerii co
lectiviști. Către seară, aceștia 
l-au găsit pe Ion Stîngaciu, se
cretarul organizației U.T.M din 
gospodăria de stat. Acesta le-a 
dat același răspuns: să... aștepte. 
A trecut și noaptea. în ziua ur
mătoare, văzînd că nu-i ia ni
meni în seama, tinerii colecti
viști s-au întors la Tungujei. 
Aflînd despre toate acestea, era 
de presupus că tov. Ion Iorda- 
che, primul secretar al comitetu
lui raional U.T.M-, va lua ur
gent măsurile corespunzătoare.

El s-a mulțumit însă să le 
tă iarăși tinerilor la telefc 
teptați. Și tinerii col 
așteaptă și acum. Firești 
nu stau cu brațele înci 
„așteptînd1*. Mihăilă 
Mihai Cocioban și Gheorj 
Iade lucrează la răsadni 
la grădina de legume și 
vaturi, acțiune prevăzută 
semenea în angajamente! 
nizației U.T.M. Ceilalți 
printre care Ion Pi chine 
Moraru și Vasile S 
transportă îngrășăminte i 
pe terenurile care var 
tivate cu porumb pentri 
Și au transportat pînă ac 
zeci d© tone. Mai au 70 
și își vor îndeplini anjț 
tul luat în adunarea g 

Iată însă că starea de 
din sectorul zootehnic < 
să rămînă aceeași. Conșt: 
răspundere® pe care și-a 
t-o dornici să-și ducă 1 
plinire cît mai repede 
mentele luate, tinerii co] 
telefonează zilnic la Ci 
raional U.T.M. Negrești 
G.A.S. Dagîța. Și de 
dată li se răspunde „aș

Cum e oare posibil ca 
secretar al Comitetului 
U.T M Negrești să nu-ț 
pecte propriul cnvînt. < 
fața tinerilor colectiviști 

în ceea ce-i privește 
de la G.A.S. Dagîța, aci 
se pot deloe lăuda că 
o gazdă adevărată, că 
efectiv să-i ajute pe cei 
neri din Tungujei să îm 
seria de crescători de 
Ei ar putea să ia exem 
lor de la G.A.S. Nazîr 
nul Brăila, unde, de la 
și pînă la tinerii din 
zootehnice, cu toții i-at 
jurat cu atenție și griji 
nerii colectiviști de la 
„Scînteia**, veniți aici si 
Kfiee.

Considerăm că biroul 
tului regional U.T.M. ] 
buie să intervină deîndi 
tru a fi curmată aceast 
dine de nepăsare față 
jinirea unei acțiuni bun 
a tinerilor colectiviști d 
gnjei. Aceasta cu atît n 
Cu cît tinerii de la Tuni 
sînt singurii din regiuni 
care trebuie ajutați per 
aduce contribuția lor j 
la dezvoltarea șepteluli 
prietate obștească.

6. IEȘ

- Și vreți sâ v-alegeți meseria asta de crescători de a 
pentru toată viața ?
- Da.
- Atunci de ce vă grăbiți atîta ?l

— Ei, și cînd începem construcția ț
- O sâ ne adunăm mîine ca sâ stabilim cînd sâ m 

strîngem sâ discutăm despre chestiunea aceasta I

Desene : M. CARAI*

■J>aqina tineretului 
l... de ia sate
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VIAȚA DE ORGANIZAȚIE

Un schimb de experiență
Locuințe 

pentru siderurgițtii 
de la „Oțelul Roșu"

fără experiență
Buna funcționare a învăță- 

mintului politic U.T.M. depinde 
în cea mai mare măsură de pro
pagandist, de pregătirea po
litică, ideologică și culturală a 
acestuia, de metodele pe care Ie 
folosește în munca sa.

Ținînd seama de acest fapt, 
Comitetul raional U.T.M. ,413 
August" din Capitală a organi
zat zilele trecute o consfătuire cu 
propagandiștii din raion, cu in
tenția de a generaliza cele mai 
bune metode de conducere a 
cercurilor politice U.T.M.

La consfătuire s-au prezentat 
citeva referate. Un referat in
teresant a fost prezentat de 
inginerul Gh. Nicolae de la Uzi
nele „Vasile Roaită" cu privire 
la legătura învățămîntului po
litic cu activitatea practică a 
cursanților. Partici- 
panții la consfătuire 
au avut într-adevăr 
ce învăța din expe
riența pe care a a- 
cumulaLo el în cei 
trei ani de cînd în
deplinește sarcina de 
propagandist. El a 
arătat cum muncește ca

la O.C.L. Alimentara, le cer pă
rerea cursanților asupra expu
nerii. Ei îmi spun ’ ”
dată ce n-au înțeles 
și în felul acesta îmi îmbunătă
țesc continuu metoda de expu-

de fiecare 
din lecfie,

asemenea

ouțti, pentru un schimb viu 
păreri între propagandiști

nere. Eu acord de 
multă atenție studiului indivi
dual al cursanților. De obicei, 
cu 4-5 zile înainte de seminar 
controlez caietele de studiu ale 
cursanților și am cu ei discuții 
asupra materialului bibliografic. 
Cu acest prilej sînt clarificate 
multe probleme neînțelese în 
timpul studiului individual.

La consfătuire au fost insă și 
propagandiști care n-au vorbit 
despre experiența cercurilor pe 
care le conduc, ci despre greu, 
tățile și necazurile pe care le în- 
timpină în munca lor.

de 
r------ — ------... pri
vind îmbunătățirea conținutului 
învățămîntului politic și în pri
mul rind, legătura organică a 
învățămîntului politic de activi
tatea practică, cu sarcinile ce se 
pun în fața organizațiilor U.T.M. 
și a fiecărui cursant în parte. 
Dar, cu toate că numărul propa
gandiștilor care au luat cuvîntul 
a fost destul de mic, (numai 6) 
aceștia au ridicat în discuțiile lor 
citeva probleme de ordin orga
nizatoric șj metodic care se ce
reau clarificate. Acest lucru pu
tea și trebuia făcut în concluziile 
consfătuirii. ~ .......... .. '
Călin, șeful 
mînt politic 
nai U.T.M., 
cretar

însemnări de la o consfătuire 
cu propagandiștii cercurilor 
politice U. T. M. din raionul 
„23 August" din Capitală

-------- ; - ____ , — — în 
seminarii, dezbaterea problemelor 
teoretice să se facă in strinsă 
legătură cu sarcinile politico- 
economice care stau în fața or
ganizației U.T.M. și a fiecărui 
cursant în parte „lată cum am 
procedat, spre exemplu, povestea 
propagandistul, cînd am discu
tat despre sporirea contri
buției tineretului la îndeplini
rea planului de stat. După ce 
am lămurit temeinic în seminar 
ce este productivitatea muncii șj 
care sînt elementele componente 
ale prețului de cost, am invitat 
cursanții să vorbească despre re
zervele interne existente în 
uzină, în vederea creșterii pro
ductivității muncii și reducerii 
prețului de cost.

Discuții ample s-au purtat in 
acest seminar în legătură cu 
dezvoltarea mișcării de inovații 
și raționalizări. Cursanții au fo. 
losit în cuvîntul lor exemplele 
unor cunoscuți tineri inovatori 
din uzină, cum sînt Gh. Hodor- 
caș, Vasile Voicu și alții, care 
prin inovațiile lor aduc însemnate 
economii. Discuția aceasta le-a 
fost de un mare folos cursanți
lor. Ei au înțeles astfel nu numai 
roiul important pe care-1 au ino
vațiile în procesul de producție, 
dar și faptul că pentru a deveni 
inovator trebuie să-ți ridici ne
contenit calificarea profesională. 
Ca urmare, tinerii din cursul se
ră! pe care-l conduc frecventează 
acum cu mai multă regularitate 
cabinetul tehnic, citesc cărți de 
literatură tehnică, iar nu de mult 
unul dintre cursanți, frezoarea 
Constanța Tudoroiu a înaintat 
cabinetului tehnic o propunere de 
inovație. La obținerea acestor 
succese au contribuit și discuțiile 
purtate în seminar".

La consfătuire au luat cuvîn
tul mai mulți participanți. Gîțiva 
propagandiști au povestit cum se 
pregătesc ei pentru a-și înde
plini sarcina ce le-a fost încre
dințată, cum ii ajută pe cursanți 
în studiul lor, cum decurg discu
țiile în seminarii.

— După ce predau o lecție, 
povestește Dumitru Bucur, pro
pagandistul unui cerc politic de

— La mine în cerc, a spus 
propagandistul V. Lipovan din 
secția oțelârie a uzinelor 23 
August", sînt înscriși 28 de 
cursanți din toate schimbu
rile. Din această pricină pînă 
acum, atit la expuneri cît 
și la seminarii n-au venit decît 
5-6 cursanți, adică cel care sînf 
liberi după amiaza. Biroul or
ganizației U.T.M. cunoaște a- 
ceastă stare anormală de lucruri, 
dar pînă acum n.a luat măsuri 
pentru remedierea ei. Iar eu ce 
pot să fac? Am încercat să țin 
expuneri și seminarii pe schim
buri, dar sistemul acesta pe lin
gă faptul că cere un mare volum 
de muncă, nu dă nici rezultate. 
Așa că în prezent mă găsesc 
într-un impas din care nu știu 
cum să ies.

★
Spuneam la început că tnten- 

raional U.T.M.(ia comitetului 
de a organiza un schimb de ex
periență intre propagandiști este 
lăudabilă. Din păcate, această 
consfătuire a scos la iveală prea 
puțin experiența pozitivă din 
munca de conducere a cercuri
lor de invâțămint politic. Și 
asta, deoarece în pregătirea și 
desfășurarea ei, s-au manifestat 
lipsuri serioase. In primul rind 
comitetul raional U.T.M. n-a ur
mărit ca toți cei care au prezen
tat referate să aibă o bună ex
periență în munca de conducere 
a cercurilor de invățămint poli
tic. Dar nu numai atit. Comitetul 
raional U.T.M. a ajutat super
ficial propagandiștii in munca de 
întocmire a referatului și de a- 
ceea a fost posibil ca la consfă
tuire să fie prezentate referate 
cu un slab conținut poli
tic, ideologic și metodic. Astfel, 
referatul propagandistului G. Ga- 
vrilă, de la l.U.T. intitulat: „Prin 
ce mijloace stimulez interesul ti
nerilor pentru studiul politic* a 
fost foarte slab. Șapte pa
gini de citate și de fraze 
generale, șapte pagini in care 
nu se pomenea nici măcar un 
cuvint despre experiența proprie 
a propagandistului sau a cercu
lui pe care.| conduce. Din a- 
ceastă cauză consfătuirea n-a 
avut o bază temeinică pentru dis-

Dar, tovarășii Mihai 
comisiei de învăță- 
a comitetului raio- 
și Marin Sora, se- 
comitetului raional 

U.T.M. care răspun
de de problemele de 
propagandă și agita
ție, au dat concluzii
lor o altă direcție, tn 
loc să clarifice pro
blemele ridicate tn 
discuții, in toc să 
dea propagandiștilor 

îndrumări competente, calificate 
cu privire la Îmbunătățirea 
muncii lor, tovarășii Călin și 
Sora au înșirat citeva princi
pii .general valabile" in mun
ca de propaganda și apoi an 
inceput să critice cu și fără 
rost activitatea unor propagan
diști. Ce dovedesc toate acestea ? 
Că in menea comitetului raional 
U.T.M. de conducere efectivă a 
invățămintului politic se mani
festă Încă mult formalism. De 
altfel, faptele arată că organi- 
zlnd această consfătuire comite- 
tal raional U.T.M. nu și-a pro
pus să ajute propagandiștii in 
manca Ier. ci numai sâ se achite 
de o sarcini.

Propagandiștii au un rol ho- 
tărttor in invățămintut politic de 
organizație. De aceea instruirea 
temeinică a acestora. înarmarea 
lor cu cunoștințe politice, ideolo
gice și metodice, trebuie să re
prezinte o preocupare de frunte 
a organelor U.T.M. Organizarea 
periodică a unor consfătuiri 
pentru generalizarea experienței 
înaintate, dobindite in munca de 
conducere a cercurilor șj cursu
rilor de invățămint politic U.T.M., 
reprezintă o formă eficace de a- 
jutorare a propagandiștilor în 
muncă. Dar pentru ca asemenea 
consfătuiri să-și atingă cu ade. 
vârât scopul, ele trebuie pregătite 
și organizate cu toată răspunde
rea fiindcă numai în felul acesta 
propagandiștii vor putea acu
mula maximum de învățăminte, 
lată ce trebuie să aibă în ve
dere pe viitor Comitetul raional 

,23 August" din Capi-

în noul cvartal de locuințe ce 
se construiesc în apropierea U- 
zinetor „Oțelul Roșu" au fost 
date în folosință zilele acestea 
încă 42 de apartamente. Tot
odată a fost pusă în funcțiune 
centrala termică destinată încăl
zirii locuințelor din acest cvar
tal. Pînă acum, pentru siderur- 
giștii de la Uzinele „Oțelul Ro
șu" au fost construite 186 de a- 
partamente și două blocuri desti
nate nefamiliștilor.

Anul acesta, ritmul construc
țiilor de locuințe ce se ridică în 
acest 
rește. 
acest 
circa 
anul
18 apartamente sînt ridicate la 
roșu. De asemenea au fost defi
nitivate proiectele a încă >40 de 
apartamente care urmează să fie 
date în folosință pînă la sfîrși- 
tul acestui an.

centru muncitoresc, spo-
Investițiile alocate în 

scop sînt mai mari cu 
60 la sută față de cele din 
1959. Trei blocuri cu cîte

(Agerpres)
In noul magazin cu articole de artâ populară deschis la Birlad.

Semnarea planului cultural 
romîno-chinez

al

IN FORMAȚII
După ce a condus două con

certe ale Orchestrei simfonice a 
Filarmonicii de Stat „George 
Enescu“, dirijorul japonez Ta
kashi Asahina a părăsit luni 
seara Capitala. în țara noastră 
oaspetele japonez a 
mat multe spectacole 
tat diverse instituții

★
Marți dimineața a părăsit Ca

pitala poetul grec lannis Ritsos 
care timp de citeva luni a lu
crat la tălmăcirea în limba 
greacă a Antologiei poeziei ro- 
mînești contemporane.

★
La invitația Uniunii Scriitori

lor din R.P. Romînă, 
după-amiază a sosit în Capitală 
scriitorul Illes Bela, din ” ” 
Ungară, cunoscut în țara 
stră prin traducerea cărții 
„Rapsodia Carpaților“.

★
în cadrul acțiunilor de 

movare a tineretului, r_____
Municipal a prezentat marți sea
ra în sala «Matei Millo“ primul 
spectacol cu „Hamlet" într-o 
nouă distribuție. Piesa, păstrînd 
vechea regie semnată de Ion 
Olteanu, este interpretată de ti
neri actori ai teatrului, 
titular este 
V. Hulubei.

Foto : AGERPRES

La 16 februarie a.c. a avut 
Ioc la Ministerul Afacerilor Ex
terne al R.P. Romîne, semnarea 
planului pentru aplicarea pe 
anul I960 a Acordului de co
laborare culturală dintre R.P. 
Romînă și R.P. Chineză.

Planul prevede lărgirea mul
tilaterală a colaborării și schim
burilor în diverse domenii ale 
științei, artei și sportului, vizite 
de cadre didactice, schimb de 
lectori pentru a preda la lectora
tele de limbile romină și chineză 
existente tn R.P. Chineză, res
pectiv în R.P. Romînă, acor
dare de burse pentru studenți, 
schimb de delegații din do- 
meniul dramaturgiei, artei plas
tice, muzeologiei etc. în plan se 
mai prevăd turneele unor for
mații artistice, organizarea de 
expoziții artistice și documen
tare, gale de filme ale celeilalte 
țâri.

Din partea romînă, planul a 
fost semnat de Vasile Dumi
trescu, adjunct al ministrului 
Afacerilor Externe, iar din par
tea chineză de Șiu Gien-guo,

pe anul 1960
ambasadorul extraordinar și ple
nipotențiar al R.P. Chineze la 
București. In cuvîntările rostite, 
șefii celor două delegații au 
subliniat contribuția pe care 
relațiile științifice și culturale o 
aduc la cunoașterea valorilor 
spirituale ale celeilalte țări și 
la prietenia dintre cele două 
popoare.

La ceremonia semnării au fost 
prezenți Constantin Prisnea, 
adjunct al ministrului Invăță- 
mîntului și Culturii, Gh. Ionescu- 
Sisești, vicepreședinte al Acade
miei R.P.R., Al. Buican, vice
președinte al Institutului romîn 
pentru relațiile culturale cu străi
nătatea, funcționari superiori din 
Ministerul Afacerilor Externe și 
Ministerul învățămîntului și 
Culturii. De asemenea au fost 
de față membri ai Ambasadei 
R.P. Chineze la București.

Lucrările 
de restaurare a unor 

vechi monumente

U.T.M. 
tală.

I. ANDREI

asistat la 
și a vizi- 
culturale. Fotbal

• In cursul acestei 
amatorii jocului de fotbal

marți

R.P. 
noa- 
sale

! pro- 
Teatrul

Rolul
deținut de actorul

*
s-a deschis un cursLa Eforie

de pregătire în problemele de 
hidroameliorare, frecventat de 
150 de ingineri agronomi și teh
nicieni din gospodăriile colec
tive din regiunea Gonstanța, în 
care se vor extinde în acest an 
lucrările de hidroameliorații.

(Agerpres)

săptămîni 
______“J din 

Capitală vor avea prilejul sâ ur
mărească 3 întâlniri internațio- 
riale. In continuarea turneului, 
echipa Lokomotiv Leipzig va în- 
tîlni joi cu începere de la ora 15 
pe stadionul din Giulești echipa 
bucureșteană Rapid.

Duminică își va redeschide 
porțile și stadionul Republicii. 
Programul inaugural al stadio
nului din acest sezon cuprinde 
un interesant cuplaj. în primul 
meci la ora 13 echipa Dinamo 
București va primi replica for
mației poloneze Wisla Kracovia 
in rînduf căreia joacă 4 inter
naționali. La ora 15 
jocul dintre actualul 
campionatului G.C.A. 
și apreciata formație 
Donawitz.

va începe 
lider al 
București 
austriacă

Șah
• Disputarea partidelor între

rupte în campionatul unional de 
șan, l-a adus din nou pe marele 
maestru Tigran Petrosian in 
fruntea clasamentului. Acesta a 
reușit să cîștije partida între
ruptă la Liebersohn, astfe£ că 
are din nou o jumătate de punct 
mai mult decît principalul său 
adversar, Victor Korcinoi. Petro
sian care a cîștigat și în anul 
1959 titlul de campion unional, 
demonstrează o forță de joc ex
cepțională în actualul turneu, 
fiind singurul participant neîn-

vins după 13 runde. Petrosian a 
realizat 10 puncte. Remarcabil 
se comportă de asemenea Victor 
Rorcinoi, care a obținut pînă 
acum cel mai mare număr de 
victorii: 8 și totalizează 9'/2 
puncte. In grupa liderilor intră 
de asemenea marele maestru 
Gheller, și maestrul Krogius, fie
care cu cîte 872 puncte. Marele 
maestru Taimanov a acumulat 
7’A puncte, iar Averbach, Bron- 
ștein, Spasski și Polugaevski cîte 
7 puncte. Fostul campion mon
dial V. Smîslov are 6’/2 puncte.

Rezultatele tehnice ale parti
delor întrerupte: Spasski—Șam- 
kovici 1-0, Krogius—Simaghin 
1-0. Polugaevski—Bronștein 1-0, 
Liebersohn—Averbach Sa
harov— Lutikov 0.1, Suetin—Sa
harov 1-0, Petrosian—Lieber
sohn 1-0.
• Meciul triunghiular de baraj 

pentru desemnarea campionului 
de șah al R. P. Ungare pe anul 
1959 a luat sfirșit. Pe primul loc 
s.a clasat marele maestru Laszlo 
Szabo cu 5 puncte. El a fost ur
mat de Barcza cu 4 puncte și 
Portisch cu 3 puncte.

Patinaj
• Antrenorul echipei de pati

naj a U.R.S.S., Iun Ivașkin, a 
declarat unui corespondent de 
presă că Ia Jocurile Olimpice fa- 
voriții săi în probele de patinaj 
viteză sînt următorii sportivi: 
500 m: Grișin, Zaițev (UR.S.S.), 
Estvang (Norvegia), Disney 
(S.U.A.) ; 1.500 id: Grișin,
Voronin, Stenin (U.R.S.S.), 
Salonen (Finlanda) ; 5.000 m:
Stelbaums, Kotov (U.R.S.S.), 
Johannensen (Norvegia), Pes- 
man (Olanda) ; 10.000
Koșicikin, Stelbaums, Sîlikovski 
(U.R.S.S.), Johannensen (Nor
vegia).

m :

Hochei
Patinoarul artificial „23 Au- 

gust“ din Capitală a găzduit 
marți seara întâlnirea internațio
nală de hochei pe gheață din- • 
tre echipa sovietică Torpedo Gorki 
și o selecționată bucureșteană. 
Hocheiștji sovietici au terminat 
învingători cu scorul de 11-2 
(4-0; 3-2; 4-0).

Și scump,
și prost

(Urmare din pag. l-a)

construit

Sâptămîna trecută, două noi 
stații de uscat și calibrat po
rumb — la Medgidia, regiunea 
Constanța, și Ciala, regiunea Ti
mișoara, au intrat în funcțiune 
cu întreaga lor capacitate de 
producție. Ele sînt situate în re
giunile mari producătoare de po
rumb din țara noastră și asi
gură condiționarea întregii can
tități de sămință necesară însă- 
mințării suprafețelor prevăzute 
în această primăvara. Alte 4 sta
ții sînt în curs de construcție.

Sortarea, uscarea și calibra- 
rea seminței hibride de porumb 
— lucrări necesare mecanizării 
semănatului și folosirii numai a 
semințelor de calitate pentru spo
rirea producției — au fost reali-

zate pînă acum în proporție de 
peste 80 la sută. De asemenea 
mai mult de jumătate din canti
tatea de sămință condiționată a 
fost dirijată de la stațiunile de 
uscare și calibrare spre regiu
nile beneficiare.

Unitățile agricole socialist-co- 
operatiste au prevăzut în planu
rile de producție pe acest an să 
insămințeze cu porumb hibrid 
— generația intii. o suprafață 
de peste 800.000 ha. Sămînța 
este asigurată din producția sta
țiunilor experimentale ale Insti
tutului de cercetări pentru cul
tura porumbului, gospodării a- 
gricole de stat și gospodării co 
lective, dm hibrizii cei mai pro
ductivi. E in sorită în Buceg

Foto : P, POPESCU

utilizată. Tov Gheorghe Focșa, 
și Constantin Niță, președinte 
și, respectiv secretar ai sfa
tului popular comunal, trec în 
fiecare zi pe lingă această clă
dire și o privesc cu aceeași indi
ferență cu care ar privi fumul 
de țigară care se mistuie în vînt.

Și cu siguranță că dacă 
construcția va mai sta mult 
așa, la o cercetare mai atentă 
»-ar constata că e nevoie de noi 
reparații. Dacă nu se iau mă
suri o să se ajungă ca. repara
țiile sâ coste mai mult decît 
dacă s-ar fi construit cu chib
zuială și economie o nonă clă
dire Cum se spune, mai mare 
daraua — reparațiile — deeit 9- 
caua — • nouă clădire.

Tovarășii de la sfatul popular 
al raionului Vaslui (îndeosebi 
tov. Dumitru Oproiu, secretar, 
în răspunderea căruia cad ase
menea probleme gospodărești) 
te îndrumă la Tanacu cu vorbe 
de acest fel :

— Avem un cămin nou și 
frumos. Mergeți acolo că aveți 
despre ce scrie.

Am mers și — după cum ve
deți — am avut despre ce 
scrie... Rămîne acum ca sfatul 
popular raional Vaslui sâ tragă 
la răspundere pe cei vinovați de 
risipirea acestor fonduri și să 
ia măsuri pentru rezolvarea ace
stei situații în așa fel îneît oa
menii din Tanacu, tineri și 
▼îrstnici, să poată beneficia în 
cel mai scurt timp de clădirea 
căminului cultural.

Tineri colectiviști In vizită 
la Muzeul Brukenthal

um in 
de ad- 
creația 
veacu-de-a lungul

(Agerpres)

pentru 
închei.

tovarășul

„AMUR G" roman de Han Ser Ia *)
Romanul scriitorului coreean 

Han Ser Ia ne transpune în 
Coreea anilor 1936, crunt ex
ploatată de capitaliștii japonezi 
și burghezia națională, trădă
toare a intereselor poporului. îm
potriva jafului și a samavolniciei 
acestora se ridica tînărui prole
tariat coreean hotărît să cuce
rească independența patriei și o 
viață mai bună pentru popor.

Han Ser la, unul din înteme
ietorii literaturii moderne a Co
reei, actualmente vicepreședinte 
al Prezidiului Adunării Popu
lare Supreme a Republicii Popu
lare Democrate Coreene și pre
ședinte al Comitetului coreean 
pentru apărarea păcii, și-a în
chinat întreaga viață poporului 
său. împletind activitatea sa 
neobosită de luptător cu ea li
terară Opera sa era destinată 
de la bun început să contribuie 
la dezvoltarea ncredcrii poporu
lui îîi forțele sale, să sădească 
convingerea ă adevărul și drep
tatea trebuie să izbindească, 
că numai revoluția aduce liber- 
tat • poporului. Semnificativ este 
ș: faptul că romanul Amurg", 
ca • ocupă un loc important în 
istoria literaturii coreene, a fost 
început de Han Ser Ia pe cînd

•) E.S.P.L.A.

se afla aruncat în închisoare, în 
1934, împreună cu numeroși oa
meni de artă și cultură care 
luptau pentru aceleași idealuri 
progresiste.

Folosind drept canava a ro
manului său viața tinerei E Sun, 
autorul zugrăvește aspecte deo
sebit de interesante ale luptei 
proletariatului coreean împotriva 
capitaliștilor. E Sun, fată să
racă, venită de la țară la oraș 
să-și caute de lucru pentru a-și 
ajuta familia nevoiașă, nutrește 
în același timp un ideal: să 
devină învățătoare. 1 se pare 
că acest lucru este posibil de 
realizat și că este suficient ca, 
odată o slujbă găsită, să mun
cească cinstit pentru ca să-și 
procure mijloacele materiale ne
cesare Se pare că a găsit acest 
mijloc: se angajează în casa
bogătașului Kim Den Tea pen
tru ca să îngrijească copiii mici 
a* acestuia. Dar speranțele i se 
spulberă repede: brutalitatea 
stăpînilor, înjosirile la care este 
supusă o determină să-și caute 
o alta posibilitate de existență. 
Datorită fiului inai rr.are al stă- 
pinului său, un demagog josnic, 
de care tînăra ;ncă atit de naivă 
este îndrăgostită, E Sun 
este angajată Ia o fabrică 
d? textile ca secretară particu
lară a patronului. Dar fata a-

iunge repede să afle adevăra
tele interrțn ale acestuia in ceea 
ce o privește. Fabricantul An 
Zun Seb întruchipează toate 
trăsăturile clasei sale. Hrăpăreț, 
unic, lipsit de orice scrupule, de 
orice trăsătură umană, el soco
tește ca proprietate a sa nu nu
mai clădirile și mașinile dar și 
muncitorii și funcționarii.

Nici prin girtd nu-i poate tre
ce că E Sun, fata săracă, nu 
va deveni în cele din urmă pro-

Note de lector

prietatea lui. Dar E Sun, care 
s-a apropiat tot mai mult de 
muncitorii fabricii, izbutește să 
scape de prezența fizică a ca
pitalistului devenind munci
toare. $i aici, în fabrică, va cu
noaște de acum toate chinurile 
șr umilințele la care sînt supuși 
acești truditori pentru ca să-și 
cîștige o fărîmâ de pi ine. Patro
nului nu-i ajunge cît cîștigă, 
vrea tot mai mult. Admirator 
înflăcărat al metodelor de ex
ploatare ale capitaliștilor japo
nezi, crunți asupritori ai 
poporului coreean, An Zun Seb 
este gata să introducă aceleași

sisteme, dacă s« poale pe e 
scară „perfecționată- și ia pro
pria sa fabrică, pentru a scoate 
profituri cit mai mari. Imagi
nează astfel un examen med:cai 
al muncitorilor, examen pe ca
re-l anunță ca pornit „din do
rința de a veghea asupra sănă
tății muncitorilor-* de a căror 
„bunăstare** depinde și bunăsta
rea patronului in viitor. Ia fond 
el urmărește să-și dezvolte în
treprinderea pe seama concedie
rii muncitorilor istoviți. Cu să
nătatea măcinată in fabrică, su
praveghea^ de zbiri care se 
întrec in amplificarea instrucțiu
nilor nemiloase ale capitalistu
lui. muncitorii simt că se apro
pie clipa deznodămintului: cioc
nirea inevitabilă cu stăpinii. 
Conduși de muncitori conștienți 
ca Ciun Sik și Hen Ciol. care 
s-au dovedit 
demni conducători s2 
tori ai masei muncitorilor, 
ajung să înțeleagă 
să acționeze.

Alături ndu-și toți 
știți și hotărîți să 
clasa muncitoare, 
șovăielile celpr mai 
demascînd pe cei 
un fals democratism, muncitorii 
luptă cu hotărîre pentru cuceri
rea drepturilor lor.

oameni ridicați, 
și organiza- 

_â.ei 
cum trebuie

oamenii cin. 
lupte pentru 

împrăștiind 
puțini dirji, 

ce afișează

Naiva E Sun __ _____ ,
alături de tovarășii săi. o luptă
toare conștientă, care a înțeles 
cum iși poate atinge idealurile 
cinstite. Țn mod simbolic, greva 
textiliștilor începe în amurg, — 
prevestirea amurgului burghe
ziei, zorile luptei organizate a 
proletariatului împotriva capita
lismului. „Și in liniștea de mor- 
mint care se instăpinise pe tot 
cuprinsul fabricii — încheie au
torul — se auzeau bătăile inimi
lor mîndre și cinstite" ale ce
lor ce porneau la lupta.

Pentru cunoașterea drumului 
istoric pe care a mers poporul 
coreean, condus de partid, pen
tru a-și cuceri independența și 
libertatea, romanul „Amurg**, este 
deosebit de valoros. Eroii des
criși de Han Ser Ia reprezintă 
oameni pe care autorul i-a cu
noscut in viață. Adevărat mae
stru al cuvîntului, autorul a 
reușit să redea într-un roman 
de mici dimensiuni pagini zgu
duitoare din istoria patriei 
sale. Sensibilitatea, gingășia, 
frumusețea prozei lui Han Ser 
Ia se transmit cititorului nostru 
prin intermediul traducerii sem
nată de Marin larrcu Niculae.

devine acum.

Uzinele de Fier 
„¥LAHlTA“-ODORHEi

angojeozâ personal 
tehnico -administrativ 

îndeplinind următoarele 
condiții :

- economiști cu studii e- 
conomice superioare ;
- tehnicieni constructori cu 

studii medii și 2 ani de sta
giu ;
- ingineri în metalurgie 

sau siderurgie ;
=* inginer constructor.

E. DANIEL

Ritmul impetuos al construc
țiilor care se înalță astăzi in țara 
noastră se împletește armonios 
cu grija pentru păstrarea și res
taurarea vechilor monumente, 
vestigii ale trecutului istoric și 
cultural al poporului nostru.

La Hunedoara, în apropierea 
combinatului care își înalță noile 
construcții, castelul Corvineștilor 
se află în plină restaurare. După 
sala cavalerilor și capela, în mo
mentul de față se continuă res
taurarea sălii dietei și a turnu
lui de la intrare. In ultimul 
timp au mai fost refăcute și con
solidate și alte monumente isto
rice ca palatul brîncovenesc de 
la Potlogi, palatul de la Mogo- 
șoaia transformat in muzeu de 
artă brincovenească. în Capitală 
au fost executate o serie de lu- 
erări la clădirea Ateneului R.P. 
Romîne, iar la Iași s-au făcut 
unele amenajări la Palatul cul
turii și Teatrul de stat. în pre
zent la Orașul Stalin este în 
curs de restaurare casa Hirscher, 
construită în 1547, un vechi ba
zar al orașului în care breslele 
își desfăceau mărfurile. Distrusă 
in urma unui incendiu, această 
clădire va fi reconstruită pe ba
za noilor documente descoperite.

Paralel cu aceste lucrări au 
fost luate măsuri pentru păstra
rea și protecția unor monumente 
legate de începuturile culturii 
noastre. Anul trecut, au luat 
sfîrșit lucrările de restaurare a 
complexului de construcții de la 
mînăstirea Moldovița, ridicată în 
anul 1532', unul din monumen
tele cu valoroase picturi exte
rioare. Mai sînt în curs de des
fășurare lucrări de restaurare la 
mînăstirele Neamțului, Sucevi- 
ța, Tismana. în Maramureș sînt 
pe cale de a fi refăcute construc
țiile în lemn cu valoare istorică 
din satele Cuhea, Surdețti și Ro
goz. Pentru arhitectura lor in
teresantă de factură gotică au 
fost consolidate și restaurate și 
unele biserici din orașul Cluj.

Direcția monumentelor istorice 
din cadrul Comitetului de stat 
pentru construcții, arhitectură și 
sistematizare și-a propus și alte 
acțiuni de ocrotire și restaurare 
a unor monumente istorice prin
tre care Castelul de la Bonțida, 
locuința cărturarului Udriște 
Năsturel de la Herești, Monu
mentul de la Adamclisi, mozai
cul roman descoperit la Con
stanța și încăperile săpate in 
stincâ de la Basarabi.

(Agerpres)-- •--  
Cinematografe
Patria, București, Gh. Doja. 

Al. Sahia; Secretul cifrwlui; 
Flacăra : N-a fost in zadar , Ma- 
gheru, Maxim Gorki : Mai tare 
Ca moartea; V. Alec&an-dri, Lu
mina, Drumul Serii .* Voci in in. 
suld; I. C. Frimu, Vasile Roaită, 
Miorița : Ultima noapte pe »Ti- 
tanic“ ; Elena Pavel : Fata Că- 
pitonului; Central : Poemul mă
rii ; Victoria : Jucătoarea de bas. 
chet, 13 Septembrie: Soarta ți
nui om; Timpuri noi: Program, 
de filme documentare și de de
sene animate , Tineretului. G. 
Baco via : Avalanșa; Republica, 
înfrățirea între popoare, Liber
tății, 1 Mai: Enrico Caruso; 8 
Martie. Aurel Vlaicu : Singe Alb; 
Al. Popov : Vîndtorii de tig^l; 
Gri vița : Lady Hamilton; Cultu
ral : Micuța ; Unirea: Ștrenga
rii ; C. David : Fata cu ulciorul; 
Munca : Ceasul s-a oprit la mie^ 
zul nopfii: Arta. Donca Simo: 
Revolta peonilor; T Vledimi. 
rescu : Pentru 100.000 fa mărci; 
Moșilor: Melba; 23 August: 
Mizerabilii ; 16 Februarie: Hai
ducii din Rio-Frio; Uie pintitie: 
Agent secret la Canton; Popurf 
Lar. Volga, N. Bălcescu : Des» 
pre prietenul meu; M. Emîne- 
scu : Părinți și copii; 8 Mai ; 
Mumu; G. Coșbuc: întâlnire cu 
viața; Olga Bancic : Lili; 30 
Decembrie : Sabie șl zar; B. De- 
lavrancea : Amnarul fermecat f 
Clubul „Bolesfaw Bferut" : Fata 
In negru.
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Vizita lui N. S. Hrușciov în India s-a încheiat

O Intîlnire prietenească, 
din Guineea și Diallo 
dan, studiază in R. D. 
mijlocul unor membri 

neretul Liber

Kurymo Aîcfăr 
Bubanker din Su- 

Germana, lato-i In 
ai organizației Ti- 
German.

Comunicatul comun
J, Nehru l-a invitat 

pe Ciu En-lai la Delhi

sovieto-indian
DELHI 16 (Agerpres). — Vi

zita lui N. S. Hrușciov in India 
este o pagină importantă in noul 
capitol al relațiilor indiano-so- 
vietice, un important pas înainte 
în întărirea relațiilor cordiale și 
prietenești dintre cele două țări, 
se spune în comunicatul comun 
sovieto-indian, dat publicității 
la 16 februarie la Delhi.

In comunicat se arată că po
porul Indiei a făcut lui N. S. 
Hrușciov o primire călduroasă și 
prietenească care s-a caracteri
zat printr-un entuziasm general. 
Această manifestare a bunăvoin
ței, se subliniază în comunicat, 
este un prinos adus eminentului 
om de stat al zikloi noastre 
care muncește cu devotament 
pentru cauza păcii, precum și. o 
expresie a relațiilor fericite care 
există între India și Uniunea 
Sovietică șj între popoarele aces
tor două țâri.

N. S. Hrușciov, se arată în 
comunicatul comun, s-a întîlnit 
și a avut convorbiri cu președin
tele, vicepreședintele, primul mi
nistru și cu alți membri ai gu
vernului Indiei. în convorbirile 
sale cu primul ministru, care 
s-au desfășurat într-o atmosferă 
de prietenie și cordialitate, a fost 
abordat un cerc larg de proble
me referitoare la relațiile inter
naționale, precum și probleme 
concrete care interesează ambe
le țări.

Cei doi prim-miniștri au con
statat cu profundă satisfacție slă
birea simțitoare a încordării din. 
situația internațională care s a 
produs în bună măsură datorita 
inițiativei personale și eforturilor 
comune ale conducătorilor ma
rilor puteri, îndeosebi ale Iul 
N. S. Hrușciov și D, Eisenhower.

In comunicatul comun se ara
tă că schimbul de vizite și con
tactele personale — factor de 
preț în îmbunătățirea înțelegerii 
internaționale a contribuit la 
realizarea înțelegerii cu privire 
la organizarea în mai a.c. a unei 
întlniri la cel mai înalt nivel

a conducătorilor de state din 
U.R.S.S., S.U.A., Anglia și
Franța.

India și-a manifestat cu hotâ- 
rîre bunăvoința și a declarat câ 
acordă sprijin moral acestor 
eforturi permanente și îndelun
gate care au drept scop pacea.

Primul ministru al Indiei a 
dat din nou o înaltă apreciere 
propunerilor lui N. S. Hrușciov 
cu privire la dezarmarea gene
rală considerindu-le ca o chema
re la înfăptuirea principiului 
nefolosirii forței în rezolvarea 
problemelor internaționale. Cei 
doi prim-miniștri și-au reafirmat 
pozițiile față de interzicerea ar- 
mJor termonucleare și a celor
lalte mijloace de exterminare în 
masă.

Recenta reducere a forțelor 
armate ale Uniunii Sovietice 
care a urmat după reduceri si
milare ale forțelor armate efec
tuate într-un trecut apropiat, a 
fost apreciată de India arept o 
contribuție importantă la realiza- 
rea visului de veacuri al omeni
rii ca spada să fie transformată 
in plug.

N. S. Hrușciov a apreciat 
foarte mult politica de neutrali
tate și de neparticipare la alian
țele militare dusă de India sub
liniind că această politică se 
bucură de un profund respect în 
Uniunea Sovietică, fiind consi
derată drept o contribuție sub
stanțială la menținerea și întă
rirea păcii în întreaga lume.

Prietenia și înțelegerea . 
care se bizuie relațiile dintre In
dia și Uniunea Sovietică, 
subliniază în comunicat, n au 
fost niciodată at.t de trainice ca 
în prezent. Comunicatul ar2tă 
că atașamentul comun al Indiei 
și U.R.S.S. față de principiile 
coexistenței pașnice și hotărîrea 
lor comună de a contribui la 
stabilirea unei păci trainice au 
apropiat cele două țări și au lâr- 
git considerabil sfera colaboră
rii rodnice dintre ele, în cadrul

pe

S3

O.N.U, și în afara acestei orga
nizații.

N. S. Hrușciov a subliniat că 
unirea eforturilor U.R.S.S. și 
Indiei în lupta pentru pace va 
fi și de acum înainte un factor 
important care va contribui la 
micșorarea încordării și la dez
voltarea colaborării internațio
nale.

In comunicatul comun se ara
tă câ dezarmarea, prietenia in
tre popoare, dezvoltarea rapidă a 
regiunilor care au suferit timp 
îndelungat din cau?a mizeriei și 
înapoierii sint singurii factori 
care fac intr-adevăr dificila de
clanșarea unui război.

Cei doi prim-miniștri și-au ex
primat convingerea câ țările lor 
vor aduce o contribuție maximă 
la dezvoltarea pașnica a omeni
rii.

Primii miniștri au constatat cu 
bucurie că relațiile dintre cele 
doua țari sint la fel de strinse și 
în domeniu! economic și cultuuL 
Comunicatul caracterizează fer
ma de la Suratgarh drept m 
simbol al colaborării indiar.o- 
sovietice în domeniul agricultu
rii, iar uzina de la Bhilai — 
drept un simbol similar in do
meniul industriei. In comunicat 
se arată că in completare 13 
creditele acordate anterior. Uni
unea Sovietică a oferit recent 
Indiei un nou credit în valoare 
de 1,5 miliarde ruble. Pentru 
firima oară între cele două țâri a 
ost semn3( un acord cu privire 

la colaborarea culturală, științi
fică și tehnică.

Actuala vizită, se spune în co
municat, i-a oferit lui N. S. 
Hrușciov posibilitatea de a-și da 
seama de eforturile pe care le 
depune India în toate domeniile 
de dezvoltare pentru îmbunătă
țirea vieții poporului indian. Vi
zita a oferit de asemenea celor 
doi prim-miniștri posibilitatea 
mult așteptată de a reînnoi prie
tenia dintre ei și de a discuți 
personal o serie de probleme de 
interes comun.

In drum spre Indonezia,
N. S. Hrușciov a sosit la Rangoon

RANGOON 16 (Agerpres). - 
Corespondență speciala : La 16 
februarie ora 12,56 (ora locală), 
ora 8,56 (ora Moscovei) la invi
tația guvernului birman a sosit 
la Rangoon N, S. Hrușciov, pre. 
ședințele Consiliului de Miniștri 
al U.R.S.S.

Pe aerodromul Mingaladon, 
N. S. Hrușciov și persoanele care 
îl însoțesc au fost iotiuipinați de 
U Win Maung, președintele Uni
unii Birmane, Ne Win, primul 
ministru al Birmaniei, membri 
ai guvernului birman, reprezoa. 
tanți ai organizațiilor obștești dia 
Birmania, A. M. Ledovski, am
basadorul L.R.S.S. în Birmania, 
conducători ai instituțiilor «ovie. 
tice din Birmania, precum și re
prezentanți ai corpului diploma, 
tic acreditați la Rangoon.

Cuvîntarea de salut a fost ro
stită de U Win Maung, președin. 
tele Uniunii Birmane.

Vă salutăm — a spus el — ca 
pe un prieten care a venit din 
nou la noi în scopul iptiririi re
lațiilor de prietenie existente în. 
tre cele două țări ale noastre, 
relații la făurirea cărora ați con
tribuit în timpul primei dv. vi
zite.

Sînt încredințat, a spus pre
ședintele Uniunii Birmane, că 
aceste relații de prietenie s au 
dezvoltat și se dezvoltă pe baza 
celor cinci principii ale coexi
stenței pașnice.

Președintele și-a exprimat con
vingerea că spiritul unei mai 
bune înțelegeri reflectă recu
noașterea creseîndă a valorii a- 
eestor principii de către tot mai 
multe țări.

Aceasta, a 
intr-adevăr o 
evenimentele 
națională, cotitură care cere de 
la noi eforturi și mai mari in 
năzuința noastră comună spre 
pace. Contribuția dumneavoastră 
personală la crearea acestei at
mosfere mai pline de speranțe 
este bine cunoscută. Apreciem 
mult eforturile dv. și ne expri
măm sincera speranță că dorința 
dv. de a realiza pacea pe pă- 
mînt va fi încununată de succes.

în încheierea cuvîntării sale 
U Win Maung și-a exprimat con
vingerea că vizita lui N. S. Hruș
ciov va întări relațiile de priete
nie dintre cele două țări și va 
sluji prin aceasta cauzei păcii și 
înțelegerii în întreaga lume.

A luat apoi cuvîntul N. S. 
Hrușciov care și-a exprimat re
gretul că vizita sa în Birmania 
va fi de scurtă durată. Dar, a 
spus el, cred că acest lucru nu 
ne va împiedica să exșminăm 
împreună cu dl prim-ministru 
și cu ceilalți conducători ai gu- 
vernului birman unele probleme 
de cea mai mare importanță ale 
contemporaneității, care preocu
pă profund popoarele Uniunii 
Sovietice si Birmaniei. Cet mai 
arzătoare problemă, a declarat 
el, care se află în fața popoare
lor și guvernelor, este realizarea 
unei păci generale și trainice pe 
pămînt. Apreciem și înțelegem 
eforturile pe care le depun în 
prezent guvernul și poporul bir
man în vederea realizării păcii.

Fără o pace trainică an poate & 
creat un stat înfloritor, ața rum 
dorește poporul dornic de li
bertate «i muncitor al Birma- 
nici.

Sintem convinși, a spus N- S. 
Hrușciov în încheiere, că înlilni- 
rile noastre cu conducătorii Bir- 
maniei vor contribui la dezvol
tarea prieteniei între țările noa
stre și la măreața cauză de asi
gurare a unei 
întreaga lume.

pâcj trainice in

*
a șederii saleTn prima zi . _ 

Birmania, N S. Hr>_>șciov a avut 
fnrrevederi cu p'eședinlele Uaro- 
nii Birmane. U Win Maung. pre
cum și eu primul miaistni Xe 
Win.

Tot la 16 febniane, șeful gu
vernului sovietic. N. S. Hrușccr. 
s-a tnînmt cu cunoscutul frun
taș al vieții pol bce din B .-ma
nia. președ ntrie Ligii _pure"

a^tfasciste a Ebenâto pop-ra
lul, U Nu. După oji se la 
alqgeriie care au avut foc re
cent Liga -pura" aarrtasc-sra a 
liberte to p&puruLth a cucent na. 
pritatea in parlameaL ier z a 
rrie biraiaae au anunți că la 1 
aprilie, and Birmania va reveni 
la viața paraineaUra. U Nu va 
fi însărcinat cu f^m^rea gu
vernului. Couvor îmrea i nuc N. 
S. Hrușaov și L Nu a ar-t un 
caracter prietenesc.

Seara, preșeAnteie U 116 
.Uaung a oăent c xa.re receoțae 
in c*^tea hă N. & X
a persoanejor care l btaote»r.

fa tiapd lasplia m foM 
oivaLd U Wai Uacag w K- S- 
Htux-tov. Recepaa s-a 
rat jetro akaraâe.'i ie caMi 
pneteaie.

Miercnr N. S.
cocenaâ x căra o ia re
!n BinaaaiaL d^xoeaU ar- 

să piece spre ‘ Tiri-i

De ce este furios 
mister Hosmer 

pe poporul Cubei

continuat el, este 
fericită cotituri in 
de pe arena inter-

Pentru In mie februarie șl 
martie Pentagonul a pre
gătii in reg-anea Mă^ri 

Caraibelor an impozant specta
col militar. |w apropierea coasiei 
col o mei
s-au 
ale 
care 
rea, 
obiective tmpxtante aflate sub 
controlul unor forțe d.zufenie*.

Soldați ai inia ilenei tnanne, 
6 nave de război, helicoptere și 
nave de debarcare, precum și »• 
vioane cu reacție, au participat 
in prima parie a .jnanevrefo;”. 
ordona ie de Casa Albă p reco
mandate in mod unanim de Co- 
miieiul mixt al șefilor de stale 
majore ale S.U.A.

Scopul manevrelor, după cum 
reiese dintr un articol pobîicat 
de ziarul „Ne* York Post" es e 
„de a demonstra regimului lui 
Castro și naționaliștilor dm 
Panama posiblitatea S.UA de 
a transporta in citeva ore in ori
care din zonele acestei regiuni 
un număr mare de soldați și ar- 
mament greu". Aceste operațiuni 
militare nu au deci un caracter 
accidental ■ ele au loc paralel cu 
numeroase întăriri aduse la baza 
americană de la Guantanamo 
din Cuba și cu recenta deba-care 
în Republica Dominicană, la ce
rerea dictatorului Trujillo, a uni- 
tăților de infanterie marină ame- 
ricană.

Ne aflăm, dupâ cum se vede, 
în fața unei conspirații militare 
evidente, inițiată de acele 
cercuri din S.U.A. care nu văd 
cu ochi buni tendința unor țări 
din bazinul Mării Caraibelor de 
a ieși din starea de înapoiere.

a menea ne Pono-Wico 
desfășura» pomele eiercriii 
torțelor a'ma’e a ie S.U.Â. 
au avui ca iernă wdefarra- 
atacarea și ocuparea un <

foame si inculturi. Forța cnren- 
tuhn aa*-Mnperii!ist se mam. 
festa viguros la Cuba ande 
dictatori hn Batista a fost 
inUhffită d«pâ • tuptâ în
drăzneață S» mdehmga'ă a for
țelor insurecționale populare, un- 
de reforma agrară in curs de 
apheire cootnbuie la ridicarea 
niveialtu de trai al țărămmi, 
unde importurile sint înlocuite 
cu producția națională.

Această conspirație e inspiraiă 
de cercuri monopoliste din 
S.U.A„ care au acaparat econo
mia majorității țărilor latino- 
americane și care acum se simt 
lovite de reformele aplicate In 
Cuba.

Incâ de la începutul lumi ia- 
nuarte. Craig Hosmer, membru 
al Camerei reprezentanților a 
S.U.A^ a cerut Congresului să 
adopte o rezoluție „pentru a îm
piedica intervenția, dominaț.a. 
controlul și colonizarea lumii noi 
de către comjnismul internațio^ 
nai".

După optica obtuză a lui His- 
mer. „comunism" înseamnă re- 
%olta poporului panamez care 
\ rea să radi drapelul său arbo
rat deasupra zonei Canalului, 
dorința unor oficialități latino- 
americane de a purcede la dezar. 
narea generală, indignarea lip
sită de echivoc a peruvienilor și 
venezueliemfor fați de repre
zentanții monopolurilor nord- 
americane, și, bineînțeles, revo
luția cubană. „«Comunism», pen- 
tru Craig Hosmer scrie ziarul 
cubanez „Revolucion", este tot 
ceea ce înseamnă eliberarea na
țională a popoarelor latino- 
americane".

Hosmer și a Iți reprezentanți ai 
intereselor monopolurilor din

DELHI 16 (Agerpres). —Pri
mul ministru al Indiei, Nehru, 
l-a invitat pe premierul Consi
liului de Stat al R.P. Chineze, 
Ciu En-lai, să vină la Delhi 
pentru a se Intilni cu el, pentru 
a fi depuse toate eforturile cu 
putință in vederea studierii po
sibilităților de reglementare 
pașnică a divergentelor de fron
tieră dintre cele două țâri.

invitație a fost expu- 
scrisoare adresată lui

Această 
să intr-o 
Ciu En-lai și datată 5 februarie. 
Textul acestei scriam, ca și cu
prinsul ultimei note adresate de 
guvernul indian guvernului 
R. P. Chineze, au fost prezen
tate fa 15 februarie parlamentu
lui de către primul ministru 
Nehrw.

„Vina“ lui 
Klaus Walter

Recent, poliția vest-berli
neză a arestat pe tin arul 
Klaus Walter, in virstă de 20 
ani pentru că a protestat 
pur tind o pancarta, împo
triva menținerii naziștilor 
Globke și Oberl&nder în pos 
turi ministeriale și că a ce
rut sa se pună capăt renaște
rii fascismului în Germania 
Occidentală, lată ce cap de 
„acuzare** teribil !

Cererea de a fi pus în li 
bertate n-a fost luată in con
siderație de justiție. Abia 
după ce valul de proteste 
a crescut vertiginos, după 
ce pe adresa lui Klaus Wal 
ter au început să sosească 
teancuri de scrisori, procuro
rul a catadixit s-o primească 
pe mama acestui tînăr pentru 
a-i propune să... împiedice 
protestele ! Da, după părerea 
procurorului vest-berlinez
mama arestatului ar trebui 
să împiedice protestele îm
potriva acestei arestări sa
mavolnice, deoarece — spu
nea procurorul — cu toate 
protestele, tînărul tot nu va 
fi eliberat și nu-i bine ca po
pulația să facă atîta vîlvă în 
jurul acestui caz. Nu-i greu 
de înțeles că procurorul din 
Berlinul de Vest își permitea 
să anticipeze hotărîrea tribu- 
noului în ce privește starea 
de arest a lui Walter pentru 
că cunoaște procedeele de tip 
hitlerist folosite de justiția 
vest-berlineză.

Tribunalul a respins cere
rea de punere în libertate 
sub pretextul că adele s-ar 
afla la... Bonn. Așadar, actele 
au fost trimise exact acelor 
care sînt de fapt instigatorii 
manifestațiilor naziste și pro
tectorii naziștilor. Ce fel de 
dreptate or să împartă na
ziștii de la Bonn ? Și apoi ce 
caută dosarul la Bonn, știut 
fiind că Berlinul Occidental 
nu aparține Republicii Fede
rale Germane ? lată întrebări 
pe care și le pune populația 
vest-berlineză și odată cu ea 
oamenii cinstiți de pretutin
deni. Indignarea față de a- 
ceasta nouă samavolnicie o 
autorităților din Berlinul Oc
cidental crește tot mai mult. 
V aiul de proteste devine 
tot mai puternic.

Curajosul tînăr a trimis 
din închisoare o scrisoare în 
care spune: „Nu mi-e frică ! 
Gîndul la ajutorul pe care 
mi-l acordă atîta lume face 
ca totul să-mi fie mai ușor**.

Da, tinărul nu este singur. 
Persecutarea democraților 
vest-berlinezi provoacă in 
toată lumea mînie.

ION D. GOIA

Să luptăm pentru destinderea 
încordării internaționale 

și pentru prietenie 
Vizita lui A. I. Mikolan in Norvegia

OSLO 16 (Agerpres). — 
TASS transmite: L* 14 februa
rie, pnernrl Norvegiei s cter.t 
o mass Îs hotelul Bristol in oa
stea hă A. I- Mikoiaa.

Cu arest prilej primul mi
nistru Gerhirdsen s A. L 
Mikoîan au rostit cueintsn.

In cuvLitarea ța E. Gerhzrd- 
sen a spus ci guvernul norve
gian apreciază taptul ca intar- 
cindu-se din Havan, la Moscova. 
A. I. Mikoian a făcut un scut 
popas la Osia Ia prezent, a de
clarat Gerhardsec, toate gvver- 
nele din lume recunosc că ia 
condițiile existentei aratei nu
cleare un război ar fi absurd. 
Calea spre jcordtin care pot ga
ranta pacea a declarai e!. trece 
prin încheierea unui acord cu 
privire la dezarmarea interna
țională controlată.

A luat apoi corintul A. I. 
Mikoian care a mulțumit guvernu
lui Norvegiei ți primului mi
nistru Gerhardsen pentru invita
ția in urma căreia el are prilejul 
să viziteze Norvegia.

Riferindu se ia taptul că Nor
vegia este membră a NA.T.C1. 
A. 1. Mikoian ți-a exprimat spe
ranța câ acesta este un feno
men trecător ți nu aferteară ca
racterul relațiilor noastre. Nădăj
duim. a declarat A. I- Mtaran. 
că destinderea încordării int*e 
popoare va țub'ezi baza NATO. 
Cînd se va topi ghrața răzbvo- 
lui rece, rămâțitdie organizației 
agresive N. A.T.O. se vor i-wca 
ți poporal norvegian va 5 la 
înălțimea noii situații izter-ab> 
na le.

Sa luptăm deci pentru destis- 
dere, ț-vuedăr-- :nleraaț£«z5e ți 
penîru prietenie.

Uriașul
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protest al opiniei publice mondiale 
împotriva experimentării 

bombei atomice franceze
test împotriva experiențelor 
borrta atomică franceză.

CAIRO 16 țAgerpras).
După cum a an-r.ța*. postii 
radio Omdunnan. ministrul

CU

de 
de 

externe al Sudanului a inmînat 
la 15 februarie ambasadorului 
Franței in Sudan o notă oficială 
d: protest împotriva experiențe- 
kr cu bomba atomică, efectuate 
de Franța în pustiul Sahara.

LO\DRA 16 (Agerpres). — La 
15 februarie membrii grupului 
Cm Canterbury a! Mișcării pen
tru dezarmarea oueierra au or
gan zat o de noostrafie d: 

împotriva experienței 
■ba atomica franceza in

pro- 
cu 

Sa-

afla
de

IXOpilt

Nu de owlt cuben c hotorit trensfonnerea unor cezăre-i
a» ia șro»-. Imcginea noastră vă prezintă un cspect de «a 
festVșctec trensformâri! fostelor cazărmi de la Moacan, prerm- 

c<j Oriente, in școli.

itre demonstranți se
‘tt Johnson, decanul 
rirarr. rare nurta un panou 

asTip'jta Sa te iohrrcâ 
a Fraste :r?bc e
'x -^‘eîe Marea
'-i trebre 54 dra ac errm-

unde, prin intermediul reprezen
tanților lor, au înminat primaru. 
lui o scrisoare de protest împo
triva efectuării experințelor ato
mice de către Franța.

★
ATENA 16 (Agerpres). — Ex- 

filozia bombei atomice francele 
n Sahara a stirnit proteste ho- 

tărîte in rindurile opiniei pu
blice din Grecia.

Criticind experiențele franceze 
din Sahara, ziarul „Kathime- 
rini“ scrie că ele pot duee la 
serioase urmări internaționale.

Grupul parlamentar al depu- 
taților dm partea Uniunii demo
crate de stingă a prezentat o 
interpelare în legătură cu expe
riențele atomice franceze din 
Sahara, subliniind primejdia se
rioasă a sporirii radioactivității 
tn Grecia, ceea ce creează o pri
mejdie directă și serioasă pentru 
populație. Autorii interpelării cri- 
t‘ca guvernul grec pentru câ nu 
2 -i'epr.ns nici un fel de mă- 
snri pe-iru a împiedica aceste 
experiențe.

•#
TOKIO 16 (Agerpres). — A- 

g'r. ia United Press Internatio- 
rj’. anunță că explozia a to nică 
franreză din Sahara a 
p iiernice proteste din 
principalelor partide 
din Japonia. Sojiro 
hima, secretar gen.ral 
tidufui liberal democrat 
mental, a declarat că „ . 
nu va renunța niciodată la spe
ranța că se va realiza interzi
cerea totala a experiențelor cu 
arma midearî în ciuda exploziei 
franceze-. Inejiro Asantima, se- 
cre’ar general al Partidului So- 
cai st a condamnat experiența 
din Sahara, dedar’nd că a test 
efectuată Jn duda opoziției pu
ternice a Întregii lumi".

provocat 
partea 

politice 
Kawas- 

al Par- 
guverna- 
,Japonia

Sesiunea Comisiei 
guvernamentale pentru 
colaborarea economică 

romîno-ungară
BUDAPESTA 16 (Agerpres). 

— La 16 fibruarie in capitala 
Republicii Populare Ung re sa 
deschis cea de-a doua sesiune a 
Comisiei guvernamentale pentru 
colaborarea economică romino- 
ungară. Delegația romînâ este 
condusă de Alexandru Birlădea- 
nu, vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri al Republicii Popu
lare Romine. Delegația ungară 
este condusă de Antal Apro. 
prim-vicepreședinte al Consiliu
lui de Miniștri al Republicii 
Populare Ungare.

închiderea lucrărilor Conferinței 
pentru dezarmare 

a reprezentanților vieții publice «ovietice
MOSCOVA. — In după-amiaza 

ulei d» 76 februarie lucrările 
Cou/erijUei pentru dezarmare a 
reprexmauțslor vieții publice 
rnieiiee au luat sfirșit. In șe 
diața de închidere Conferința a 
•depun ■■ apel câtre tonte for. 
țeU fofofoare de pace din lume

chemindu-le să și unească efor
turile pentru realizarea dezar. 
mării generale și totale. Au fost 
adoptate de asemenea o rezoluție 
cu privire la încetarea experien
țelor cu arma nucleară și o re
zoluție care salută noua reduce
re a forțelor armate sovietice.

S.U.A. încearcă si rreinsie „doc
trina Monroe" care timp de de
cenii a slujit Statelor L mie pe u 
tru a acapara bogățiile conți- 
nentului sud-amenran și pentru 
a călca in picioare suveranitatea 
națională a popoarelor acestui 
continent : din anul 1823, lozinca 
„America pentru americani" 
a fost interpretată de Washing
ton in felul următor : „America 
pentru nord americani“

W’ashingtonul nu este obișnuit 
să facă uz de parafraze. Orice 
guvern din America de Sud care 
nu și-ar releva docilitatea în fața 
oligarhiei financiare nord-ameri- 
cane e pasibil de a fi considerat 
..comunist" și atunci, imediat 
infanteria marină va recurge la 
o ..demonstrație de forță" in a 
propierea coastei țării vizate, ba 
chiar va și debarca pentru a im
pune un ..guvern liber" de tip 
Somoza sau Trujillo, un guvern 
prosternat la picioarele compa
niilor „United Fruit Co" și „Moa 
Bay", ale trusturilor petrolifere, 
de electricitate și telefoane.

Independent însă de faptul 
dacă va fi adoptată sau nu re
zoluția Craig Hosmer, nu încape 
îndoială că această rezoluție a 
fost prezentată pentru a îngroșa 
perdeaua de fum anticomunistă 
in spatele căreia se încearcă in
vadarea Cubei de către merce
narii lui Batista, recrutați prin
tre naziști, franchiști, printre 
membrii .,Legiunii străine" fran
ceze, sau din centrele de diver-

sioniști întreținute de mani mo
șieri sau Ce monopoltști la M aJ 
mi (Florida), m Guatemala, Ni
caragua, San-Dominga.

Insă timpurile ci nd Statele l - 
nite puteau să trateze țările la
tino americane ca pe niște co'o- 
nii. avertizează ziarul cubanez 
, Diario de la Manana", cind 
simpla prezentare a unor moți
uni insolente și intervenționiste 
făceau să se cutremure minis e- 
rele de afaceri externe ale ță
rilor sud-americane, aparțin de 
doneniul trecutului. Politica Cu
bei nu mai este dictată de la 
Washington, ci este hotărită la 
Havana.

în aceste condiții și ținînd 
seama de actuala politică a 
S.U A., se constată intr-un ra
port al comisiei senatoriale pen
tru afacerile externe, „s-a creat 
primejdia apariției unei perioade 
de încordare similare unui 
război rece in relațiile dintre 
Washington și țările menționa
te" (U.P I ).

La planurile urzite împotriva 
Cubei, poporul acestei țări răs
punde prin accelerarea eforturi
lor sale in direejia consolidării 
independenței naționale fiind 
gata a apăra alături de armata 
revoluționară cuceririle democra
tice obținute. Un rol de seamă 
îl are și sprijinul pe care I pri
mește Cuba din partea tuturor 
popoarelor iubitoare de pace.

VALENTIN DRUM

DIN TOATE COLȚURILE LUMII

La |6 febra ar »e a plecat In 
S.U.A. o delegație de seniton 
sov;et:d condusa de poe.ul Ste
pan Scipaciox. Din delegaț e fac 
par.e Leorud Leonov, Oles Goti
ce ar și Muhtar Auezov.

Delegația va s’a in S.UA. o 
lună da zile, in care timp va 
călători prin țafă- se va intilni 
cu scriitori și aiți oa r.em de 
cultură americani, va lua cunoș
tință de viața și cultura poporu
lui american.

Această vizită a scriitorilor 
so.ietici este un răspuns la vi
zita făcută anul trecut In Uniu
nea Sovietică de un grup de 
scriitori americani.

Populația Camerunului va 
boicota „plebiscitul" pentru 

constituție sub controlul 
autorităților franceze

După cum relatează agenția 
France Presse, Felix Mouniîe. 
președintele Partidului ..Uniunea 
populației din Camerun-, a de* 
clarat că populația Camerunului 
a hotărît să boicoteze „plebisci
tul" pentru constituție care va 
avea Ioc la 21 februarie sub con
trolul autorităților franceze.

Situația din Camerun, a con
tinuat el, nu va deveni normală
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area unor _ 
merun și for

marea unui comitet legislativ 
care sa primească sarcina za 
elaboreze o constituție care za 
:a seama de toate opiniile po
litice d n țară.

J-

Automobilul chinez „Minuscul'

După cum anunță agenția China 
Nouă, la Pekin a fost fabricat 
primul lot de automobile cu

marca ,Jdinuscur. Acest model 
de automobil a fost elaborat de 
profesorii și studenții Facultății 
de construcții de automobile și 
tractoare a Institutului politeh
nic ..Țzinhua** in colaborare cu 
colectivul uzinei de reparații 
auto din Pekin.

„Minuscul" — este un auto
mobil cu patru locuri care poate 
dezvolta o viteză pină la 56 km. 
pe oră.

PARIS. — Un grup de seni, 
tori francezi au dai publicității 
un manifest in care condamnă 
arestarea samavolnică la Barce. 
Iona a tinărului scriitor progre. 
sist spaniol Luis Goytisolo. Scrii
torii francezi fac apel la ooinia 
publică, la toți oamenii de litere 
pentru a acționa în '•omun în ve
derea e’iberării scriitorului spa
niol

Manifestul este semnat de Ara- 
gon. Elsa Triolet. lean-Paul Sar
tre Andră Stil, Pierre Daix. Si. 
mone de Beauvoir, Pierre Ga. 
marra. Nathalie Sarraute șl alfii-

ATENA. — După cum relatează 
ziarul ..To Vinia“. Confederația 
Generală a Muncii arată într-o 
scrisoare adresată ministrului 
Muncii că tn Grecia șomajul a

atins proporții uriașe Numărul 
șomeri'or, se spune în scrisoare,
a depășit 280.000

PHENIAN. - La 14 , ___
vase e Crilton și Tobolsk au an
corat tn portul Cihoncijin, ve
nind din Japonia, de unde au 
transportat un nou lot de 1015 
coreeni repatriați din Japonia. în 
timpul călătoriei, pe unul 
vase s-a născut un copil, un 
cetățean al Coreei democrate

PARIS. La 16 febr ierie 
deschis tntr-unul din marile ma
gazine universa’e ale Parisul-ui. 
..Bazar de l’Hotel de Viile", o 
expoziție cu produse alimentare 
din 21 de țări europene, printre 
care și Republica Populară Ro. 
mînă.

februarie,

din 
nou

s-a
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