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Agrotehnica învinge seceta

Cînd știi 
cui folosește otelul

Citiți

Pasiunea creatoare cunoaște 
oare bariere de netrecut ? La 
Hunedoara, în noua oțelărie, 
la dogoarea sutelor de grade 
a cuptoarelor Martin, am cu
noscut cîțiva dintre miile de 
tineri din vestita cetate a 
oțelului care prin munca lor 
creatoare împing mai depar
te limitele obișnuitului : Ște
fan., Tripșa, Erou al Muncii 
Socialiste, Aurel Stanciu, Lu- 

-cian Pane, loan Miculin și 
inginerul Kraft Nathan. La 
cabinetul tehnic al combi
natului, în zeci de registre și 
dosare, care consemnează 
eforturile creatoare ale sute
lor de siderurgiști hunedo- 
reni în lupta lor pentru a 
îndeplini sarcina celui de-al 
IIITea Congres al partidului, 
aceea de a da patriei mai 
mult oțel — am 
desea și numele 
de muncă ai 
Tripșa.

Lupta pentru 
deplinirea sarcinii 
trasată de partid, 
conștiința că mai 
mult oțel înseamnă 
mai multe tractoa
re, autocamioane, 
strunguri, mai mult 
oțel pentru noile 
blocuri de locuințe, 
într-uh cuvînt con
știința că aceasta 
ridicării continue 
lului de trai al celor ce 
muncesc, i-a unit pe acești 
tineri într-un grup de en
tuziaști și pasionați inova
tori. Numai datorită apli
cării unei singure inovații 
create de ei — o metodă 
nouă de încărcarea cuptoare
lor — oțelarii de la Hune
doara au produs în plus anul 
trecut circa 40.000 tone oțel.

Dezbătînd sarcinile 
rite ale anului 1961 pe care 
le-a pus în fața oțelarilor 
zel de al IlI-lea Congres 
partidului, Tripșa a fost 
dintîi care a spus : „Nu 
putem mulțumi cu ce 
făcut. Trebuie să găsim, să

biroul lui 
cuptorului 

tone, a ve- 
inginer Kraft

cu

am 
în
de

unei

patriei 
întîlnit a- 
tovarășilor 

lui Ștefan

în-

descoperim noi căi pentru a 
elabora cu cuptoarele noastre 
mai mult oțel".

Și au găsit I 
într-o seară, în

Tripșa, din fața 
Martin de 400 de 
nit tînărul 
Nathan.

- Ceva nou, tovarășe ingi
ner ? l-au întrebat Tripșa și 
Stanciu văzîndu-1 intrînd 
o revistă sub braț.

— Da și nu prea...
— Cum vine asta ?
— Cum să vă spun, 

găsit aci în „Stal" o idee 
drăzneață. Dar e ceva 
viitor.

— Foarte bine, și noi luptăm 
să aducem viitorul mai a- 
proape. Despre ce este vorba?

Kraft, pe îndelete, le-a 
tradus din revista sovietică 
„Stal" un articol care enunța 
ideea arderii superficiale a 
unei vetre la un cuptor Mar-

ori la compromiterea 
idei valoroase.

Și ideea lor a fost înche
gată, fondată de experiențele 
și cercetările care au urmat. 
Cînd într-o zi toți au ajuns 
la concluzia că ideea lor este 
justă au trecut 
experimentarea 
experiență au _____
cum au susținut Pane și 
culin, la o groapă ivită 
vatra cuptorului I în 
șticului. Reparația care 
buia să dureze cîteva ceasuri, 
aplicînd noua metodă de ar
dere superficială a 
prin darea unui strat 
de magnezită a durat 
30 de minute.

S-a trecut apoi la noi 
cări, s-a experimentat 
da făcîndu-se o vatră 
plet nouă la cald după me
toda elaborată de ei. Repara
ția a durat numai 
treizeci

@ O idee îndrăzneață
0 300 de probe

31.000 tone oțel în plus
• 2.000.000 lei economii pe an

servește 
a nive

spo-

al 
cel 
ne 

am

Zilnic, la întreprinderea „Elec- 
trofar" din Capitală se fa
brică peste 3.000 lămpi 
fluorescente. Calitatea ace
stora este asigurată și_ de 
munca atentă a tinărului 
Urtllă Dumitru care lucrea
ză la cuptorul de ardere și 
formare a lămpilor fluores

cente.
Foto: AGERPRES 

P. DUMITRESCU

tin nou construit. Ideea era 
îndrăzneață, dar articolul nu 
era suficient, pentru a 
la aplicarea concretă a 
metode.

— Să scrim revistei, 
ne dă lămuriri în plt.s — 
și-a dat cu părerea Tripșa.

— Ce rost are, și-a 
exprimat Kraft părerea. Cup
toare noi cărora să le facem 
o vatră după această metodă 
tot nu avem.

— Nu-i nimic, l-a susținut 
Stanciu pe Tripșa. Poate cînd 
o fi gata, i-om face cuptoru
lui o vatră nouă, după meto
da aceasta.

— Facem nu facem asta 
vom vedea noi, dar trebuie 
să ne gîndim cum am pi’tea 
să folosim această idee, și-a 
argumentat Tripșa părerea.

Ce s-a întîmplat apoi e 
greu de spus. Inginerul Kraft 
a plecat în străinătate, la un 
schimb de experiență iar pe 
ceilalți, treburile zilnice i-au 
prins și trimiterea scrisorii a 
fost amînată de la o zi la 
alta. Ideea însă a continuat 
să frămînte pe toți. într-o 
zi Tripșa i-a adunat pe toți, 
l-a chemat chiar și pe Lucian 
Pane care era în schimbul 
de noapte.

— M-azn tot gîndit și iar 
m-am gîndit, le-a spus ei. 
Ideea din revista asta sovie
tică e grozavă. Deocamdată, 
e drept, nu o putem încă a- 
plica. Nu avem cuptoare noi 
cărora să Ie facem vetre 
după această metodă. Totuși, 
dacă am reuși să punem la 
punct o astfel de metodă 
pentru repararea vetrelor la 
cald, ar fi un lucru grozav.

Discuția a durat mult, s-a 
lungit pînă noaptea tîrziu. 
Kraft ca „teoretician" al. co
lectivului, l-a susținut pe 
Tripșa. Miculin și Pane au 
susținut ideea unei experiențe 
mai întîi la repararea unei 
gropi ce s-ar ivi într-o va
tră. Treptat, treptat, ideia a 
căpătat un contur, o formă 
precisă. S-ar putea spune 
chiar că ideea noii metode a 
fost elaborată în seara aceea.
- Trebuie să studiem te

meinic, le-a spus Tripșa. O 
încercare nereușită duce une-

trece 
noii

poate

Plecarea tovarășului Gheorghe Apostol 
la cea de XXII-a 

Executiv
Luni a părăsit Capitala, 

îndreptîndu-se spre___ r___ _ . Berlin, 
tovarășul Gheorghe Apostol, 
președintele Consiliului Cen
tral al Sindicatelor din RP. 
Romînă, membru al Comite
tului Executiv al Federației 
Sindicale Mondiale, pentru a 
participa la cea de-a XXII-a 
Sesiune a Comitetului Execu
tiv al F.S.M.

împreună cu tovarășul 
Gheorghe Apostol, au plecat 
tovarășii: Vasile Mușat, vice
președinte al C.C.S., Aurel 
Ardeleanu, secretar al C.C.S.

Sesiune a Comitetului 
al F. S. M.

și Nicolae Vasu,
C.C. al Uniunii

secretar al 
_ sindicatelor

din întreprinderile industriei 
metalurgice și electrice, care 
vor participa la un schimb 
de experiență cu conducerea 
centrală a Federației Sindica
telor Libere Germane.

La plecare, în Gara 
Nord, delegația a fost

de 
i.v.v., . con
dusă de tovarășii Elena Las- 
cu, vicepreședinte, Ion Cotoț, 
Mihai Marin. Alecu Costică, 
secretari ai C.C.S., de activiști 
sindicali.

(Agerpres)

Solemnitatea înmînării Ordinului Muncii 
Alexandru Bîrlâdeanu

Voitec, Mihai Dalea, Gheor
ghe Stoica, membri ai C.C. al 
P.M.R., miniștri.

După citirea decretului 
de decorare, tovarășul Ion 
Gheorghe Maurer, președin
tele Prezidiului Marii Adu
nări Naționale, a înmînat to
varășului Alexandru Bîrlâ- 
deanu înalta distincție.

Cei prezenți I au felicitat 
călduros pe tovarășul Ale
xandru Bîrlădeanu pentru 
distincția primită.

(Agerpres)

clasa I tovarășului
Luni la amiază, la prezidiul 

Marii Adunări Naționale a 
avut loc solemnitatea înmî- 
nării Ordinului Muncii clasa 
I tovarășului Alexandru 
Bîrlădeanu, membru al C.C. 
al P.M.R., vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, 
prilejul împlinirii a 50 
ani, pentru merite în c

cu 
de 

__  ____ opera 
de construire a socialismului. 

La solemnitate au luat 
parte tovarășii : Chivu Stoica, 
Ion Gheorghe Maurer, Ale
xandru Moghioroș. Ștefan
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Am citit articolul apărut 
recent în ziarul „Scînteia ti
neretului", semnat de tovară
șul inginer agronom Mircea 
Teodorescu de la 
agricolă colectivă 
Vasia din comuna 
gust", 
Din 
sul 
că 
tă gospodărie au 
riență bună in cultivarea po
rumbului. Multe din meto
dele lor de cultivare și între
ținere a acestei plante au 
fost folosite și în gospodări 
noastră colectivă. Ca urmare 
a acestui fapt, noi am obți
nut anul trecut o producție 
medie pe gospodărie de 3030 
kg porumb-bcabe. Și asta în 
condițiile unei secete 
sive. O experiență bună 
cultivarea acestei plante 
au tinerii din echipa de 
neret pe care o conduc, 
nerii din această echipă au 
obținut de pe lotul de po
rumb îngrijit de ei 3.800 kg 
porumb-boabe la hectar.

încă 
1959, după 
de 
au 
pe 
de

regiunea 
cele arătate 

în articol reiese 
colectiviștii din

gospodăria 
Vasil eseu 
..23 Au- 

Dobrogea. 
de din

elor 
aceas- 

o expe-

exce-
în 
o

practic 
ei. _ 

făcut-o

la 
Prima 

așa 
Mi- 

în 
fața 
tre-

vetrei 
gros 
doar

încer- 
meto- 
com-

2 ore și 
de minute în loc de 
9 ore cît era plani
ficată. 
Tripșa. 
var ași: 
probe 
reparare după noua 
metodă, r 
biroului 
cuptorului 
de tone, lîngă anga
jamentul ‘ oțelarilor 

de a scurta timpul de re
parații la cald au apărut gra
fice de urmărire a eficacității 
noii metode. Peste 300 de pro
be a luat din vetre grupul ti
nerilor inovatori pentru a-și 
fonda și argumenta noua lor 
metodă. A doua vatră repa
rată de data aceasta într-un 
termen și mai scurt, a de
monstrat valoarea deosebită 
a noii lor metode. Dar grupul 
inovatorilor nu s-a oprit aci. 
Punerea la punct a noii me
tode care scurtează atit de 
mult termenul de reparare la 
cald a unei vetre nu a însem
nat și nu înseamnă nicide
cum o limită, o barieră de 
netrecut pentru ei. Sute și 
sute de încercări, de probe 
luate din vetrele cuptoarelor 
vin să argumenteze acum o 
nouă idee cu care grupul ti
nerilor inovatori combate pă
rerea unor specialiști după 
care cea mai bună vatră de 
cuptor este cea cu un pro
centaj de magnezită de 70 la 
sută. Colectivul acesta de 
inovatori, pe baza cercetărilor 
și experiențelor făcute, de
monstrează acum că o vatră 
de cuptor fără a pricinui cu 
nimic calității oțelului, poate 
merge pînă cînd coeficientul 
de magneziu scade chiar la 
21 la sută. Susținerea acestei 
noi idei împreună cu arderea 
superficială fac din metoda 
de reparare a vetredor la 
cald elaborată de grupul 
tinerilor inovatori o metodă 
deosebit de prețioasă. Metoda 
realizată de ei a trecut de 
acum pragul experiențelor' și

Zi și noapte, 
Kraft și to- 
lor au luat 
din vetreîe

Pe pereții 
din fața 

i de 400

I. ȘERBU

inuare in pag. 3-a)

îu era secetă tocmai 
porumbul trebuia să 

“ipoi, nici noi n-am fă- 
t ce ne învață agroteh-

' /HCULTU4A PORUM-BULUf

din toamna 
arăturile 

toamnă membrii 
transportat și împrăștiat 
cîmp circa 20—22 de tone 
gunoi de grajd la hectar. 

Sămînța tratată, 
s-a făcut proba 
ție, am băgat-o 
pe la jumătatea 
la adîncimea de

anului 
adinei 

echipei

după ce i 
de germina- 
sub brazdă 
lunii aprilie, 
10—12 cen-

cîteva săptămini, La această 
prasLă am lucrat mai cu mi
gală ca deobâcei. Adică am 
căuta: mai intii să afinăm 
bine pămîntul la rădăcina 
plantelor — cu grijă ca nu 
cumva să crestăm tulpinde. 
Am lăsat numai cite 5—6 
plante la metru pătrat, bine
înțeles, pe cele mai dezvol
tate. cu rulpme viguroase La 
cîteva zile, după o ploaie am 
mai făcut o prațilă semi-me- 
canică pentru a distruge bu
ruienile A patra prațilă am

ră. De exemplu, în primă
vară, înainte de însămînțări, 
nu am dat 150—200 kg de 
îngrășăminte chimice, la hec
tar, așa cum ne propusesem 
inițial.

Cu toate că echipa 
stră de tineret nu 
activitate îndelungată, 
tka ne-a dovedit un
important. Anume că atunci 
cînd înveți, tind te străduiești 
să aplici în practică regulile 
științei agricole înaintate, su
pui natura, o birui. De aceea,

noa- 
are o 

prac- 
lucru

anul acesta echipa noastră e 
hotărî tă să obțină o produc
ție de porumb și mai mare. 
Pentru aceasta învățăm. De 
la cursul agrotehnic nu lip
sește nimeni. Noi insistăm 
mai ales asupra lecțiilor de
dicate culturii porumbului. 
Totodată organizația U.T.M. 
s-a îngrijit să ne pună la în- 
demînă broșuri și reviste le
gate de cultivarea acestei 
plante. Ne interesăm încă de 
pe acum ce soi de sămînță 
ni se va da, cercetăm buleti
nele de analiză, facem pro
be de germinație a semințe
lor. Pămîntul e bine pregătit 
în toamnă, am transportat 
pe tarlaua care va fi însă- 
mînțată cu porumb, cite 20— 
25 tone de gunoi de grajd pe 
fiecare hectar și l-am împrăș
tiat uniform. Insistăm de a- 
semenea. pe lingă conducerea 
gospodăriei să procure îngră- 
șămintele chimice pe care să 
le introducem în sol înainte 
de însămînțări.

Vrem ca anul acesta să în
cadrăm mai bine fiecare . lu
crare în timpul optim și să 
dăm o atenție deosebită cali
tății acestor lucrări.

NIȚA MIHALCEA 
șeful echipei de tineret 

de la gospodăria agricolă 
colectivă „Unirea"-Dăscălești, 

raionul Rîmnicu-Sărat

Utilaj nou, tehnicitate înal
tă, producție de bună cali
tate. (Un aspect din inte
riorul Fabricii de zahăr Bu- 

eecea).

Fără rimă, 

dar poezie
A învățat ci nd va, de mult, 

o poezie. Iar acum tind soa
rele sfirșitului de ianuarie 
mîngie cu caldă blindețe co
joacele ciobanilor, uitate pe 
glugile de porumb, ar vrea 
s-o șoptească. Dar nu mai știe 
nici un vers. Și-i pare rău. 
Se mulțumește să mîngie pri
mii miei dăruiți timpului de 
turma colectivei și cuprins 
de o dulce nostalgie își lasă 
gindurile călătoare...

Cînd era copil s-a angajat 
păcurar la Marin Galiceanu 
din Birca. Simbrie : o pălărie 
ponosită, o pereche de pan
taloni și alte vechituri la ca
pătul unui an de muncă. 
Dormea împreună cu oile pe 
imașuri, număra stelele și se 
căsnea să priceapă de ce lu
mea e atit de neorînduită ; 
unii să stăpinească pămintul 
și roadele lui, alții să nu cu
noască bucuria îndestulării.

Dar Constantin Chiriș alun
gă aceste amintiri — vremea 
galiceanului s-a dus cum se 
duce și nu se mai întoarce 
apa Jiului. Acum e tot cio
ban. Dar paște cu inimă mul
țumită oile colectivei din Bîr- 
ca, înțelege că ciobanului i 
se cuvine dreptul de a vrea, 
de a dobîndi bucuria gindu- 
rilor îndeplinite și simte din 
cind în cînd nevoia să șop
tească o poezie. Așa, pentru 
sufletul lui.

li plac foarte mult versu
rile. De multe ori își găsește 
timp și se apropie de copiii 
care bat țurca sau aleargă în 
preajma celor două școli con
struite astă vară la Birca:

— Măi a’ lu’ Chiriță !
— Ce-i nea Constantine ?
— Spune mă și mie o poe

zie !
Copilul spune poezia, pri

mește bomboanele și fuge în 
clasă unde îl cheamă clopo
țelul. Constantin Chiriș ră- 
mîne să privească îndelung 
cele două școli cu pereții albi,

cu ferestrele largi, apoi se 
oprește fn centrul comunei 
unde meșteri cu deprindere 
finisează în zilele acestea 
complexul comercial.

Locuitorii Bircăi constată 
cu uimire și satisfacție ci 
din zi in zi comuna lor ca
pătă tot mai mult înfățișa
rea unui orășel. Numai în anul 
1960 colectiviștii și-au înălțat 
76 de case noi. Petre Iordă- 
chescu, președintele gospodă
riei agricole colective „7 No
iembrie" obișnuiește să în- 
timpine totdeauna oaspeții 
care sosesc să vadă împlini
rile colectiviștilor :

— Ați venit să mai vedeți 
ce-i nou pe la oraș ?

Oaspeții se înveselesc de 
acord că Birca, intr-adevăr, a 
început să capete înfățișarea 
unui orășel de cînd este colec
tivizată în întregime și se 
grăbesc să vadă tot ce se 
poate vedea.

— La alegere — propune 
președintele — ce vreți să vi
zităm mai întîi, colectivă 
„Drumul lui Lenin" sau 
„7 Noiembrie" ?

— Și una și alta !
— Vrem să vedem casele 

colectiviștilor!
— Care merge pe la mine ? 

invită Constantin Chiriș. Să 
vedeți cum trăiește ciobanul 
colectivei!

Mulți îl cunosc și sînt cu
rioși să-l vadă cum trăiește. 
Cînd păștea oile lui Galicea
nu se adăpostea într-un bor
dei acoperit cu coceni. Acum 
își invită oaspeții în casă 
nouă, ridicată de meșteri 
pricepuți. Și-a făcut niște ca
mere de parcă ar aștepta

LUCIAN ZATTI
(Continuare în pag. 3-a)

„A fost foarte interesantă 
lecția". După o oră de curs, 
un grup de elevi de la Școa
la medie „Dimîlrie Cantemir" 
din Capitală discutind des

pre cele predate.

O radiogramă 
pentru constructori

La Galați, ispita de-a vedea, 
de-a cunoaște, trebuie dră
muită între multe locuri deo
sebite. De sus, de pe platoul 
orașului, ochii dau ușor de 
Dunăre. Pragul ei de argint 
lunecător rămîne, pentru orice 
pămintean venit din largul 
țării, o chemare vie, un în
demn de-a da înlături ușa ză
rilor, dincolo de care se simte 
respirația mării. Se aud și si
renele vapoarelor. Șantierul 
de Construcții navale își ames
tecă turnurile macaralelor cu 
catargele marilor cargouri — 
și orizontul capătă astfel o 
configurație greu de intîlnit 
în alte părți.

O mîndrie a constructorilor 
gălățeni, impusă definitiv anul 
trecut, este pornirea în largul 
mărilor și oceanelor a prime
lor cargouri romînești de 4.500 
tone. Nu peste mult, va trece 
din planșele proiectanților în 
mina constructorilor scoica 
uriașă a vaselor de 10.000 
tone.

Să facem și noi cunoștință 
cu unul din acești oameni 
minări dar modești în hărni
cia lor exemplară, din palme
le cărora superba alcătuire de 
oțel ia pieptiș munții repetați 
ai valurilor.

Numele lui: Mărgărit Do- 
bre. Așa l-am citit pentru pri
ma oară pe plăcuța de nichel 
așezată la ușa apartamentului 
33, de la etajul al VI-lea al 
blocului P.l. In noul centru al 
Galaților, blocul acesta este 
una din cele zece trepte mo- 

| numentale pe care orizontul 
coboară, o dată cu bulevardul 
central al orașului, jos, la țăr
mul bătrinului fluviu.

Am sunat și mi-a deschis un 
tînăr aproape scund, cu fața 

i îmbujorată, cu mișcări de om 
timid. Noroc că îndată apare 
lîngă el și statura de mușuroi 
a unui flăcău de un an și ju
mătate, așa incit făcind cu- 

' noștință cu el vorbele ne de

vin dintr-o dată firește, dega
jate.,

— Uite, ce mă aduce la 
dumneata... Omul este și nu 
este prea surprins, deși nu e 
obișnuit cu vizitele gazetari
lor. Ne așezăm în jurul mesei, 
în camera cea mare, mobilată 
cu un gust ales. Pe pereți, cî
teva reproduceri de artă, un 
singur tablou original.

O corabie, bineînțeles. Și nu 
orice fel de corabie, ci un car
gou romînesc.

— L-am, comandat special 
unui pictor de la șantierul 
nostru, îmi zice gazda, obser- 
vind că mă interesează ta
bloul.

Dar nu insist. Mai tîrziu 
aveam să înțeleg de ce l-a 
comandat.

Mărgărit Dobre are 26 de 
ani și este primul dintre cei 
11 copii ai unor țărani colec
tiviști din Corbu-Nou, de pe 
lîngă Brăila. Lucrează de 8 
ani pe șantier, este membru 
de partid și conduce o echipă 
fruntașă în secția construcții- 
confecționare. Ca să înțeleg 
mai bine cu ce se ocupă zi de 
zi, pune mina pe creion și-mi 
desenează pe hîrtie:

— Uitați, după secția de 
trasaj, unde se confecționează 
toate albumele de croire și 
șabloanele, operația ajunge la 
noi. Adică, noi croim metalul 
...Și la capitolul acesta toate 
economiile depind de noi...

Am aflat că antil trecut a- 
ceste economii s-au ridicat, pe 
întreaga secție, la peste 
1.300.000 lei. Material, cam 
peste un sfert din tabla de 
oțel necesară pentru construi
rea unui cargou. Numai echi
pa lui Mărgărit economisește 
cam 3-4 tone metal pe o co
mandă. Anual sînt circa patru 
comenzi. Deci 16 tone.

Explicațiile lui erau exacte. 
'A doua zi, inginerul Predună 
Eduard, șeful secției, mi le 
confirma întocmai. Tînărul le

știa pe de rost, n-avea nevoie 
de hîrtii.

— Bine, zic eu, după expli
cații, dar prin mîinile dumi- 
tale ce piese trec ?

Ochii lui Mărgărit se aprind 
dintr-o dată. Văd că-i pare 
foarte bine de întrebare. Se 
descalță, se urcă pe pat și cu 
creionul îndreptat spre ta
bloul din perete începe :

— Vedeți, ăsta e primul 
npstru cargou de 4.500 tone, 
„Galați". La el, după ce s-a 
bătut nitul de argint, toate 
piesele osaturii întărite, adică 
de la prima bucată de oțel ce 
s-a legat de altă bucată, 
mi-au fost încredințate mie. 
Vă închipuiți ce bucuros am 
fost. Acuma ne-am mai obiș
nuit, că lucrăm la al VII-lea 
și al VIII-lea cargou, dar a- 
tUnci, la început, aveam mari 
emoții. Și de ele n-am scăpat 
decît o dată cu sosirea radio
gramei.

Dobre se dă jos din pat și 
cu privirile nedeslipite de pe 
tablou, îmi povestește că la 
prima sa cursă lungă, spre 
Danemarca, cargoul „Galați" 
a fost supus la un teribil exa
men. Prins în cleștele unui 
uriaș anafor (vîrtej de ape) 
vasul a luptat eroic cu apele, 
timp de 36 ore. Și a biruit. 
Echipajul a transmis o radio
gramă constructorilor, mulțu- 
mindu-le pentru înalta lor 
măiestrie tehnică. Toate in
stalațiile au trecut examenul 
cel mare ci nota 10.

O radiogramă de mulțumi
re. Ea era adresată și tînăru- 
lui constructor care a croit 
primele piese ale vasului. Așa 
că pasiunea din vorbele lui își 
avea izvor ușor de identificat.

I-am urmărit toată seara 
traiectoriile gîndurilor, semne
le acelea luminoase ale con
științei. A doua zi, pe șantier,

ION BRAD

(Continuare în pag. 3-a)

Comunistul Paul Dinu este 
câștigătorul întrecerii „Pentru 
cel mai bun bobinator de 
transformatori" de la Uzina 
l,E'lectroputere“-Craiova. El 
împărtășește și dltora din 
experiența sa. Bobinatoarea 
Floarea Florică îl ascultă 
cu atenție. Are ce învăța, 
privind operația de conso
lidare a buclelor-ecran la 
bobinele transformatorilor 

de 20.000 KVA.
Foto : AGERPRES

N. BONDAR

15 milioane 
de rulmenți

Fină săptăimîna treoută, Fa
brica „Rulmentul" din Brașov 
a produs 15 milioane de rul
menți.

Ca urmare a dezvoltării fa
bricii și perfecționării procese
lor de producție, față de anul 
1950, producția de rulmenți a 
crescut aici de circa 13 ori. De 
asemenea, datorită introducerii 
tehnicii noi pe scară din ce în 
ce mai largă și preocupării 
muncitorilor pentru gospodări
rea atentă a materialelor, pre
țul de cost a scăzut în aceeași 
perioadă cu 70 la sută.

Planul de dezvoltare și mo
dernizare a Fabricii „Rulmen
tul" prevede anul acesta noi 
lucrări importante care, potrivit 
calculelor, urmează să ducă la 
creșterea producției de circa 
5 ori, fată de realizările anului 
1959.



„Cum contribuie întrecerile
Spartachiadei de iarnă 

la dezvoltarea 
sportului de masă ?“

Călăreții fruntași 

în zilele de iarnă
La 15 februarie se încheie prima etapă - pe asociații — a 

tradiționalei competiții sportive de masă, Spartachiada de iarnă 
a tineretului. în întreaga tară, la orașe și sate, zeci de mii de 
tineri sportivi dau asaltul pentru cucerirea titlurilor de cam
pioni pe asociație. Pentru a vedea ÎN CE MĂSURĂ ÎNTRECE
RILE SPARTACHIADEI DE IARNĂ A TINERETULUI AU 
CONTRIBUIT LA DEZVOLTAREA ACTIVITĂȚII SPORTIVE 
DE MASĂ, ne-am adresat unor activiști sportivi din diferite 
întreprinderi și instituții ale Capitalei. Iată ce ne-au relatat 
aceștia.

O colaborare 
tot mai bună

La noi în întreprindere, în- 
tre comitetul U.T.M. și con
siliul asociației sportive există 
o strînsă și rodnică colaborare. 
Este suficient' să spun că atît 
comitetul U.T.M;, cit și consi
liul asociației sportive nu în
treprind nici o acțiune pe linie 
„sportivă fără să se consulte, să 
se sprijine reciproc. Noi avem 
un plan de muncă comun — 
privind activitatea sportivă — 
în care membrii comitetului 
U.T.M. și ai consiliului asocia
ției răspund în egală măsură 
de rezolvarea problemelor ce 
ni le pun acțiunile pe linia cul
turii fizice și a sportului. Re
cent, cu prilejul organizării în
trecerilor Spartachiadei de 
iarnă,, tinerii care s-âu înscris 
la concursul de haltere nu pu
teau începe probele din lipsă 
de... haltere. Consiliul asocia
ției sportive s-a îngrijit însă de 
această problemă, reușind ca 
în scurt timp să procure mate
rialele necesare desfășurării 
concursului. în ceea ce privește 
mobilizarea tinerilor la între
cerile Spartachiadei, colabora
rea .noastră cu asociația spor
tivă se observă mai pregnant. 
Organizatorii sportivi pe sec
ții de producție împreună cu 
■responsabilii sportivi din ca
drul organizațiilor de bază 
U.T.M. țin permanent Un 
strîns contact. Agitația vizua
lă —, afișe, lozinci — sînt ro
dul colaborării perfecte între 
organizația U.T.M. și asocia
ția sportivă. în concluzie, se 
poate afima că la Atelierele 
„Grivița Roșie" activitatea 
sportivă a încăput pe mîini

bune, dovadă că pînă în pre
zent, peste 1.500 de tineri au 
luat startul în întrecerile 
Spartachiadei de iarnă,

DUMITRU BURLĂCU 
secretar al Comitetului 

U.T.M: de la Atelierele 
„Grivița Roșie"

Continuitate 
în activitatea 

sportivă de masă
Organizarea primei etape 

a Spartachiadei a fost pri
mită cu bucurie in multe aso
ciații sportive, pentru că 
întrecerile din cadrul acestei 
competiții de masă au umplut 
„golul" ce se crease intre 
competițiile organizate in 
timpul verii trecute și cele de 
iarnă. Continuitatea care s-a 
creat prin organizarea Spar
tachiadei de iarnă constituie 
un real servici făcut sportu
lui de masă. Sporturi ca : gim
nastica, halterele, trinta — slab 
dezvoltate in raionul nostru — 
sint pe cale de a căpăta acum 
o mare popularitate. La Uzi
nele „Semănătoarea" și la Fa
brica de confecții „Gh. 
Gheorghiu-Dej", de pildă, hal
terele și trinta au „prins" foar
te mult. în cadrul Asociației 
sportive Confecția, aproape 
4.000 de tineri și tinere se în
trec în exercițiile de gimnas
tică, ceea ce dovedește încă 
o dată multiplele posibilități 
pe care le oferă Spartachia
da de iarnă a tineretului.

NICOLAE BURDUCEA 
președintele consiliului raio
nal U.C.F.S. Gh. Gheorghiu 

Dej.

Zilnic descopăr 
elemente talentate

Secția pe care o conduc 
ducea lipsă de elemente ti
nere, cu perspective de dez
voltare. Așa că vă închipuiți 
curiozitatea și nerăbdarea cu 
care am așteptat desfășurarea 
întrecerilor de trîntă in ca
drul primei etape a Sparta
chiadei de iarnă. Pe saltea 
s au prezentat mulți tineri 
cu frumoase posibilități de 
dezvoltare. Am „pus ochii" 
îndeosebi pe doi dintre ei : 
Nicolae Vintileecu, lăcătuș, în 
vîrstă de 17 ani și Ghiță Pe
tre, tot lăcătuș, de 21 de ani. 
Firește că n-am stat mult pe 
gînduri și i-am promovat în 
secția de lupte. Țin să vă asi
gur un lucru : în curînd veți 
avea posibilitate să scrieți 
multe lucruri frumoase des
pre tinerii luptători de la 
Uzinele „Semănătoarea", care 
sînt un „produs" al întreceri
lor Spartachiadei de iarnă a 
tineretului.

TUDOR GAIZE 
antrenor de lupte

Noi secfii 
de halfere

Pentru halterofilii din țara 
noastră introducerea in regu
lamentul Spartachiadei de 
iarnă a acestui sport a în
semnat un prețios ajutor. 
Exercițiile de ridicare a 
greutăților s-au bucurat de 
întreaga simpatie a tinerilor, 
fapt care a făcut să crească 
foarte mult numărul secțiilor 
de haltere din cadrul asocia
țiilor sportive. Este îmbucură
tor faptul că unii dintre cei 
mai valoroși halterofili din 
țară, ca Tiberiu Roman, La- 
zăr Baroga, Attila Vasarhely 
ș.a. s-au oferit să sprijine 
noile secții de haltere, dind

îndrumări prețioase tinerilor 
dornici să practice acest sport.

La rîndul ei, Federația Ro- 
mînă de haltere, in dorința 
de a sprijini secțiile nou 
create pe lîngă asociații, a 
dotat o seamă de secții cu 
numeroase bare de tip popu
lar care au și început să fie 
folosite.

ȘTEFAN PETRESCU 
secretar general 
al F. R. Haltere

A crescut numărul 
membrilor 

U. C. F. S.
1.500 de muncitori din coo

perația meșteșugărească parti
cipă în prezent la întrecerile 
Spartachiadei de iarnă, A- 
ceastă cifră, pe care Sperăm 
să o depășim, este rodul mun
cii entuziaste dusă de activiș
tii asociației noastre. Dar 
avem și alte motive să ne 
bucurăm. Concomitent cu des
fășurarea întrecerilor, în aso
ciația Unirea Sport a crescut 
simțitor numărul membrilor 
U.C.F.S. La toate grupele 
sportive din cadrul coopera
tivelor meșteșugărești s-a dus 
în ultimul timp o muncă sus
ținută de atragere în U.C.F.S. 
a muncitorilor, muncă încu
nunată deseori de succes. 
Astfel, la Cooperativa încăl
țămintea manuală s-au înscris 
în ultimul timp în U.C.F.S. a- 
proape 700 de salariați. La 
Tehnica încălțămintei, toți 
cooperatorii (aproape 500) au 
devenit membri ai U.C.E.S., 
cu cotizațiile la zi.

De un lucru sîntem con
vinși. Spartachiada de iarnă 
a tineretului constituie pentru 
noi un sprijin efectiv in 
munca de atragere a munci
torilor în U.C.F.S.

PETRE EPUREANU 
secretarul asociației sportive 

Unirea Sport

• Antrenamente intense • Sînt aplicate învă
țămintele de la J. O. • Promovări curajoase 
în loturile sportivilor fruntași • Cite ceva 

despre juniori

După „Piazza di Siena" și 
Stadio Olimpico. au urmat cî
teva întreceri în tară și apoi 
cortina a fost trasă ! „Stagiu
nea" de toamnă s-a încheiat 
și amatorii de echitație. n-au 
mai străbătut parcul raionu
lui Gh. Gheorghiu-Dej pen
tru a-și ocupa locurile obiș
nuite în tribunele frumoasei 
baze hipice. Călăreții noștri 
fruntași n-au intrat însă în... 
vacanță ! Ca și mulți alți spor
tivi ei își continuă cu inten
sitate pregătirile, pentru ca 
odată cu apropiata inaugurare 
a sezonului competițional de 
primăvară să poată confirma 
succesele de prestigiu pe care 
le-au obținut în anul care a 
trecut.

★
Multă vreme, perioada luni

lor de iarnă a fost prea puțin 
folosită pentru continuarea 
pregătirii călăreților noștri 
fruntași. Acum. însă...

Obstacole: Valoroșii călă
reți Vasile Pinciu, Virgil Băr
buceanu, Gh. Langa, Alexan
dru Longo și Dumitru Hering, 
(ultimul pentru prima oară 
component al lotului reprezen
tativei noastre) au un program 
de antrenament deosebit de 
complex. Obiectiv principal în 
această perioadă, punerea în 
condiție a cailor care sînt de-a- 
cutn afirmați și (spre deosebire 
de alți ani) pregătirea a cite 
doi „remonți" de către fiecare 
călăreț fruntaș. „Lucrul" de 
dresaj, mersul în teren variat 
și în orice condiții atmosferice 
și obișnuirea cailor tineri cu 
trecerea peste bariere comple
tează programul de antrena
ment.

Proba completă: De la în
trecerile olimpice desfășurate 
la Roma, călăreții (firește și 
antrenorii) noștri au avut mul
te de învățat. Și astăzi, toate 
acestea sint aplicate cu suc-

-----•-----

Unde sînt sportivele 
întreprinderii ?

Activitatea sportivă din orașul 
Tg. Jiu, a Cunoscut în ultimul 
timp o simțitoare creștere în spe
cial în oeea ce privește antrena
rea tinerpțului în activitatea 
sportivă de mașă- își ,desfășoară 

; activțtațș.a aici, echjpe de volei, 
baschet, fotbal ete, aparținînd 
diferitelor întreprinderi și insti
tuții din rara orașului. Cu toate 
acestea cercetînd calendarul 
competițiilor sportive de masă, 
atrage atenția lipsa reprezentan
ților celei mai mari întreprin
deri din localitate, întreprinde
rea în cadrul căreia muncesc un 
mare număr de tineri și tinere. 
Este vorba de întreprinderea 
pentru industrializarea lemnului 
unde 80 la șută din muncitori 
tint tineri, majoritatea constitu
ind o fetele. Cu toate acestea 
singura activitate sportivă, ce 
se desfășoară în acest mare com
binat de industrializare a letu- 
nului, o constituie... fotbalul.

■ Și , acesta, cu toate că întreprin
derea dispune de o frumoasă 
bază sportivă care cuprinde te
renuri de volei, baschet, tenis 
etc; Ce se întîmplă în acest timp 
cu sportivii de la C.I.L. ? în a- 
fara echipei de fotbal care cu- 
-prinde un număr rcstrîns de 
tineri, sportivii de la C.I.L. nu 
sînt antrenați în nici o activi- 
Jate sportivă de masă. Aceiași 
situație o găsim și în ceea ce 
privește fetele. Deși acestea for
mează majoritatea tinerilor ce 
muncesc în întreprindere, atît 
comitetul U.TAL elf și asocia
ția sportivă manifestă dezinte
res față de antrenarea lor în 
activitatea sportivă de masă. La 
C.I.L. sînt numeroase fete care 
îndrăgesc sportul și care dove

desc un real, talent în ceea ce 
privește practicarea acestuia, la 
diferite discipline sportivă. Tî- 
nărp Huici Ioana, spre exemplu, 
a absolvit nn de mult Școala 
profesională din ftîhibiău Vîlcea. 
Practicase arid# cti ' Mfiltă pa
siune atletisiriul și' reușise să 
cucerească îft 1959 la București 
titlul de campioană republicană 
școlară, la dise și aruncarea gre
utății. Repartizată la C.I.L., 
Ioana Huică a rămas credincioa
să pasiunii ei sportive, fără a 
se bucura însă de nici un spri
jin din partea asociației sporti
ve. Cu mare greutate, în urma 
unor susținute insistențe, ea a 
reușiț să fie trimisă la Craiova 
pentru a participa la „Cupa 7 
Noiembrie". Deși fără un antre
nament temeinic, Huică Ioana a 
reușit să ocupe locul I la a- 
ceastă competiție sportivă de 
masă. După acest concurs însă 
asociația sportivă a dat-o din 
nou uitării. Și cazul tinerei Hui
că Ioana nu este singurul de a- 
cest fel. Găsim zeci de fete în 
secția ei care ar dori să prac
tice sportul, fără să primească 
însă sprijinul necesar. Comite
tul U.T.M. și asociația sportivă 
din întreprindere au datoria să 
ia cele mai grabnice măsuri în 

. vederea remedierii acestor stări 
de: lucruri. Ca primă măsură se 
impune airtrenarea tinerilor în 
întrecerile Spartachiadei de iar
nă, aflată acum în plină desfă
șurare Vor trebui de asemenea 
organizate concursuri de volei, 
baschet, tenis de masă etc. 
Ia care să fie atrași- un număr 
cît mai mare de tineri și ti
nere.

E. PITULESCU

Duminică dimineața la antrenament cu micii înotători la bazinul acoperit „Floreasca",

ees. Pregătirea călăreților pen
tru această grea probă n-a mai 
fost lăsată pentru... februarie 
ca în alți ani, ci a continuat 
tot timpul.

Dresaj : Se face revizuirea 
mișcărilor învățate pînă în 
prezent pe categorii de probe, 
sînt învățate mișcările pentru 
categoriile superioare. Durata 
antrenamentului : 3 ore (cu doi 
cai !)

★
Din mijlocul călăreților noș

tri fruntași care, în manejul 
din calea Plevnei, pe baza hi
pică Dinamo sau în alte părți, 
se pregătesc de zor, nu lip
sesc desigur cei ale căror nume 
ne sînt binecunoscute. Pinciu, , 
Langa, Bărbuceanu (obstaco- j 
le), Mihalcea, Marcoci, Oprea , 
(dresaj), Velicu, Ghițuran, Mol
nar, Recov, Vlad, Flischer, | 
Liipancu (proba completă).

— Trebuie să lărgim loturile 
noastre la fiecare probă ! Să 
promovăm cît mai mulți tineri 
— spuneau, după jocurile olim
pice de la Roma antrenorii 
noștri. Federația de speciali
tate a luat măsurile ce se im
puneau.

Acum nu mai sînt ,.senatori 
de drept" nici în călărie. La 
dresaj am notat prezența (pen
tru prima oară) a tinerilor că
lăreți de la Știința București : 
N. Petess, S. Pambucol, la pro
ba completă tînărul Costca 
care după succesele realizate 
în concursurile internaționale 
de juniori din R.P.U. și R.P.F. 
Iugoslavă își va face „debu
tul" la seniori. Pentru prima 
oară în țara noastră, în echi
pele de probă completă — care 
cere o pregătire superioară, 
extrem de pretențioasă întîl- 
nim și numele unor sportive. 
Este vorba de două talentate 
călărețe lâ obstacole care „a- 
tacă" acum (desigur le dorim 
succes!) cea mai grea probă a 
călărie!. Liliana Ionescu se 
pregătește în cadrul clubului 
Dinamo, iar Elena Lov Iones
cu la Știința...

Intr-adevăr, asistăm la im
portante transformări în mun
ca de pregătire a loturilor 
noastre fruntașe in acest sport.

★
Numai în București ? Nici 

vorbă. Călăreții muncesc in
tens in această perioadă și în 
multe alte orașe ale țării- La 
Sibiu. Mircea Stanca, V. Fleis
cher, Carol Gogheș, la Ploiești 
Gr Lupancu. A. Kadar_

Zilele trec repede ! Nu peste 
multă vreme ne vom îndrepta 
iarăși pașii spre bazele hipice 
atrași de spectaculozitatea în
trecerilor de călărie. Și, atunci 
urmărind ,.parcursurile" călă
reților noștri fruntași ne vom 
convinge încăcdată că lunile 
de iarnă n-au însemnat o... va
canță, ci intense pregătiri pen
tru „examenele de primăvară".

I. VLĂDEANU

Intervenția baschetbalistului francez este într-adevâr spectacu- 
ioasă. Totuși: coș.valabil în favoarea reprezentativei R.P.R.

La baschet: R.P.R.-Franța 59-64 
După meci, de vorbă cu antrenorii 

celor două formații
Am stat de vorbă după încheierea partidei cu antre

norii celor două echipe, HE ROLD (R. P. Romină) și 
BUFFIfiRE (Franța), rugîndu-i să ne împărtășească păre
rile lor despre meci. Iată ce ne-au spus ei:
BUF FIERE : „Sînt, firește, 

mulțumit de rezultatul întilnirii, 
dar nu ți de calitatea jocului 
prestat. Ambele formații au 
luptat mai mult pentru rezultat, 
neglijind latura spectaculară. 
Francezii au m ut cei mai bun 
jucător în Christ, care a excelat 
mai ales în apărare, în timp ce 
din echipa romină mi-a plăcut 
cel mai mult pivotul Novacek. 
După părerea mea, jucătorii ro- 
mini au jucat prea contractat. 
Apreciez că aveți o formație 
mai bună decîț cea a R.S. Ceho
slovace, pe care am intîlrut-o 
vineri M*ar» la Fraga. Citera 
cariate despre arbitraj, Acevta 
t inegal : foarte j»erer cm
pirofii fi ca greșelile
comut in mijlocul terenului".

HEROLD : „Meciul a fost 
disputat prin dîrzenia cu care 
echipele au luptat pentru obți- 
nerea victoriei. Din păcate* însă 
această dîrzenie a fost dusă de 
francezi pînă la un joc obstruc
tionist. La aceasta a contribuit 
și maniera de a conduce a celor 
doi arbitri, care n-au penalizat 
multe din greșelile personale co
mise de jucătorii oaspeți, fapt ce 

a contribuit la dezorganizarea

jocului echipei noastre. Aș vrea 
să mai relev încă un. fapt. După 
cum se știe, începind din octom
brie 1960 în țața noastră se 
aplică noul regulament de 
baschet, in timp ce în Franța 
acesta Va fi introdus în luna 
mai ac. Astfel câ la propune
rea oaspeților francezi nm jucat 
după vechiul regulament, fiind 
nevoiți să revenim la deprin
deri pe care le-am abandrmot 
de cîteva luni. Este știut ci 
vechiul regi A ament avantajează 
pe jucătorii mat in alți ; acest 
avantaj a fost dtruuniră seara 
de partea echipe: oaspete

VFfftt fegf, m exp^neu^u. In 
ce privește bearuetbahș^s do
mini, unii dintre ei au erotoaf 
sub forma arătată in
fi perioada de pregătire, iar 
unele din rezerve nu au dat 
satisfacție".

----- •-----
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A SĂRIT 2,25 m.
ră-

atletismu- 
pe stadio- 
Leningrad 
Moscovei) 

Valeri

PE SCURT

Geta Pitică a cucerit două titluri 
de campioană internațională de tenis 

de masă a R. S. Cehoslovace

O inoplnotâ întrecere de patinaj. în dispută, un grup de 
școlari din Bușteni.

FOTOGRAFIILE PAGINEI : 
VASILE RANGA

Ziua de 29 ianuarie va 
mine înscrisă ca o dată me
morabilă în istoria 
lui. In această zi 
nul de iarnă din 
Iă ora 0,16 (ora
tînărul atlet sovietic 
Brumei a realizat o perfor
manță extraordinară la sări
tura in înălțime, trecind 
peste ștacheta ridicată la 2,25 
m. Rezultatul fenomenal ob
ținut de sportivul sovietic în
trece eu aproape 6 cm cea 
mai bună performanță mon
dială pe teren acoperit (2,196 
m) stabilită de atletul ameri
can John Thomas la 11 mar-

BERLIN. — Au luat sfîrșit 
campionatele europene de pati
naj artistic. La femei titlul a 
revenit sportivei olandeze Sjouj-* 
ke Dijkstra, în vîrstă de 19 ani. 
Pe locul doi s*a clasat austriaca 
Regine -HeitzfeT. Proba de dans 
a luat sfirșit cu victoria cuplului 
Doreen Denny—Courtney Jones 

mI'NCHEN. — în eadrul lu
crărilor comisiei feminine a Fe
derației internaționale de 
baschet (F.I.B.A.) s-a stabilit 
ca ediția din anul 1963 a cam
pionatelor mondiale să aibă loc 
în Peru.

BOSTON. — 
manței de 2,21 
John Thomas, 
cursului de In Boston au fost în
registrate alte rezultate valoroa
se. în proba de 1 milă campio
nul maghiar Istvan Rozsavolgyi 
« ocupat primul loc cu timpul 
de 4'06’’8/10 în proba de 1000 
yarzi Ernie Cunliffe a obținut 
timpul de 2'07’’9/10 (cea mai 
bună performanță mondială) iar 
în proba de 50 yarzi cel mai 
bun rezultat a fost înregistrat 
de Frank Budd cu 5''4/10.

în 
m 

in

afara perjor- 
realizati de 

cadrul con-

, Campionatele internaționale de tenis de masă ale R. S. Ceho
slovace încheiate duminică seara la Praga au prilejuit afirmarea 
sportivilor romîni. Un succes remarcabil a repurtat GETA PI
TICA învingătoare în proba individuală feminină. Reprezen
tanta noastră a reușit să întreacă pe toate cele trei jucătoare 
maghiare în frunte cu campioana europeană Eva Koczian-Foeldi 
de care a dispus cu 3—1 în sferturile de finală. în semifinale 
Pitică a învins-o cu 3—1 pe Ilona Kerekes, iar în finală a 
cișțigat cu același scor în fața Sarlotel Mathe. Al doilea 
titlu cucerit de reprezentanții noștri a fost cel de dublu mixt 
proba in care cuplul RADU NEGULESCU - GETA PITICĂ a 
întrecut cu 3—2 redutabila pereche Berczik — Kerekeș. De re
marcat și comportarea bună a tinerilor MARIA ALEXANDRU 
Și ADALBERT RETHI.

Iată rezultatele înregistrate în celelalte finale : simplu mas
culin : Berczik (R. p. Ungară) - Rozsas (R. P. Ungară) 3-1 ; 
dublu bărbați: Berczik, Sido (R p Ungară) - Neguleseu, Rethy 
(R.P.R.) 3—0 ; dublu femei: Eva Foeldi, Șarlota Mathe (R. P. 
Ungară) — Maria Alexandru, Getă Pitică (R.P.R.) 3—1.

Prima cunoștință cu pîrtid4 
dfe schi din preajma Stînii 

Republicii.

Talente eu reale perspective
tie I960 Ia Chicago și este cu 
3 cm superior recordului 
mondial oficial în aer liber 
(2,22 m) deținut tot de John 
Thomas de ia 1 iulie 1960. 
Valeri Brumei este primul 
atlet din lume care realizea
ză 2,25 m la săritura in înăl
țime. El a obținut această 
performanță de o manieră 
deadreptul senzațională. In- 
cepînd să sară la 1,95 m a 
trecut din prima încercare 
peste ștacheta ridicată succe
siv la 2,00 m, 2,05 m, 2,10 m, 
2,13 m și 2,16 m (cu acest 
rezultat dobofîse cea mai 
bună performanță europeană 
a sa). Ștacheta a fost apoi ri
dicată la 2.21 m. La prima în
cercare Brumei ratează, dar 
izbutește din cea de-a doua. 
Apoi cere arbitrilor 2,25 m și 
în stilul său caracteristic sare 
din prima încercare această 
înălțime-record cu 40 cm mai 
mult decît propria sa înăl
țime.

Valeri Brumei student la 
Universitatea din Moscova 
s-a născut la 14 aprilie 1942. 
EI a început să practice spor
tul de Ia vîrstă de 14 ani

După cum a declarat co
respondentului agenției TASS 
el speră ca in această vară 
să sară în aer liber 2,26 m. 
In luna februarie Brumei va 
pleca în S.U.A. unde va par
ticipă Ia mai multe con
cursuri.

Scena cuprinde ceva aparte, 
neobișnuit. O fată, îmbrăcată 
într-un trening de culoare în
chisă, alerga, sărea cînd în
tr-un picior, cînd în celălalt, 
în apropierea ei, un bărbat, 
cu gulerul paltonului ridicat, 
întors cu spatele către vîntul 
ce biciuia necruțător. Din 
cînd în cînd, acesta privea 
acul cronometrului ce-și con
tinua goana neobosit.

Fata are fixat de fiecare bo
canc cite un săculeț cu nisip.

Antrenorul își consultă cro- 
nometrul și carnetul:

— Jos sacii cu nisip !
Peste cîteva seeunde vocea 

antrenorului se aude din nou :
— Schimbă bocancii și în- 

calță pantofii cu cuie!
A urmat cîteva sprinturi 

scurte, alergări cu viteze pro
gresive pe anumite distanțe. 
La sfirșitul antrenamentului 
antrenorul Ilie Pătruică și-a 
notat în carnețelul său, în 
dreptul atletei Felicia Grama: 
„Azi, starturi excepționale. De 
la ultima verificare s-a îmbu
nătățit radical viteza de exe
cuție. Trebuie perseverat".

Unde s-au petrecut cele des
crise mai sus ? Pe stadionul 
Republicii din București ? 
Nu! Pe terenul de sport din 
REȘIȚA. Aci ca și în toată 
țara, sportivii se pregătesc 
asiduu în vederea noilor în

treceri ce-i așteaptă în anul 
în curs.

Această pregătire nu se face 
însă la întîmplare. în „Ceta
tea de foc" elementele tinere 
și talentele sînt îndrumate în
deaproape și în permanență 
pe calea creșterii necontenite 
a măiestriei lor sportive. Or
ganizațiile U.T.M. în strînsă 
colaborare cu organele 
U.C.F.S. și cadrele tehnice de 
specialitate, depistează necon
tenit în cadrul numeroaselor 
competiții de masă, elemen
tele valoroase. Ele sînt călău
zite spre numeroasele terenuri 
sau săli de sport pentru 
practicarea diferitelor disci- 
pline. Avînd minunate condi
ții de pregătire, săli și 
baze bogat utilate, antre
nori pricepuți și cu bună pre
gătire tehnică, rezultatele nu 
au întîrziat să răsplătească e- 
forturile depuse de acei ce-și 
petrec timpul lor liber făcînd 
sport.

De pildă, Felicia Grama, a- 
tleta de care am vorbit în 
rîndurile de mai sus, a reușit 
să cucerească în 1960 titlul 
de campioană republicană de 
junioare la proba de 80 m 
garduri. Anul acesta și-a pro
pus să parcurgă aceiași dis
tanță în 11,8-11,9 adică cu 
6-7 zecimi de secundă mai 
puțin decît timpul cu căre a 
cucerit titlul. Iată de ce ea

și-a început din timp antre- 
namentale sub ochiul atent și 
priceput al antrenorului. 
Lupta pentru cucerirea cîtor- 
va zecimi de secunde durează 
luni și luni de zile !

La aceiași disciplină sporti
vă a atletismului s-au mai re
marcat în ultima vreme și 
Doina Țundrea (15 ani) o ta
lentată alergătoare pe 200 m 
plat, Iuliu Hegeduș, aruncător 
de disc, Raimund Wolff (18 
ani) la 400 m plat, Kurt Pfeif
fer (16 ani) care atacă „gra-

ln „Cetatea 
de foc**

nița" celor 50 m la suliță și 
încă mulți alții.

Cu prilejul unei competiții 
de masă s-a remarcat și tînă
rul Petre Fiat. El a fost în
drumat spre secția de haltere, 
care fusese înființată nu cu 
mult timp înainte. Petre este 
un băiat ambițios. El vrea să 
urce cit mai repede treptele 
măiestriei sportive. Știți cit 
ridică el săptămînal la antre
namente ? Nici mai mult nici 
mai puțin decît 25.000 kg! 
Și totuși strungarului Petre 
Fiat i se pare că face prea 
puțin. El știe că pentru a fi

selecționat în lotul republican 
de haltere trebuie să fie prin
tre cei măi buni. Are un vis 
care nu l-a mărturisit nimă~ 
nui, numai atlasului său geo
grafic. Pe harta Asiei a scris 
în dreptul orașului Tokio o 
cifră : 1964 !

Nici cei ce s-au consacrat 
boxului nu rămin însă mai 
prejos cu pregătirile. Pașii lor 
sînt călăuziți pe calea grea 
dar frumoasă a măiestriei 
sportive de către fostul cam
pion al țării și actualul an
trenor, Vasile Secoșan. Din 
„uzina de box'* au ieșit nume
roase „produse de calitate*. 
Constantin Ciucă. tînărul bo
xer reșițean, prea bine cunos
cut publicului iubitor al spor
tului cu mănuși, posedă o 
gamă variată de lovitufi, nu 
dă nici un pas înapoi în ring 
și punctează continuu adver
sarul. Datorită bunei sale 
pregătiri el a fost inclus în 
lotul reprezentativ de tineret 
al țării. Un alt „produs" este 
Filip Dan. El este „greul" e- 
chipei. Atît el cît și C. Ciucă 
nu au pierdut nici un meci în 
cadrul „Cupei F. R. Box" la 
care au participat și boxerii 
reșițeni.

Desigur că prea puțini știu 
că la Reșița se practică cano
tajul. La nu prea mare dis
tanță de oraș se află barajul 
de la Văliug. Aci S-au amena

jat de curînd două baze nau
tice înzestrate cu numeroase 
ambarcațiuni. Dar cainpioni 
republicani la canotaj au oare ? 
Încă nu! Timpul a fost prea 
scurt, dar în viitorul apropiat 
vor avea. Ce garanție avem ? 
Reșițenii după un an de acti
vitate au reușit să ocupe un 
prețios loc 3 la finalele repu
blicane de schif 2-f-l. Aceasta 
este desigur numai inceputul. 
Acum tinerii canotori așteaptă 
cu nerăbdare vara, dar între 
timp se pregătesc pe „uscat".

Am putea să amintim și de 
cele două titluri republicane 
de juniori la lupte, de cele 
opt recorduri ale țării — ju
niori și copii — la natație, de 
„divizia" de hanbal în 7 a 
școlarilor reșițeni care a dat 
numeroase elemente de nă
dejde pentru echipa „mare", 
de popicari, de gimnaști...

Toate acestea ne dovedesc 
același lucru. Tinerii reșițeni 
au minunate Condiții materia
le de a practica sportul. Reți-r 
ța se poate mîndri alături de 
producția mereu sporită de 
oțel, și cu noi și noi cdmpidni 
sportivi. Ei constituie pentru 
tovarășii lor de muncă o mîn- 
drie nu numai pe terenurile 
de sport, dar și pe băncile li
ceului seral și mai ales în 
producție, unde nu rămin ntai 
prejos de c?’ fruMași.

GH. GH ERASE



OBIECTIVUL NOSTRU i

îmbunătățirea continuă

a conținutului invățâmîntului

politic U. T. M.

in formarea conștiinței so
cialiste, în educarea comu
nistă a studenților un loc 
deosebit de important îl ocu
pă învățămîntul politic U.T.M. 
El constituie una din princi
palele forme organizate de 
studiu care ajută studenților 
să-și însușească învățătura 
marxist-leninistă, politica 
Partidului Muncitoresc Ro- 
mîn, în scopul participării 
conștiente și active la înfăp
tuirea mărețelor 
borate de partid.

Ținînd seama de 
comitetul U.T.M. 
sității „C. I. Parhon“, 
conducerea și îndrumarea a- 
tentă, permanentă a comite
tului de partid, a luat din 
timp măsurile necesare pen
tru buna organizare și desfă
șurare a învățământului poli
tic U.T.M. în anul școlar 
1960—1961.

Obiectivul principal care a 
stat și stă în fața comitetului 
U.T.M. este îmbunătățirea 
continuă a conținutului învă
țământului politic U.T.M. Pen
tru realizarea acestui obiec
tiv, o primă 
recrutarea și 
pagandiștilor. 
pagandiștilor 
conducerea și 
efectiv al comitetului de 
partid, fapt ce a permis să 
fie aleși ca propagandiști ca
dre didactice cu experiență, 
Care se bucură de un presti
giu deosebit în fața studen
ților, în majoritate membri 
și candidați de partid sau 
utemiști. Aceasta a constituit 
un prim pas pe linia ridică
rii nivelului 
politie U.T.M.

Pentru buna 
învățămîntului 
considerăm 
deosebită

sarcini ela-

aceasta, 
al Univer- 

sub

sarcină a fost 
pregătirea pro- 
Recrutarea pro- 
s-a făcut sub 

cu sprijinul 
comitetului

învățămîn tulul

desfășurare a 
politic U.T.M„ 

că o importanță 
o are pregătirea 

propagandiștilor. Ea s-a făcut
sub conducerea cos&netuhă 
de partid, cu ajutorul tova
rășilor conferențiari de la ca
tedrele de științe sociale. Șe
dințele de pregătire cuprind, 
de regulă, două părți și anu
me : o primă parte în care 
se face instructajul cu pro
blemele principale pe care le 
cuprinde tema seminarului, 
iar în partea a doua se se- 
minarizează o problemă sau 
alta, cea mai importantă, din 
cadrul temei. Experiența noa
stră a demonstrat că este im
perios necesar ca instructajul 
să cuprindă aceste două părți. 
Prin aceasta se asigură un 
control asupra felului în 
care s au pregătit propagan
diștii pentru conducerea se- 
mifiariilor.

' Comitetul U.T.M.. anali- 
zînd într-o ședință a sa din 
lima decembrie 1960. învăță- 
rhîntul politic, a ajuns la 
Concluzia că este necesar îi 
util să organizeze o consfă
tuire cu toți cei 148 propa
gandiști în scopul realizării 
unui schimb de experiență. 
La consfătuire s-a prezentat 
un referat din partea comite
tului U.T.M., care cuprindea 
Concluziile ce au reeșit din 
ănflliZa făcută în ședința de 
Comitet, precum și sarcinile 
pentru viitor. De asemenea, 
doi dintre propagandiști au 
arătat cum conduc ei discu
țiile în seminar îi respectiv 
eum muncesc cu cursantiî în
tre două seminarii. Intere
sant și convingător a fost cu
vin tul tovarășului lector Po
pescu Gheorghe (propagan
dist la cercul nr. 2 anul II 
Facultatea de geologie-geo- 
grafie) și al tovarășului con
ferențiar Roth R. (propagan
dist la cercul nr. 1 anul II 
Facultatea de matematicâ-fi- 
Zică). S-au criticat aici și 
unele aspecte negative ale 
thuncii unor propagandiști 
cutii a,r fi : amîhârea nejuS- 
tificată a seminariilor. ten
dința unora de a nu se preo
cupa de frecvența cursanți
lor, unele tendințe de a 
transforma seminarul într-un

dialog între student și propa
gandist etc. în același timp, 
consfătuirea a avut menirea 
de a generaliza metodele de 
muncă bune atît în ceea ce 
privește felul în care trebuie 
să se pregătească propagan
distul, cît și în ceea ce pri
vește munca cu cursanții în
tre două seminarii, conduce
rea seminarului ș.a.

Este un lucru îndeobște 
cunoscut că nivelul discuții
lor din seminar, precum și 
eficiența învățământului poli
tic depind în primul rînd de 
pregătirea cursanților. Aici 
rolul hotărîtor îl au studiul 
individual pe bază de cons
pect și apoi consultațiile in
dividuale și colective. Marea 
majoritate a studenților au 
studiat individual pe bază de 
conspect materialul de semi
nar. Munca desfășurată cu 
fiecare om în parte de către 
organizatorul grupei U.T.M., 
agitatorul din grupă, de că
tre celelalte 
ganizație din 
tivă, precum 
propagandist

cadre de -or- 
grupa respec- 

și de către 
_____ a asigurat

cest studiu continuu. în ge-
a-

Din activitatea 
învătămîntului 
politic U. T* M. 

de la Universitatea 
„C. I* Parhon“ 

București

neral s-a dovedit că acolo 
unde se muncește bine la ni
velul grupei, organizatorul 
U.T.M. ocupîndu-se de fiecare 
student, controlindu-1 cum 
radiază, ajutându-1 rerAtateie 
sânt bune. P.ezui i-.e bune in 
acest tens »-au Abținut în 
aaul H (Factrite-.ea de ma'.e- 
mst.c*-f.ricâ- anul III — lim
ba engleză .Facultatea de fi
lologie) și altele.

Un alt mijloc deosebit de 
eficace 
pregătiri pentru seminar 
constituie activitatea 
gandistului în timpul 
seminarii. Experiența 
arătat că acok> unde 
gândiși

în asigurarea bunei
U 

propa- 
dintre 

ne-a 
propa- 

s-au preocupat de 
pregătirea studenților și nu 
au așteptat ziua seminarului 
pentru a controla dacă aceștia 
au conspectat sau nu materia
lul, rezultatele sint mult mai 
bune. Discuțiile în seminariile 
conduse de acești propagan
diști au fost în general la un 
nivel ridicat. La aceasta au 
contribuit, pe lingă măsurile 
luate pentru pregătirea semi
narului, și conducerea com
petentă a seminarului de că
tre propagandist, organizarea 
discuțiilor pe marginea semi- 
nariilor la „Colțul învățămin- 
tului politic* și altele.

Pentru a urmări 
care se desfășoară discuțiile 
în seminar, unele 
au organizat, sub conducerea 
organizațiilor de partid, co
misii largi, formate din cadre 
didactice și studenți fruntași, 
care sub îndrumarea comite
telor U.T.M. de facultate se 
ocupă permanent de întreaga 
activitate a cercurilor poli
tice. Așa de exemplu. Ia Fa
cultatea de istone. comisia a 
lucrat cu multă seriozitate și 
răspundere, observațiile, con
cluziile sale au fost prezen
tate intr-un număr special 
ai gazetei de perete, fapt 
care a ajutat mult și pe pro
pagandiști ți pe studenți să-și 
îmbunătățească munca. Ast
fel s-a arătat că în pregăti
rea studenților pentru semi
nar consultațiile colective sînt 
foarte necesare.

în institute s-a încetățenit 
un obicei. La sfîrșitul fiecă
rei teme în pârte, Ia nivelul 
comitetelor U.T.M. de facul-

felul în

facultăți

Cît în 60 de ani de stăpînire 
burghezo-moșierească

Harta comunei Borș din 
regiunea Crișana a fost com
pletată în ultimii ani cu două 
străzi noi — străzile colecti
viștilor. Țăranii muncitori 
din această comună sint 
membri ai gospodăriei colec
tive. Ca urmare a ridicării 
nivelului lor de trai ei și-au 
construit pînă acum 133 de 
case noi.

Intr-o altă comună com
plet colectivizată — Sîntana — 
au fost construite în ultimii 
ahi mai mult de 300 case noi. 
Numeroase locuințe și-au con
struit locuitorii comunelor și 
satelor Diosig, Biharea, 
dăraș, Talpoș, Sîntion, 
tăul Mare, Vaida și

unde. de asemenea,, s-au dez
voltat puternice gospodării 
colective. Potrivit unor cal
cule făcute de specialiști, în 
ultimii 7 ani au fost con
struite în aceste localități 
mai multe case decît s-au ri
dicat în 60 de ani de stăpî- 
nire burghezo-moșierească.

(Agerpres)

Mă- 
San- 

altele

Premiera piesei 
„Marțienii"

Duminică dimineața a avut 
loc premiera comediei „Mar- 
țienii“ a scriitorului sovietic 
Mihail Liber. Spectacolul mar
chează începutul activității 
ndului Teatru pentru tineret 
și copii dip Capitală.

Piesa, care urmărește să 
dezvolte la tinerii spectatori 
îndrăzneala, inteligența, pa
siunea pentru știință, este 
pusă în scenă de regizorul 
ion Cojar. Rolurile principale 
au fost interpretate de Ma
riana Oprescu, Tatiana Popa 
și Genoveva Preda.

(Agerpres)

tățî se analizează felul în 
care s-au desfășurat aceste 
lecții și se trag concluziile 
necesare, luîndu-se măsuri 
pentru îmbunătățirea activi
tății la viitoarele seminarii. 
în acest sens, un ajutor deo
sebit ne-au dat birourile or
ganizațiilor de partid din fa
cultăți care au analizat acti
vitatea din cadrul învățămîn- 
tului politic U.T.M. și ne-au 
dat îndrumări concrete pen
tru viitor.

Desigur, nu am așteptat în
totdeauna să se termine dis
cutarea temei la toate cercu
rile pentru a analiza situația 
în învățămîntul politic, ci 
acolo unde s-au manifestat 
defecțiuni, comitetele U.T.M. 
de facultăți au intervenit în 
mod operativ. De exemplu, 
pentru studenții care veneau 
nepregătiți sau absentau la 
seminar s-au organizat semi
narii suplimentare pentru lă
murirea problemelor ridicate 
de tema respectivă.

în munca noastră s-au ma
nifestat însă unele deficiențe 
pe care le-am sesizat de abia 
la sfîrșitul acestui trimestru. 
Așa, de exemplu, unele bi
rouri U.T.M. de an s-au ocu
pat într-o măsură insuficien
tă de învățămîntul politic, 
fapt ce se explică și prin 
aceea că propagandistul ținea 
legătura cu comitetul U.T.M. 
de facultate pentru indicații 
și eventuale observații, iar 
pentru munca operativă, di
rect cu organizatorul U.T.M. 
al grupei, treeîndu-se peste 
biroul U.T.M. de an. Se im
pune ca în semestrul al II-lea 
să activizăm birourile U.T.M. 
de an în așa fel încât ele să 
simtă întreaga răspundere 
pentru buna desfășurare a 
învățământului polrbe in anul
resoeeriv.

Forma ma bună de orga- 
-Țjrv a învățămîn tul ui poli
tic U.T.M., 
rile luate 
U.T.M.. sub 
îndrumarea 
organizației 
cut ca, în pofida unor 
ciențe 
reușim 
mîntul 
înalt, 
numai 
desfășurat discuțiile 
însăși comportarea 
lor în întreaga lor activitate, 
din atitudinea lor față 
învățătură. Rezultatele 
nute în primele zile ale 
stei sesiuni da examene, 
exemplu, ne dovedesc că în- 
vățămîntul politic U.T.M. a 
contribuit în mod substanțial 
la formarea unei atitudini 
socialiste față de muncă și 
învățătură. Din totalul stu
denților prezenți la examene 
în aceste zile. 99,6 la sută au 
promovat, dintre care peste 
75 la sută au note între 7—10.

Rezultatele obținute de stu
denți la învățătură și felul 
în care îndeplinesc aceștia 
sarcinile obștești, demonstrea
ză cu prisosință rolul învăță- 
mîntului politic U.T.M. 
formarea intelectualului 
tip nou, cu o conștiință 
intată.

precum și măsu- 
de organizația 
conducerea 

permanentă 
de partid, au fă- 

defi- 
care mai există, să 

să ridicăm învăță- 
politic la un nivel mai 
Acest lucru reiese nu 
din felul cum s-au 

ci din 
studenți-
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a
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ace- 
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în 
de 
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AUGUSTIN GÎRBEA 
secretar al comitetului 

U.T.M. din Universitatea 
„C. I. Pathon"

La Șantierul naval Oltenița : se naște un nou vas fluvoL 
Foto : AGERPRES

In întîm pin area
Bogată activitate la „Casa alegătorului'1

Arbore — o comună fru
moasă din regiunea Suceava. 
Casa alegătorului s-a deschis 
la clubul tineretului. Sala, 
cu multe mese de șah, tiare, 
reviste și o bibliotecă cu 
mii de volume este ticsită de 
tineri. O agitatoare, pe nume 
Ecaterina Ciobîcă, le citea 
celor care anul acesta vor 
vota pentru prima dată po
vestirea intitulată „O întîm- 
plare în preajma alegerilor". 
Au urmat apoi discuții inte
resante, despre deosebirea 
radicală dintre mascarada e- 
leetorală din timpul regimu
lui burghezo-moțieresc ți a- 
legerile din silele noastre.

Se obișnuiește aici, ca cei 
mai buni agitatori ai organi
zației 
serviciu 
rului 
căreia i 
arăta planul cu activitățile 
de la Casa alegătorului. In 
fiecare zi se desfășoară aici 
activități interesante fi atrac
tive. în furnalul de zi al Ca
sei alegătorului agitatorii 
care au făcut de serviciu au 
avut grijă să treacă toate 
aeticități’.e desfășurate. S-ou 
organizat, de pildă, mai

U.T.M. si faci de
i la Casa degăto-

Boghian V cronica,
ii renize riadul, îmi

în

Șantierul naval
Oltenița

(fișă pentru o viitoare monografie)
Ca ani în urmă, locurile unde 

te află azi marile șantiere na
vale de la Oltenița, ofereau un 
peisaj trist și deaolaet Cîleva 
barăci așezate la distanță unele 
de altele pe malul Dunării tre
ceau aproape neobservate in pă
durea de bălării «i «tufăriș 
crescută in voie prin împreju
rimi. în condiții de muncă ru
dimentare cei aproape 200 de 
munci lori, dintre cue doar 10 
la sată erau -alificați. constru
iau bătrî peersresti. Construiau 
o aeemeaes ambarcațiune pe 
lună «i apoi ișă așteptau cumpă
rătorul... Condițiile in eare 
munceau oamenii pe atunci, 
erau neînchipuit de grele. Pa
tronul nu avea decît un singur 
gînd : profitul.

★

în anii regimului nostru 
mocrat-popular șantierul a 
nosrut o dezvoltare rapidă, 
locul micilor 
astăzi construcții 
ți oase. Uneltele rudimentare de 
altădată și-au ocupat locul cu
venit în muzeele de antichități, 
fiind înlocuite cu unelte de înal
tă tehnicitate. Mica și marea 
mecanizare este intilnită 4a fie
care pas. De la micile bărci pes
cărești s-a trecut Ia construcția

navelor de mare tonaj : cea- 
mnri, șlepuri de 1.000 tone, mo
tonave de 2.000 tone ete.

Dezvoltarea șantierului poate 
fi ilustrați și de urmitonil gra
fic al producției : îa aaul 1960 
producția globali a șaatierului 
a crescut de ori față de cea 
dia aaul 1948, iar productivita
tea muncii a crescut in anul 
1960 cu 161 la sută fața de 
1950. Activitatea creatoare a

Concursul
nostru

de
co
la 

barăci se ridică 
mari și >pa-

muncitoriler a dat naștere intra 
anii 1956—1966 la peste 620 de 
inovații. Dintre acestea 345 au 
fost aplicate adwînd întreprin
derii • economie de peste 
1 2W.0M lei.

Schimbările eare au avut loe 
îa ictrețul șantier au atras după 
•ine și prefaceri substanțiale in 
viața ți munca oamenilor. îa lo
cul șopronului care altădată 
•ervea drept cantină »-a ridicat 
o impunătoare sală 
confortabilă și spațioasă, cu 
capacitate de eîteva sute 
Jocuri. Baia, cu apă caldă, cu 
dușuri și cadă, a intrat în obiș-

nuința zilaăeâ a muncitorilor 
șantierului. Va dub. eu sili 
pentru «poetarole, camere pen
tru activitatea diferitelor cercuri, 
cu o bibliotecă cuprinzind 
câteva mii de volume asi
gură condițiile necesare petrece
rii plăcute și Măritoare > 
timpului liber. Dispeaurul me
dical și căminul pentru copii 
vin si completeze tabloul înno
irilor petrecute in anii puterii 
populare pe aceste meleaguri.

îa proem pe lingi faptul câ 
marea majoritate a muncitorilor 
au • calificare superioară. 800 
de swiltri, ia majoritate ti
neri îți ridică aeeoatemt califi
carea profesionali invițînd la 
diferite cursuri, școli de cultu
ră generală

...Realiliți trecute și prestate 
pentru ceea ce numim astăzi 
simpla șt firesc: Șantierul Na
val CHteuița.

de mese
o 

de

MOCAN VASILE 
strungar 

CIOROIU ALEXANDRU 
inginer 

NEGOIȚA NICOLAE 
strungar

(Din postul de corespon
denți voluniori ai „Scînteii 
tineretului" ).

multe convorbiri despre reoli- 
sările regimului democrat- 
popular în țara noastră. 
Cele trei școli de 7 ani din 
comună au prezentat pe rind 
în fața alegătorilor programe 
artistice închinate alegerilor.

Plină de învățăminte a 
literară la carefost seara 

agitatoarele Veronica Maco- 
vei ți Meletia Dumitrescu au 
vorbit tinerilor alegători 
despre felul cum a biciuit 
Caragiale mascarada ale
gerilor din trecut. Fi
guri ca Agamiță Dandana- 
che, Trahanache sau Cața- 
tencu din ,10 scrisoare pier
dută" au devenit ți mai mult 
cunoscute de ei.

Zilele acestea tinerii vor 
acea o intilnire cu bătrinul 
Erade Ciobîc. Încă din ti
nerețe, Moț Ciobîc scria ver
suri. l-am văzut fi eu eîteva 
din ele. El reușește ca prin

acest mijloc să arate eetaf 
mai tineri viața grea din tre
cut. în vechile campanii elec
torale, oamenii se închideau 
In case pentru a se feri de 
bîtele mardeiașilor. Bătrinul 
îți aduce aminte foarte bine 
cum în ziua alegerilor se 
aduceau la primărie butoaie 
pline cu băutură, despre bă
tăile și crimele care 
vîrțeau în acele zile.
toate 
va 
care
se opresc îndelung la 
alegătorului ți discută împre
ună despre reaUssările re
gi mului democrat-popular,
despre entuziasmul în muncă 
de care dau dovadă oa
menii muncii, sub conducerea 
partidului, in întîmpinarea 
alegerilor de la 5 martie.

acestea moș 
povesti celor 

in zilele

se sa-
Detpre 
Cioblc 
tineri 

acestea
Casa

D. PREPELIȚA

de candidațiPropunerile
ai F. D. P, continuă

în întreaga țară au conti
nuat să aibă loc în aceste zile 
propuneri de candidați ai 
Frontului Democrației Popu
lare pentru alegerile de depu- 
tați de la 5 martie.

Pentru alegerile de deputați 
în Sfatul Popular al Capita
lei au fost propuși candidați: 
acad. Ștefan Milcu, secretar 
prim al Academiei R. P. Ro
mîne, dr. I. Bîrzu, secretar ge
neral în Ministerul Sănătății, 
și Prevederilor Sociale, Li- 
viu Neacșu, directorul Trus
tului 21 Instalații, Constantin 
Dulu, muncitor la Combinatul 
Poligrafic ..Casa 
București, și alții.

Scînteii-

Au mai fost propuși candi
dați laborantul Ion Balint 
pentru Sfatul popular al ora
șului Brașov, Oțelea I. Ale
xandru, președintele Sfatului 
popular din comuna Ștef ănești, 
pentru Sfatul popular al ora
șului Pitești, mecanicul Vil» 
hem Huszar, pentru Sfatul 
popular al orașului Baia Mare, 
Debelyak Carol, maistru la 
Uzinele „Tehnofrig", pentru 
Sfatul popular al orașului 
Cluj, electricianul V. Berezan, 
pentru Sfatul popular al ora
șului Vaslui.

(Agerpres)

Informații
1961, noul

extraordinar
Luni, 30 ianuarie 

ambasador 
plenipotențiar al U.R.S.S. 
București, Ivan Kuzmici 
galin. a făcut vizite tovarăși-

★

?i
1*

Je-
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lor Emil Bodnăraș, Petre Bo- 
rilă și Alexandru 
vicepreședinți ai 
de Miniștri al 
Populare Romîne.

*

Moghioroș, 
Consiliului 
Republicii

Luni, 30 ianuarie 
vicepreședintele Consiliului de 
Miniștri al Republicii Popu
lare Romîne, Petre Borilă, a 
primit în audiență pe amba-

1961, sadorul extraordinar și pleni
potențiar al Republicii Socia
liste Cehoslovace la București, 
Jaroslav Sykora.

0 radiogramă pentru constructori

Din intimplare in loc să pă
trund In sala de spectacole a 
Școlii medii nr. 32 Fllimon Sirbu, 
din Capitală, am nimerit pe cu
loarul ce duce in spatele corti
nei. Pentru ci leva clipe am avut 
impresia câ mă aflu in spatele 
unei cortine a unui teatru ade
vărat : pe o masă, cele necesare 
recuzitei. Alături, ustensilele 
pentru machiaj. Activitate 2 Ca 
înainte cu ctteva minute de în
ceperea spectacolului...

Tinărul Valentin Radu, profe
sor de Istorie mă lămurește:

— Astă seară echipa de teatru 
a școlii noastre in codrul acti
vității extrașcaiare prezintă in 
jața colegilor ți parinfilor lor 
piesa „Steaguri pe iurnuri’ dra
matizare MHoslav Șteh.' t

Ulii vii vi oi vvznvvv...
după romanul cu același nume 
de A. S. Macarenco.

La sf ir șirul spectacolului am 
căutat să pătrund în ,xudsele~ 
organizării spectacolului. Și am 
aflat un lucru nu lipsit de im
portanță. Spectacolul a fost pus 
in scenă cu sprijinul a trei stu
denți de la Institutul de teatru 
„I. L. Caragiale".

Numele lor ? Mihai Dobre, A- 
iexandru Martolescu și Constan
tin Diplan. din anul III. Profe
sorul de istorie spunea: ,,Vă în
chipuiți de cit folos a fost aju
torul acorda’, de acești studenți".

lată o colaborare reușită intre 
ar ti fiii amatori și viitorii artiști 
profesioniști care ar trebui cit 
ntai mult extinsă.

N. COTIGA

Searâ dedicată
culturii italiene

(Urmare din pag. l-a) 
am făcut același lucru. 'Potul 
este cît se poate de limpede. 
Tinărul constructor educat in 
chip comunist, nu se mulțu
mește să muncească bine. 
Caută să-și ducă toată echipa 
cu el, să cultive la toți acea 
latură a mîndriei profesiona
le care se numește spiritul 
inovator, simțul gospodarului. 
Toți învață, în frunte cu Măr
gărit, care se pregătește pen
tru școala de maiștri. Sandu 
Ion și Lăcătuș Nicolae, din 
echipa lui, studiază la liceul 
seral. Ceilalți urmează alte 
forme de îmbogățire a cunoș
tințelor tehnice.

Pe un panou, în secția lor, 
am putut citi și interesanta 
formulă pozitivă de a se adre
sa codașilor „Cu voi cînd ne 
vom mîndri ?“

Despre amintita radiogra
mă mi-au mai vorbit încă 
mulți constructori de la 
S.N.G. Deși cu toții știau 
foarte bine că n-au făcut un 
lucru de mîntuială, totuși cu
vintele acelea care au zburat 
din inima marinarilor, prin 
eter, peste mări și țări au că
zut ca o ploaie de aur în ini
mile constructorilor. Certitu
dinile s-au amplificat, mân
dria muncii personale s-a su-

colecti- 
fond, o 
țări. O 
noastre

contri-

dat strălucit în opera 
vului, a devenit, în 
mîndrie a întregii 
mîndrie a industriei 
socialiste.

La înflorirea ei au
buit și oameni ca inginerul 
Predună Eduard, gălățean de 
cînd lumea, cum se spune. în 
copilărie construia bărcuțe'de 
hîrtie și le dădea pe apa Du
nării. A ajuns apoi muncitor 
și statul nostru l-a trimis la 
școli mai înalte. Azi inginerul 
comunist Predună conduce 
una din cele mai mari secții 
ale șantierului.

In timp ce asistam la lansa
rea celui de-al V-lea cargou 
„Victoria" stînd cocoțat pe 
scheletele metalice ale unor 
viitoare motonave și privind 
trompa ca de elefant somno
ros pe care o închipuia prova 
vasului, am observat un ade
vărat dirijor, spre mîinile că
ruia erau ațintiți, în acele se
cunde de încordare, tute de 
ochi.

Era Cazacu Gheorghe, mais
tru la cală, omul care a diri
jat în anii noștri peste 350 de 
asemenea lansări la apă. Și ce 
lansări. Nu niște biete șalu
pe, după reparație, cum se fă
cea înainte de eliberare, ci 
vase adevărate și încă într-un 
timp record. Dacă la primul 
cargou o lansare însemna 
circa 10.000 ore de muncă, la 
cel de-al cincilea a fost redus 
acest timp la mult mai puțin 
de jumătate.

Și în inima comunistului 
Cazacu Gheorghe cuvintele 
din radiogramă au avut un 
ecou deosebit. Mîndru de sem
nificația lor, el se pregătește 
încă de pe acum pentru lan
sarea în aceleași condiții ex
celente a primului cargou ro
mânesc de 10.000 tone.

Precum se vede, arcul vol
taic al mîndriei constructori
lor noștri are un capăt în pre
zent iar celălalt în bolta viito
rului. Și între cei doi poli e- 
nergia muncii creatoare, a 
maturității tehnice, înflorește 
într-o bogată lumină.

Un semn ce aparține numai 
vremurilor noastre, o mîndrie 
a tuturor.

La Casa Universitarilor din 
Capitală a avut loc luni o sea
ră dedicată culturii italiene, 
organizată de Institutul ro- 
mîn pentru relațiile culturale 
cu străinătatea.

Au participat reprezentanți 
ai Ministerului Afacerilor Ex
terne. Ministerului Invățămîn- 
tului și Culturii, ai I.R.R.C.S., 
profesori, studenți și alți oa
meni de cultură și artă.

Au fo6t de față dr. Alberto 
Paveri Fontana, ministrul 
Italiei la București și mem
bri ai Legației.

Foto : D. HARALAMBIEO scenă din timpu-l tpectacolului

folosește otelulCînd știi
(Urmare din pag. l-a)

al încercărilor. Nu numai cup
toarele de la oțelăria nouă 
sînt reparate acum după 
noua metodă, dar chiâr și la 
oțelăria veche metoda a fost 
aplicată cu succes.

Aveam în fața mea grafi
cele de urmărire a acestei 
metode. Oțelarii mă ajuta
seră să calculez valoarea noii 
tor metode în lei, în tone de 
oțel. Cifrele sînt mai mult 
decît impresionante. într-un 
singur an oțelarii de la cup
toarele oțelăriei noi pot ela
bora în plus datorită scurtării 
timpului de reparație, 31.000 
tone de oțel, 
preună cu 
cocs, de păcură, 
t« materiale, duc la o econo
mie anuală de circa 2.000.000 
lei.

...La cabinetul tehnic co

(Agerpres)

(Urmare din. pag. l-a)

ceea ce îm- 
economiile de 

și ceJelal-

loane întregi din registre 
besc despre inovațiile, 
pre eforturile creatoare 
acestui grup de tineri 
lari. Ce oare îl face pe acești
oameni să-și închine toată 
viața, toate eforturile reali
zării de noi și noi inovații ? 

într-o discuție cu Tripșa la 
care erau de față toți tova
rășii săi l-am întrebat:

— Ce cîștigați dumnevoa- 
stră de pe urma acestor ino
vații ?

Mai întîi toți s-au uitat la 
mine cu o curiozitate ce 
exprimă mai mult nedume
rire.

— Adică cum vine asta, ce 
cîștigăm ? a vorbit Tripșa, în 
numele tuturor. Păi, sigur noi 
cîștigăm! Știu, sînt unii 
care socot că a te zbate pen
tru realizarea unei inovații 
nu te zbați în realitate decît 
pentru glorie, pentru recom-

pense. Nu acesta e însă țelul, 
imboldul care ne animă în 
munca noastră. Cînd știi cui 
folosește oțelul, cînd înțelegi 
că prin munca ta țara va cîș- 
tiga anul acesta peste 31.000 
tone oțel, iată un scop mare 
căruia merită să-ți închini 
toate puterile tale de muncă.

Pasiunea, creația cunoaște 
oare bariere de netrecut ? 
Un lucru nou, o idee nouă 
îi frământă acum pe tovarășii 
lui Tripșa. „Anul aceste - 
spun ei — oțelăria noastră 
își va îndeplini și depăși pla
nul și datorită metodei pe 
care noi am elaborat-o de 
ardere superficială a vetrelor. 
Dar la anul ? La anul cum 
vom crește indicii de utilizare 
a cuptoarelor ? O idee a fost 
deja elaborată. Cercetări, 
studiu, calcule, coloane întregi 
de cifre concretizează de pe o 
zi pe alta o nouă creație în
drăzneață a tînărulul colectiv

de inovatori. Dacă vom ri
dica pragurile de foc și pra
gurile false ale cuptoarelor 
împreună cu o suită întreagă 
de alte măsuri, vom putea 
obține o mărire a capacității 
cuptoarelor noastre de la 185 
de tone la chiar 300 de tone. 
Să obții 300 de tone de oțel 
cu un cuptor proiectat pen
tru 185 tone de oțel fără a 
modifica construcția metalică 
este o idee mai mult decît 
îndrăzneață. Pentru îndepli
nirea sarcinilor pe care le-a 
trasat partidul, acești tineri 
oțelari își consacră acum toa
te eforturile și poate nu peste 
mult timp din Hunedoara vom 
primi o veste că îndrăzneață 
lor idee a și fost practic rea
lizată.

Munca creatoare, pasiunea 
nu cunoaște bariere. Să treci 
de barierele obișnuitului în 
munca tâ. iată un țel căruia 
merită să-i Închini viața.

oaspeți în fiecare zi. Cit des
pre bucate — vorba 
poate oricind să facă o nun
tă, fără tă se cunoască.

Nu de mult, unul — Măce- 
șanu mi se pare — venit toc
mai din Cerat, după ce l-a 
vizitat pe Constantin Chiriș a 
clătinat din cap și cu cine 
știe ce gînd le-a spus celor 
din jur :

— Eu aș vrea să vizitez alt 
colectivist I — și a arătat la 
întîmplare pe unul care i s-a 
părut lui mai îngîndurat.

— Hai atunci la Andrei 
Preda — au aprobat colecti
viștii.

Și ca să nu mai lungim 
vorba, la eîteva zile după ce 
a călcat și pragul casei lui 
Andrei Preda, cel din Cerat 
pășea gînditor spre treburile 
lui și repeta în gînd ca pe 
un refren care-l obseda : 
2880 de kg de grîu, 3.600 de 
kg porumb, 126 de kg de za
hăr, 40 de kg ulei... 7.200 de 
lei... aparat de radio...

Dacă ar ști el că în Birca 
sînt 489 de aparate de radio !

Și dacă ar mai ști și alt
ceva...

Seara flăcăii, fetele, cîțiva 
bătrini coboară în marginea 
satului, pe malul Dăsnățuiu- 
lui să privească cum se în
dreaptă turmele și cirezile co
lectivelor spre grajdurile și 
saivanele construite astă vară. 
Citești în ochii oamenilor sa
tisfacții de adevărați stăpîni. 
Ce minunată este atitudinea 
bătrînilor I Țin capul ridicat, 
privesc adine desmierdați de 
veselia copiilor din jur.

— Una, două, trei... cinci
sprezece...

Flăcăul lui Stoenac renunță 
să mai numere vacile colecti
vei. Nici n-ar putea face o 
asemenea treabă. Sînt 246 la 
număr. Turma înmănunchia- 
ză 1776 de oi la care au 
început să se adauge mieii 
care-i plac atît de mult lui 
Constantin Chiriș.

Și in vremea aceasta, acolo

lui

Fără rimă, dar
jos Ia saivanul colectivei, nu
mărând, mieii cu lină cîrlion- 
țată, ciobanul 
zie :

șoptește o poe-

Cît de mult
Cînd răsare
Bună dimineața lume
Drag îmi e mie de tine...

îmi place viața 
soarele...

Poezia, nu-și amintește s-o 
fi auzit de la cineva. Șoapta 
lui pare mai mult un cîntec, 
pios care-i umple sufletul 
de bucurie.

Ce-ar spune poeții ascul- 
tindu-l 1

— Poezia n-are rimă!
De acord, n-are rimă dar... 

e poezie I



U.R.S.S. va construi 
o școală tehnică 

superioară în Cambodgia
Schimb de mesaje între N. S. Hrușciov 

și Norodam Sianuk
MOSCOVA 29 (Agerpres). - TASS transmite: N. S. 

Hrușciov, președintele Consiliului ele Miniștri ol U.R.S.S., și 
prințul Norodom Sianuk, șeful statului Cambodgia, au avut 
un schimb de mesaje în legătură cu hotărirea guvernului 
sovietic de a construi in Cambodgia o școală tehnică supe
rioară ca dar al Uniunii Sovietice poporului cambodgian.

în mesajul său N. S. 
Hrușciov comunică că guver
nul sovietic este dispus să 
•onstruiască în Cambodgia o 
școală tehnică superioară cu 
4-5 facultăți pentru 1.000 de 
studenți. Guvernul sovietic este 
de asemenea dispus să trimită, 
pe contul U.R.S.S., cu acordul 
guvernului Cambodgiei, 20-25 
profesori și conferențiari 
cinci traducători care să 
creze in această școală 
de doi ani.

Șeful guvernului sovietic și-c 
exprimat speranța că experien
ța sovietică in domeniul știin
ței și tehnicii va fi folositoare 
poporului cambodgian și va 
ajuta Cambodgia să obțină 
noi succese pe calea progresu
lui. Pornind de la dorința sin
ceră de a ajuta popoarele care 
au scuturat recent jugul colo
nial și continuă lupta pentru 
lichidarea moștenirii grele a 
colonialismului, Uniunea Sovie-

Iu
ti mp

tică, scrie N. S. Hrușciov, o 
acordat șl va continua să acor
de un ajutor dezinteresat tutu
ror țărilor care pășesc pe calea 
dezvoltării naționale indepen
dente.

In mesajul Său de răspuns, 
prințul Norodom Sianuk mul
țumește lui N. S. Hrușciov pen
tru confirmarea 
vernului U.R.S.S. de a construi 
în Cambodgia o școală tehnică 
superioară și arată că nici o 
altă măsură nu s-ar fi putut 
bucura de o mai mare apre
ciere in Cambodgia care, de la 
dobmdirea independenței își 
îndreaptă eforturile îndeosebi 
spre dezvoltarea economiei și 
culturii.

Norodom Siănuk subliniază 
caracterul dezinteresat el aju
torului sovietic și își exprimă 
dorința de o primi pe repre
zentanții guvernului U.R.S.S. 
pentru a discuta problemele 
în legătură cu construirea ace
stei școli tehnice superioare.

hotăririi gu-

popular socialist din Cuba
HAVANA 29 (Agerpres). — Plenana Cemitekului nație- 

TASS transmite : L* Havana tul. al Partidului pepular se- 
s-au desfășurat timp de trei 
zile ședințele plenarei Cemi- 
tetului național al Partidului 
popular socialist din Cuba. 
Ordinea de zi a plenarei a 
cuprins următoarele puncte: 
Raportul cu privire la Con
sfătuirea reprezentanțiler 
partidelor comuniste și mun
citorești, rapertul cu privire 
la actuala situație politică, 
raportul cu privire la planul 
de dezvoltare a agriculturii și 
alte probleme.

Ziarul „Noticias de Hoy" a 
publicat la 28 ianuarie rezo
luția adoptată de plenară pe 
marginea primului punct de 
pe ordinea de zi.

eialist din Cuba, se spune 
în rezoluție, declară că apro
bă Intrutotul documentele a- 
doptate în unanimitate de 
Consfătuirea reprezentanților 
celor 81 de partide comuniste 
și muncitorești — Declarația 
Consfătuirii și Apelul către 
popoarele din lumea întreagă 
— și că salută aceste docu
mente.

Consfătuirea reprezentan
ților celor 81 de partide co
muniste și muncitorești, se 
arată în continuare în rezo
luție, a fost un eveniment de 
o uriașă importanță istorică.

PE SCURT
30 
pe

ROSTOV PE DON. - La 
ianuarie a sosit la Rostov 
Don, N. S. Hrușciov, pentru a 
lua parte la consfătuirea frun
tașilor în agricultură din nor
dul Caucazului.

VARȘOVIA. - La Zabrz 
(Șilezia superioară), la ședința 
consacrată celei de-a 40-a ani
versări a Sindicatului lucrăto
rilor din industria chimică, 
W. Gomulka, prim-secretar al 
C.C. al P.M.UJP., a rostit o 
cuvîntare.

uzina prelucrătoare de metal 
din Grenoble au declarat 
grevă. Intr-o scrisoare adre
sată președintelui de Gaulle, 
ei cer încetarea imediată a 
războiului din Algeria. O gre
vă similară a avut loc Ia Uzi
na „Binoch" din suburbia in
dustrială a Parisului Stains. 
Muncitorii au protestat împo
triva politicii de continuare a 
războiului din Algeria.

MOSCOVA. - La muzeul 
central „V. I. Lenin" a fost or
ganizată o expoziție consacra
tă Consfătuirii de la Moscova 
a reprezentanților partidelor 
comuniste și muncitorești.

ULAN-BATOR. - La 30 ia
nuarie s-a deschis la Ulan- 
Bator cea de-a doua sesiune 
a Marelui Hural Popular al 
R. P. Mongole al celei de-a 4-a 
legislaturi.

PARIS - Aflând că un tt- 
năr muncitor de la uzina lor 
a fost ucis în luptele din Al
geria, 200 de muncitori de la

Situația din Congo implică 
o primejdie reală pentru pacea 

și securitatea popoarelor
NEW YORK 30 (Ager

pres). — TASS transmit® : Re
prezentantul permanent al 
U.R.S.S. la O.N.U., V. A. Zo
rin, a adresat președintelui 
Consiliului de Securitate o 
scrisoare în legătură cu si
tuația din Congo.

Situația din Republica Con
go, se spune în scrisoare, în
grijorează toate statele iu
bitoare de pace întrucît 
ea implică o primejdie 
reală pentru pacea și securita
tea popoarelor nu numai din 
Africa ci și din lumea în
treagă. Această neliniște se 
intensifică datorită faptului 
că încordarea politică din Re
publica Congo crește conti
nuu, iar sursa principală a 
tuturor complicațiilor din 
această țară constă în conti
nuarea agresiunii belgiene îm
potriva acestui tînăr stat afri
can.

Acest lucru este atestat și 
de evenimentele care au avut 
loc în Congo în ultimul timp 
cînd colonialiștii belgieni au

bombardat o serie de orașe 
congoleze aflate sub controlul 
guvernului legal.

Guvernul belgian ia de ase
menea măsuri în vederea 
creării așa-numitei legiuni 
străine pentru săvirșirea de 
operații de pedepsire pe teri
toriul Republicii Congo. Gu
vernul belgian sporește efec
tivul personalului său pe te
ritoriul Republicii Congo.

în pofida declarațiilor ofi
ciale ale guvernului belgian 
privind intenția sa de a nu 
mai admite repetarea cazuri
lor de folosire a teritoriului 
Ruanda Urundi împotriva Re
publicii Congo, el transportă

în grabă noi oontingaite de 
trupe pe acest teritoriu, in
clusiv unități de parașutișrti. 

Cazurile menționate, para
lel cu arestarea ilegală a pri
mului ministru al Republicii 
Congo, Patrice Lumumba, și 
transmiterea ulterioară a a- 
cestuia în mîmile f06tei ad
ministrații coloniale belgiene 
din Katanga — care a stîrnit 
indignarea generală, complică 
continuu situația în Congo, 
intensifică șj mai mult peri
colul grav pentru pacea și 
securitatea internațională.

Toate acestea impun ac
țiuni hotărîte din partea Con
siliului de Securitate în 
scopul curmării agresiunii bel
giene împotriva Republicii 
Congo.

Scrisoarea cuprinde cererea 
de a se lua măsuri necesare 
pentru examinarea neîntâr
ziată în Consiliul de Securita
te a problemei privind situa
ția din_ Republica Congo, în 
legătură cu noile acțiuni agre
sive ale Belgiei,

CONGO: Marionetele pregătesc terenul 
pentru o intervenție militară a imperialiștilor

NEW YORK 29 (Agerpres). 
— în Katanga situația se men
ține încordată. După cum 
transmite corespondentul a- 
genției U.P.I.. siguranța lui 
Chombe a operat noi arestări 
în masă la Elisabethville. La 
27 și 28 ianuarie 175 persoane 
au fost arestate, fiind acuzate 
de „ațîțare a tulburărilor" îm
potriva regimului marionetă.

Lingă Albertville și în alte 
regiuni din Katanga de nord 
continuă ciocnirile dintre tru
pele lui Chombe și răsculații 
din tribul Baluba. In ultimele 
două zile în orașul Luena — 
centrul industriei cărbunelui 
din Katanga — se dau lupte 
între răsculați și jandarmeria 
katangheză. După cum trans
mite agenția U.P.I., luptele au 
fost reluate după ce unitățile 
de jandarmerie asediate la 
Luena au primit întăriri din 
Elisabethville. In ultimele 
zile, legăturile feroviare dintre 
Elisabethville și Luena erau 
menținute numai în urma in
tervenției directe a trupelor 
O.N.U. care escortau toate 
garniturile de cale ferată.

★
ELISABETHVILLE 29 (Ager

pres). — Referiudu-se la ac
țiunea autorităților lui Chombe 
de „recrutare de soldați din 
toate părțile lumii", corespon
dentul din Elisabethville al a- 
genției Associated Press scrie că 
mercenarilor străini din armata

• Lupte in Katanga 
de nord • De unde-și 
procură Chombe soldaji 

aventurieri

lui 8hom.be. „Li se adaugă tn 
fiecare zi nai soldați aventu
rieri. Atrași de soldele mari, ei 
vin din Statele Unite, Anglia, 
F ranța, Germania occidentală, 
Africa de Sud, Rhodesia fi Bel
gia".

Vorbind despre starea de spi
rit din rîndul acestor mercenari, 
corespondentul relatează că „în
tr-un moment de melancolie" un 
mercenar francez i-a spus în 
mod confidențial: „Oamenii nu 
ne iubesc. Noi primim o plată 
bună pentru a ucide femei fi 
copii".

intervenție militară directă 
puterilor imperialiste 
go.

in Con-

Crearea „Frontului National 
de eliberare" în Vietnamul de sud

HANOI 30 (Agerpres). — în 
Vietnamul de surf s-a creat 
„Frontul Național de Eliberare" 
ai.căruj membri sînt adversarii 
regimului fascist al lui Ngo Dinh 
Diem.

După cum anunță Agenția 
Vietnameză de Informații, La 20 
decembrie 1960 „Frontul Națio
nal de Eliberare al Vietnamului 
de sud" a dat publicității ma
nifestul și programul său politic, 

„Frontul Național de Eliberare 
el Vietnamului de sud" cheamă 
întregul popor să se ridice unit

la luptă, conform următorului 
program de acțiune :

1. — Să înlăture regimul co
lonialist al imperialiștilor și gu
vernul dictatorial din Vietnamul 
de. sud și să creeze un guvern 
național de coaliție democratică.

2. — Să se asigure libertatea 
cuvântului presei. întrunirilor, a 
conștiinței și alte libertăți de
mocratice. Să acorde amnistie 
generală deUnuților politici, să 
desființeze lagărele de concen
trare și să abroge toate ■ legile 
antidemocratice.

★
LEOPOLDVILLE 30 (A-

gerpres).
Zilele acestea bandele Iui 

Mobutu au început o nouă 
campanie împotriva provin
ciei Orientale. După cum a- 
nunță agenția Taniug. detașa
mente de adepți ai lui Mobu
tu, înarmați pînă în dinți, 
și-au croit drumul pînă la 
orașele Bazoko și Buta, situa
te la 200 km de frontiera pro
vinciei Ecuatoriale, de pe te
ritoriul căreia ele își desfășoa
ră ofensiva.

In același timp, beneficiind 
de îngăduința reprezentanților 
secretarului general al O.N.U. 
în Congo, Kasavubu formulea
ză cereri din ce în ce mai in
solente. Ascultând de instruc
țiunile lui Hammarskjoeld, 
trupele O.N.U. sprijină de 
fapt pe trădătorii poporului 
congolez. Dar asta _nu-i ajun
ge lui 
anunță 
cerut 
O.N.U. 
meze cu forța trupele guver
nului legal pe întregul terito
riu congolez.

In legătură cu aceasta, 
după cum se anunță din Leo
poldville, Kasavubu, instigat 
de colonialiști, a început să 
netezească terenul pentru o

, ★
LEOPOLDVILLE 

gerpres). - „Forțele 
butu au eșuat luni în încerca
re* de a pătrunde în inima 
provinciei Orientale", anunță 
corespondentul din Leopold
ville al agenției Associated 
Press. In telegramă se preci
zează că trupele lui Mobutu 
care au pătruns pînă la Ba- 
soeo, localitate situată la 200 
km de Stanleyville au fost 
respinse de trupele credin
cioase guvernului legal.

★
MOSCOVA 30 (Agerpres). — 

TASS transmite: Prof. Gheorghi 
Mitere , președintele Comite
tului Executiv al Uniunii Aso
ciațiilor de Cruce Roșie și Se
milună Roșie din U.R.S.S., a 
adresat președintelui Comanda
mentului Suprem al Forțelor 
Armate și primului ministru al 
Republicii Sudan, Ibrahim 
Abbud, o telegramă în care îi 
cere să permită transportarea de 
alimente, medicamente, 
și a unui număr de 20 
mioane în Republioa 
prin Sudan. După cum 
Miterev, toate acestea
cumpărate din fondurile strânse 
de opinia publică sovietică în 
urma cererilor adresate Uniunii 
Asociațiilor de Cruce Roșie și 
Semilună Roșie din U.R.S.S. de 
către instituțiile guvernamenta
le, organizațiile obștești, precum 
și de persoane particulare din 
provincia Orientală, provincia 
Kivu și din alte regiuni ale Re
publicii Congo, care se află zub 
controlul guvernului legal, pri
vind acordarea de ajutor în ali
mente și medicamente popu
lației din aceste regiuni.

★

NEW YORK 29 (Agerpres). 
— TASS transmite: Secreta
riatul O.N.U. a anunțat că șe
dința Consiliului de Securitate 
pentru examinarea situației 
din Congo a fost fixată pentru 
ziua de 1 februarie.

30 
lui

(A-
Mo-

precum 
autoca- 
Congo, 
anunță 

au fost

Kasavubu. După cum 
agenția Reuter, el a 
conducerii misiunii 

din Congo să dezar-

Poporul portughez este hotărît 
să scuture jugul dictaturii

• «Sântei Maria" a ancorat în larg în fața 
portului brazilian Recife • Nava este 

înconjurată de vase de război americane
• Mesajul iui E. Galvao

RIQ BE JANEIRO 39 (Ager
pres). — După cum relatează 
agenția France Presse, trans
atlanticul „Sania Maria" se 
află în mamentul de față an- 
eorat în larg la 59 de km, in 
fața pariului brazilian Recife. 
Nava este înconjurată de vase 
de răzbei americane". în aer 
patrulează avioane amerieane 
care folosesc, eu permisiunea 
guvernului brazilian, baza ae
riană de la Recife.

înaintea ancorării vasului 
în apropierea portului Recife. 
Enrique Galvao, conducătorul 
răscoalei, a adresat generalu
lui Delgado un mesaj în care 
își exprimă intenția de a face 
o escală într-un port brazilian 
pentru a debarca pe călători 
și a-și completa stocurile, cu 
condiția ca tratativele lui cu 
reprezentanții flotei maritime 
americano „să fie încununate 
de succes".

în mesajul de răspuns al lui 
Delgado se arată că actualul 
președinte al Braziliei, Ku- 
bitschek, a luat hotărîrea ca, 
în cazul Cînd „Santa Maria" 
va ancora într-un port brazi
lian, să acorde azil politic 
răsculaților insă să predea 
transatlanticul autorităților 
portugheze.

Generalul Delgado l-a sfă
tuit pe Galvao să nu intre în 
vreun port brazilian pînă 
cînd noul președinte al țării, 
Janio Quadros, nu-și va pre
lua funcția. Quadros va fi in
stalat ca președinte la 31 ia
nuarie ora 24, ora locală.

Agenția Reuter relatează că 
în cadrul unei declarații fă
cute presei, președintele ales 
al Braziliei. Quadros, a subli
niat că „dacă Galvao își va 
aduce vasul într-un part bra
zilian îi voi da toate garan
țiile că nu va fi închis. Căpi
tanul Galvao, a relevat Qua
dros, este prietenul meu și eu 
nu-i voi preda vasul autori
tăților portugheze".

tn cadrul unui mesaj trans
mis agenției Reuter, Galvao 
a relevat că „navele de război 
ale dictatorului Franco cola
borează cu vasele dictatorului 
Salazar în operațiunea acesto
ra de a captura transatlanti
cul „Santa Maria". Aceasta 
înseamnă, a subliniat Galvao, 
că Franco a declarat război 
celor care luptă pentru elibe
rarea Portugaliei".

De asemenea, el a demascat 
metodele inumane folosite 
regimul dictatorial al lui Sa
lazar în coloniile Portugaliei

arătând că „în cotoniile Ango
la și Mozambie eolonialiștîi 
au transformat cetățenii aces
tor două teritorii în sclavi pu- 
nindu-i la muncă forțată".

Faptul că s-a ajuns la o 
asemenea situație, a relevat 
Galvao, „se datorește și pu
terilor occidentale eare 
jează și sprijină acest 
acordîndu-i ajutoare și 
riale de război".

„Camarazii mei, a 
Galvao. vor lupta pînă la 
moarte în cazul elnd navele 
de răzbel portugheze ne vor 
ataea. MOARTEA ESTE MAI 
BUNA DECÎT VIATA SUB 
UN ASEMENEA REGIM CA 
AL LUI SALAZAR".

„Noi nu sîntem pirați, a 
arătat el. Noi reprezentăm un 
popor hotărât să-și scuture ju
gul tiranic al dictaturii".

★
ROMA 29 (Agerpres). - 

„In Portugalia totul este pregă
tit pentru o răscoală împotriva 
lui Salazar. Așteptăm doar 
semnalul pe care ni-4 va da 
generalul Delgado", a declarat 
unui corespondent al ziarului 
„Paese Sera" Carvalo de Ar
riaga, conducătorul mișcării an
tifasciste portugheze din străi
nătate. De Arriogo care se află 
la Roma a comunicat 
pondentului ziarului că 
partidele 
ciste din 
o uniune 
ani".

prote- 
regim 
mate-

arătat

cores- 
„toate 

și mișcările antifas- 
Portugalia au erect 
■ncă de acum cițiva

La Universitatea „T. G. $ev- 
cenko" de la Kiev, studiază 
în facultatea pregătitoare 
tineri din numeroase țări din 
Asia și Africa. Ei învață 
limba rusă, după care vor 
studia în diferite facultăți 
ale institutelor de învățămint 
superior de la Kiev. In foto
grafie : Studenți din Yemen 
și Indonezia pregătindu-se 

pentru cursuri.
Foto : TASS-MOSCOVA

Congresul național 
al studenților 

din Peru
Agențiile de presă anun

ță că cel de-al Vl-lea Con
gres național al studenților 
din Peru care și-a încheiat 
recent lucrările a adoptat 
o rezoluție în care se cere 
naționalizarea imediată a 
tuturor resurselor petroli
fere ale țării și restrânge
rea drepturilor monopoluri
lor străine care jefuiesc 
țara de bogățiile ei.

Congresul a hotărtt de 
asemenea să ducă mai de
parte lupta împotriva mă
surilor reacționare luate 
de guvernul Peruvian. A- 
ceste măsuri, care au dus 
la ilegalizarea activității 
Partidului Comunist și a 
diferitelor organizații de
mocratice din țară, se sub
liniază într-una din rezo
luțiile adoptate, sînt con
trare legilor constituționa
le și ca atare Congresul 
național al studenților din 
Peru cere abrogarea lor 
imediată.

înainte de instalarea noului președinte
O realizare

Scandaluri publice în Braziliaa savanfilor sovietici

Fentru ca este împotriva 
segregației ♦♦♦

Descifrarea 
vechilor 

manuscrise

Fragment din manuscrisul 
Maya.

Jahn Thompson, care 
în dimineața zilei de 
27 ianuarie și-a tri

mis Cui -la școala McDo- 
nov din News Orleans 
unde învață trei fetițe ne
gre. a fost concediat în 
seara aceleeașî zile. Astfel 
s-au răzbunat rasiștii pe 
acest om în vîrstă de 33 
de ani, tată a șase copii_, 
pentru că a îndrăznit să 
încalce boicotarea de către 
albi a școlii McDonov din 
News Orleans, boicot care 

__ continuă de aproape două 
luni.

Cu toate că a fost con

cediat, John Thompson 
este decis că continue lupta 
împotriva segregației.

„Deși am fost educat în 
spiritul segregației, a de
clarat el corespondenților, 
sînt împotriva ei. Segre
gația trebuie să fie distru
să și este inutil să încerci 
să trăiești ca acum o sută 
de ani".

Totodată Thompson a 
subliniat că în pofida a- 
menințărilor rasiștilor, luni 
își va trimite un alt fiu la 
școala unde învață copii 
negri.

Acțiuni 
ale țăranilor 
din Ecuador

★
RIO DE JANEIRO 30 (Ager

pres). — Ziarul brazilian „Ul
tima Hora** a anunțat la 30 
ianuarie descoperirea de că
tre poliția braziliană a unui 
complot menit să ducă la asa
sinarea generalului Humberto 
Delgado — conducătorul opo
ziției împotriva dictatorului 
portughez — Salazar. După 
cum arată ziarul, poliția a a- 
restat în holul hotelului din 
Rio de Janeiro, unde se afla 
generalul Delgado, pe un tînăr 
portughez, Emmanuel Dias de 
Mello, care a recunoscut că a 
primit din partea poliției se
crete portugheze .J’ide" ordi
nul de a-1 asasina pe Delgado.

*
NEW YORK 30 (Agerpres). 
lntr-un editorial apărut la 

29 ianuarie, ziarul „New York 
Times" spune că sarcina Sta
telor Unite în cazul „Santa 
Maria" trebuie să fie numai 
asigurarea protecției pasage
rilor americani și nu apărarea 
regimului Salazar.

„Principala răspundere care 
incumbă Statelor Unite este 
de a facilita debarcarea pasa
gerilor. Noi nu sîntem che
mați să luăm partea primului 
ministru Salazar într-un răz
boi civil... Rolul nostru nu 
este de a proteja pe dictatori 
împotriva supușilor lor ne
mulțumiți".

Tineretul progresist 
din S. II. A. cere 

restabilirea relațiilor 
diplomatice cu Cuba

In seara xilei de 28 ia
nuarie a avut loc Ia 
New York un miting 

consacrat prieteniei dintre 
tineretul din S.U.A și tine
retul din Cuba, convocat din 
inițiativa organizației progre
siste de tineret din New York 
„Advance", cu prilejul zilei 
de naștere a marelui patriot 
cuban, Jose Marti.

„Majoritatea covîrșitoare a 
poporului american va saluta 
călduros restabilirii relațiilor 
diplomatice cu Cuba", a de
clarat în aplauzele partici- 
panților la miting, Marvyn 
Markman, președintele or
ganizației progresiste de ti
neret din New York, „Ad
vance".

Participanții la miting au 
adresat președintelui S.U.A., 
Kennedy, o telegramă în 
care cer restabilirea relațiilor 
diplomatice între cele două 
țări și promovarea unei poli
tici de prietenie față de ! 
Cuba. O telegramă de solida
ritate a fost adresată la Ha
vana organizației de tineret 
din Cuba „Asociația tinerilor 
insurgenți din Cuba".

Intr-un articol publicat 
în „Izvestia", aead, Ser- 
ghei Sobolev consideră 

că metodele folosite de oa
menii de știință sovietici 
in descifrarea manuscriselor 
vechii populații Maya vor pu
tea fi eventual folosite la des
cifrarea vreunor informații 
care poate că ne vor parveni 
cîndva din Cosmos. Academi
cianul arată că fără ajutorul 
tehnicii moderne a calculului, 
lucrările de descifrare ar fi 
fost imposibile.

In manuscrisele Maya exis
tă circa 400 de diferite hiero
glife. Trebuiau încercate toa
te posibilitățile pentru stabi
lirea înțelesului fiecărei hie- 
rogl’fe. Din punot de vedere 
matematic sareina era de 
a încerca toate permutările 
posibile ale unui număr de 
200 de elemente Această ope
rație nu putea fi efeetuată de 
nici o mașină de calcul.

Acad. Sobolev arată că acea 
parte a activității care * fost 
executată in 1960 a repre
zentat circa 1 miliard de ope
rații sau aproape două zile 
de lucru ale mașinii de calcul.

fg orașul Atlanta (S.UA), o demonstrație provocatoare a or
ganizației teroriste Ku Flux Klan, s-a bucurat de atitudinea to- 
lerantă a' organelor polițienești (ziarele).

După cum relatează agen
țiile de presă, lupta 
țăranilor din Ecuador 

pentru reforma agrară a luat 
în ultimul timp forme din 
ce în ce mai concrete. Astfel, 
în regiunile Gualcata și Ca- 
lupi, precum și în provincia 
Imbabura peste 700 de ță
rani au intrat pe pământu
rile latifundiarilor străini și 
au început să le împartă în
tre ei. Ei au declarat că 
pămîntul le aparține și că 
sînt hotărîți să lupte pentru 
apărarea drepturilor lor.

Asemenea acțiuni ale ță
ranilor au mai avut loc și 
în alte provincii din Ecuador.

- D-le polițist, veniți repede. Acolo îl linșează pe tata I
— Astea ptă-mă puțin. Vin și eu să dau o mină de ajutor. Numai să-mi iau roba .și gluga...

Desen de V. VASILIU

Corespondentul 
agenției As
sociated Press 

relatează că, la o 
săptămână înainte 
de instalarea nou
lui președinte, Ja- 
nio Guadros, în 
Brazilia au ieșit la 
iveală 
scandaluri

Ziarul 
de Brasil" 
intentarea 
țiuni judiciare îm
potriva fostului mi
nistru al Sănătății, 
Mario Pinotti, con
cediat în noiembrie 
anul trecut sub a- 
cuzația că a d,at „o 
altă destinație" 
unei sume 
38.000.000 de 
zeiros care 
dițt casa ministeru-

mai multe 
publice. 

„Journal 
a cerut 

unei ac-

de 
cru- 

lipsea

tai. De asemenea 
el este învinuit că 
a vîndut un elicop
ter la bursa nea
gră.

Un alt scandal 
este cel privitor la 
recensământul popu
lației care, spun 
ziarele braziliene, 
„va acoperi țara de 
rușine". Recensă
mântul a început la 
1 septembrie anul 
trecut; pentru aco
perirea cheltuieli
lor a fost pusă la 
dispoziție o sumă 
de 400.000.000 
cruzeiros.

Funcționarii 
cenzori au anunțat 
că nu mai dispun 
de fonduri și că re- 
censămîntul nu a 
putut fi efectuat

de

re-

decit în provincie 
Sao Paule și în câ
teva alte regiuni. 
Ei nu au putut da 
explicații satisfăcă
toare de ce opera
țiunile recensămin- 
tului nu au fost în
cheiate.

După inaugura
rea noii capitale, 
Brasilia, la 21 apri
lie anul trecut, 
partidele de opozi
ție au cerut Con
gresului să înceapă 
o anchetă în legă
tură cu acuzațiile 
aduse unor oficia
lități care au con
dus operațiunile de 

a noii 
și care 

mituite 
con-

construire 
capitale 
s-au lăsat 
la încheierea 
tractelor.

Un premiu nedorit
n limba engleză se 
pune sub fermă de 
glumă următoarea în

trebare: „Ce cuvînt devine 
mai scurt atunci cînd i se 
adaugă o silabă ?“ Răspun
sul la această întrebare este 
cuvîntul „short" adică „scurt" 
care primind terminația „er“ 
înseamnă „mai scurt".

O butadă asemănătoare 
poete să ia naștere în Fran
ța. De pildă, acolo se poate 
pune întrebarea : Ce premiu 
literar trebuie să primească 
o operă literară pentru ca 
reputația autorului să., sca
dă. Răspunsul este: premiul 
„lulia".

Ori ce premiu literar nu 
poate decit să bucure pe cel 
căruia i se atribuie. Recent

inso, la Paris o autoare a 
fuzat să primească orice 
de felicitări în legături

re-

eu .» 
un premiu ce i-a fost atri
buit. Acest refuz n-a fost 
insă făcut din modestie. Este 
vorba de scriitoarea Anabella 
Baffet, care a primit pentru 
romanul său „O dragoste o- . 
bișnuită" — premiul „lu
lia". Premiul a fost atribuit 
de Un juriu compus din scri
itori, regizori, de filme, zia
riști și specialiști în proble
mele... reclamei Refuzul 
scriitoarei de a se lăsa feli
citată provine din faptul că 
premiul „lulia" se acordă 
în Franța anual... celui mai 
slab roman scris de o femeie.

I. D. G.

LAOS: Noi succese
ale forțelor patriotice
Eliberarea postului militar Moung Hen 
121 de prizonieri printre care 80 militari 
sud-vietnamezi • Un post militar rebel 

s-a predat forjelor patriotice
care se aflau Ia postul Fun- 
Hoi, situat la 8 km de Moung- 
Hen, s-au predat trupelor gu
vernamentale și unităților de 
luptă Patet Lao.

Postul militar Moung-Hen 
era apărat de o companie a 
rebelilor și o companie a tru
pelor sud-vietnameze, sub co
manda locotenentului major 
He. în efectivul companiei 
sud-vietnameze intrau, de a- 
semenea, soldați tailandezi.

HANOI 30 (Agerpres). — 
Trupele guvernului laoțian și 
unitățile militare Patet Lao au 
eliberat postul militar Moung- 
Hen situat Ia est de Luang 
Prabang — anunță corespon
dentul din Hanoi al agenției 
China Nouă.

Au fost omorîți sau răniți 40 
de soldați din rândul trupelor 
rebelilor, iar 121 de soldați — 
printre care 80 sud-vietnamezi 
— au fost Wați prizonieri. A 
fost capturată o mare cantî- Un locotenent luat prizonier a 
tate de arme, muniții și alte 
materiale militare.

După eliberarea punctului 
Moung-Hen, soldați! rebelilor,

declarat că compania sa a fost 
parașutată în regiunea Moung- 
Hen din ordinul maiorului 
sud-vietnamez Nguyen Han.

Atestate împotriva democraților greci
ATBNA 39 (Agerpres). -*■ 

TASS transmite: Ziarul „Av- 
ghi" serie că la 27 ianuarie 
huliganii au atacat sediul bi
roului Uniunii democrate de 
stînga (E.D.A.) din suburbia 
ateniană Ne* Smirni. în ul
timele zile s-au comis rfteva 
atentate împotriva democra
ților.

Autoritățile intenționează 
să recurgă Ia a nouă sama
volnicie grosolană. Ele au ce
rut' retragerea imunității 
parlamentare unui număr de 
29 de deputați ai' E.D.A., pen
tru că âu demascat sistema
tic samavolniciile reacțiunii

și persecutarea ilegală a de
mocraților. împotriva lor a 
fost ticluită acuzați* că ar ti 
„adus jigniri autorităților"* și 
au „răspîndit știri false**, O 
cerere similară a fost întoc
mită împotriva unor deputați 
din partea unor partide de 
opoziție. Autoritățile grecești 
intenționează să pună la cale 
un proces împotriva adversa
rilor lor politici. Ele își în
dreaptă principala lovitură 
împotriva unor personalități 
democratice de frunte, scon- 
tînd prin aceasta să lipsească 
de conducători mișcarea pro
gresistă din țară.
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