
O vie oglindire a democratismului orînduirii noastre:

întâlnirile între
candidași și alegători

Proletari din toate țările, uniți-vă t

Baia Sprie— 
ieri, azi și mîineA, ■

Tînărul escavatorist Dumitrescu 
Marin de la Trustul utilaj greu 
din Capitală, candidat al F.D.P. 
pentru circumscripția electorală 
raională nr. 159 din raionul Ni
colae Bălcescu s-a întâlnit ieri 
cu alegătorii, lată-l în fotogra
fie, după întîlnire, discutînd cu 

un grup de alegători.

DISCUTIND
[f\IH TREBURILE

DE VIITOR

creatoare
O adunare cetățenească la 

clubul uzinei .,7 Noiembrie". 
Asistența — cetățenii unei 
străzi oarecare din raionul 
Tudor Vladimirescu. strada 
Popa Farcaș. Au venit în a- 
ceastă seară de februarie si 
se întilnească eu candidații 
lor în alegerile pentru sfa
turile populare orășenesc și 
raional. Cetățenii și cei dpi 
candidați se dovedesc din 
capul locului a fi cunoștințe 
vechi. Tovarășul Zaharia Bo- 
kolț, maistru la Fabrica Ilie 
Pintiiie. e deputat raional, a- 
cum e propus candidat in •- 
cei ași circumscripție; tovară
șul Marin Lumbru, strungar, 
instruclor al comitetului ra
ional U.T.M., candidează în 
alegeri pentru întiia oară. E 
o adunare a unui grup din 
marea familie a oamenilor 
muncii. Asistența e compusă 
din muncitori, muncitoare^ 
funcționari, pensionari, cei 
doi candidați sînt, la rîndul 
■lor, muncitori. Candidații și 
alegătorii se sfătuiesc împreu
nă despre treburile gospodă
rești, obștești.

In discuții sînt evocate și 
veehile alegeri, sinistrele far
se electorale ale burghezo-

NICOLAE MĂRGEANU

(Continuare în pag. 3-a)

In primele apartamente fini
sate din blocul cu 19 etaje 
care se construiește în Piața 
Operetei (fostul bloc Giocon- 
da) s-au mutat primii locatari. 
Se lucrează de zor. Cînd blo
cul va fi complet gata aici 
vor locui 384 de familii. Și 
străzile parcă arată acum alt
fel, mai prietenoase, mai ti
nere.

Mulți dintre cetățenii care au venit la Clubul ..Construc
torul" să se întilnească eu to
varășul Mauriciu Bratu, inginer la I.N.C.E.R-C.. candidat al 
F.D.P. pentru circumscripția raională nr. 2 au vorbit cu 
mindrie despre realizările gos
podărești înfăptuite in ultimii 
ani in raion și în cadrul cir
cumscripției.

Blocurile sînt mai bine gos
podărite. Străzile mai curate. 
Despre acest lucru au vorbit 
nu numai candidatul, dar și numeroși cetățeni : Constan
tin Flitan cercetător principal 
la Institutul de Cercetări al 
Academiei R.P.R.. Baron Lon- 
cear pensionar, administrato
rul imobilului din Strada 
Sfinții Apostoli nr. 40, Rădu- 
lescu Moise pictor decorator, 
Popescu Dora casnică și alții. 
Fiecare a ținut să-și exprime 
mulțumirea pentru înfăptui
rile în cadrul circumscripției 
din ultimii ani, să-și exprime 
convingerea că tn viitor se vor 
face mult mai multe.

Ca adevărați gospodari, ce
tățenii au discutat treburi de viitor. Cine nu ține la car
tierul său, cine nu vrea să-l 
vadă mereu mai frumos ?

Am notat lapidar unele din 
propunerile făcute 
gospodăresc: să se confecțio-

neze în fiecare bloc o ladă în 
care să se adune metale vechi, 
care, periodic să fie date 
I.C.M.-ului ; să se paveze u- 
nele porțiuni de străzi care 
strică aspectul cartierului. 
Propunerile făcute oglindesc 
dorința cetățenilor de a con
tribui prin munca lor la în
frumusețarea cartierului, la 
rezolvarea unor probleme gos
podărești. De unde reiese ci 
cetățenilor nu le este indife
rent ce se tnzîmplă in cartier, 
că se «imt xtăpinii cartierului ți că răspund de buna sa gos
podărire.
- „Multe

împreună 
Mauriciu
altele. Unite, eforturile 
stre duc întotdeauna la rezul
tate mai mari. Avem încă 
atîtea de făcut. Cartierul tre
buie să fie o grădină a Capi
talei, fiecare casă să fie cit 
mai primitoare".

lucruri am făcut
— a spus inginerul 

Bratu. Vom face și 
noa-

Pînă în anii regimului democrat-popular istoria orășelului minerilor Baia Sprie era întunecată.își înfipsese adine colții în viața muncitorilor, atît a celor ce păduri micul plugulCum în trecut ? Ce era aici ? Cîte- va străzi nepietruite, pînă la genunchi. Case scunde în care trebuia să intri aple- cîndu-te. Nici vorbă de canalizare, lipseau magazinele alimentare.Cum arată orășelul azi. Au fost construite blocuri noi, peste 430 de apartamente pentru oamenii muncii. S-a construit un cămin-hotel cu 120 de locuri pentru cei necăsătoriți, rețeaua de apă potabilă s-a extins pe o distanță de 6 km liniari și a fost recondiționată cea veche pe o distanță de 1 km și jumătate. în oraș se găsesc vreo 8.000 m.p. zonă verde. A apărut un nou parc pe locul unei foste piețe. Au apărut în oraș noi străzi pietruite, pavate, ca Aleea minerilor, 23 August, Nicolae Bălcescu și altele. A fost înființată o școală de 11 ani unde copiii minerilor învață. Au în orașul lor o școală medie. A fost extinsă rețeaua de lumină electrică în tot orașul ajungînd pînă și în cartierul Chiuz baia, care este complect electrificat. A fost construită o casă de cultură : minerilor le place teatrul, cîn- tecul și veselia.Dar, desigur mai sint multe de făcut în planul de sistematizare a orașului se prevăd a se mai construi încă 54 blocuri de locuințe, un cămin hotel cu 180 locuri pentru nefamiliști etc.Despre toate acestea au discutat locuitorii orașului Baia Sprie cu candidatul lor loan Cetățean la întîlnirea care a avut loc miercuri după amiază. Cei 600 de muncitori, intelectuali, gospodine din Baia Sprie prezenți la întîlnire l-au asigurat pe candidatul lor și în numele seau fiind hotărîți ca munceascămai mari realizări gospodărești.

Exploatarea
lucrau în nesfîrșitele cît și a celor ce arau petec de pămînt cu de lemn.arăta orășelul acestaNoroi

ortacilor care lipin mină, că sint împreună cu el, să spre a obține și

5 blocuri
La Iași au fost 

date recent în folo
sință 5 blocuri de 
locuințe cu 100 de 
apartamente con
struite pe Bulevar
dul Tudor Vladimi- 
rescu. 
timp 
primii 
în 
blocuri din Calea

----- •-----

In același 
s-au mutat 

locatari și 
cvartalul de

cinteîa 
tineretului
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1960
• Datortiă uriașului c- 

vint pe care l-a luat indus
tria siderurgică in anii 
regimului de democrație 
populară, producția de oțe. 
a Republicii Populare Ro
mine a crescut de .- 
1-419.000 tone, cit a fost in 
anul 1959, la 1.806.000 
tone in anul 1960. Produc
ția anului 1960 reprezintă 
o creștere de 7 ori mai 
mare față de producția a- 
nului 1938.

• In anii care urmează 
ritmul de creștere a pro
ducției de oțel va fi și mai 
mare. In anul 1961 pro
ducția de oțel va fi de 
peste 2.100.000 tone, adi
că de 8 ori mai mare decit 
in 1938. N umai creșterea 
producției de oțel in anul 
1961 față de 1960 va fi de 
peste 300.000 tone, adtca 
mai mult decit imreaga 
producție de oțel a Romi- 
niei 
1938 
tone.

capitaliste din anul 
care era de 28-3.98-

La sjirșiiul anu 
producția de oțel1965,

țării noastre va atinge ci
fra de 32300.000 tone iar 
in 1970 de 7.5OO.OOO tone.
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Noutăți din industria materialelorplastice

nv
In întreprinderile industriale 

chimice se produc anul 
eu circa 40 la sută 
fortimente din materiale 
ee decît în anul 1959.

Producția de piese din 
riale plastice pentru 
«i : ni«tnicții va depăși 4.500 de 
tone Pentru industria construc- 
toare de mașini, de exemplu, 
s* pregătesc noi piese folosite 
în fabricarea tractoarelor, com- 
b-n*lnr. autocamioanelor, semă- 
uâtorilor etc. Se pregătesc, de 
asemenea, și alte produse noi, 
priatre eare piese pentru frigi- 
4ere, Mașini de cusut, mașini 
electriee de spălat rufe, bicicle
te ete.

Dia polietilenă, polistiren și 
lelea se vor realiza carcase pen
tru difuzoare, bobine. suporți 
<k bebiae fi *lte piese necesare 
aparatelor de radio.

La Fabrica de mase plastice 
dia Buzău a început producția 
de plăci din materiale poroase 
eiaiEce utilizate în tapițerii, 
precum *î producerea unor plăci 
dure izolante, întrebuințate la 
instalații frigotehnice.

Folosirea în industrie pe sca
ra dia ee în ee mai mare a pie- 
•dor din materiale plastice duce 
Ia abțiaerea unor mari economii 

meial 41- alte materiale și la 
XBManâtâțirea calității și aspec. 
taluî produselor.

mai
acesta 
multe 
plasti-

mate-
industric

(Agerpres)-----•-----
AȘA CUM SCRIE LA CARTE, 

AȘA CUM CERE TERENUL

(Agerpres)lașului.

cu simț
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FederațieiGermane.

Cunoaștere, 
pricepere, 
entuziasm,

*in 
difuzarea cărții 

la sate

„23 August", unde 
se construiesc circa 
500 apartamente.

Măsurile luate în 
vederea bunei des
fășurări a muncii 
pe timp de iarnă 
fac să înainteze ra
pid lucrările și la 
blocurile de locuin
țe din celelalte car
tiere ale

Construcții noi de 
locuințe se înalță și 
în alte orașe din 
regiune. In total se 
vor construi în a- cest an aproximativ 
1.500 de apartamen
te, cu circa 500 mai 
multe decît în 1960.

înapoierea în Capitală 
a tovarășului 

Gheorghe Apostol

gunoiului) apoi am stropit cu 
urina de grajd pc care am colec
tat-o din vreme. Am așezat pe 
urmă un alt strat de paie și 
pleavă și dip nou am presărat 
azotat dc amoniu și-am procedat 
astfel pînă am completat o plat
formă mare, care a fermentat și

în primăvară am dat prima 
grapă cînd au „înflorit" braz
dele, adică atunci cînd pămin- 
tul a început să se zvînte. Pen
tru că 
asta a dat o ploaie noi am mai 
grăpat ’ 
crusta.

puțin mai tirziu după

odată 
înainte

c

W CU1TUPA PORUM-BULUt- ___________ ■ _ ______________

Au economisit 
peste 500 tone 

combustibil 
convențional

Șantierul' naval Oltenița. 
Brigada de mecanici con

dusă de tînărul 
Ciorică ține o 
consfătuire cu

Ma ri nescu 
începerea

Marin 
scurtă 

maistrul 
înainte 

lucrului.Micșorînd consumul planifi- oat de combustibil cu 2,3 la sută, mecanicii de la Depoul C.F.R. Suceava-nord au economisit luna trecută peste 500 tone de combustibil convențional. Cele mai bune rezultate le-au obținut în această perioadă mecanicii Mihai Rogojină, loan Burian, Nicolae Coșcodan, care au economisit fiecare între 3,5—4 tone de combustibil.

Foto : N. STE.LORIAN

Ieri după amiază s-au înapoiat în Capitală venind din R. D. Germană, tovarășulGheorghe Apostol, președintele Consiliului Central al Sindicatelor din R. P. Romînă, membru al Comitetului Exe cutiv al Federației Sindicale Mondiale care a participat la lucrările celei de-a 22-a Sesiuni a Comitetului Executiv al F.S.M. și membrii delegației Consiliului Central al Sindicatelor, care au participat la un schimb de experiență cu Conducerea Centrală a Sindicatelor Libere

CURSUL DE RIDICARE

Gospodăria noastră colectivă 
din Chizătău, raionul Lugoj, re
giunea Banat, a obținut anul 
trecut o producție mare de po
rumb. Pentru că . și noi am în
vățat din experiența altora cum 
să obținem această producție și 
maj învățăm încă, mă gîndesc că 
e folositor să 
povestesc despre 
experiența noas
tră, acum în 
pragul campa
niei de primă
vară.

Am obținut pe 
toată suprafața 
cultivată cu po
rumb o produc
ție medie de 
4796 kg boabe
la hectar. Iată cum am proce
dat noi.

Ca plantă premergătoare ani 
avut în general (2/3 din supra
față) trifoiul. ~ 
doua 
tură adîncă dc vară (la 30 cm 
adinciincf Iri toamnă am făcut 
arătură de toamnă cu care prilej 
am încorporat în sol și îngrășă- 
ininlele de bază: gunoiul de 
grajd și gunoiul artificial. Mă 
gîndesc că e foarte important 
să vă spun cîteva lucruri despre 
acest gunoi artificial Fiind in
suficiente rezervele de gunoi de 
grajd noi am aplicat 
preparării 
Am 
paie 
seau 
mari și am așez.»! mai unu un 
strat din aceste paie peste care 
am presărat azotat de amoniu 
(în cantități mici care să com- 
plecteze valoarea îngră.șămîntu- 
lui și să ajute Ia fermentarea

După coasa a
a trifoiului am făcut ară-

metoda 
gunoiului artificial, 

strîns toate resturile de 
și pleavă care se ga
in gospodărie în cantități 
și am așezat mai întîi un

ne-a dat un îngrăsămînt com
plect în cantități mari și care 
ne-a fost de un mare folos. Am 
aplicat pe teren muilte aseme
nea îngrășăminte. Am adminis
trat gunoiul în funcție de gradul 
de fertilitate a solului. Pe tere
nurile mai puțin fertile am dat 
aproximativ 30 dc tone la hec
tar, iar în rest vreo 20.

Am semănat

ca să spargem 
de semănat am 
făcut o culti- 
vație cu polidis- 
cul și cu culti
vatorul. Pe te
renurile mai im- 
buruienite am 
dat și cu poli- 
discul și cu cul
tivatorul.

Am căutat să 
facem însămîn- 
țări de cca mai 
bună calitate, 
sămință dubluo

hibridă în cantitate de 33 kg la 
hectar. Pe cele mai fertile su
prafețe am însămînțat alt soi 
hibrid foarte productiv în con-

CONSTANTIN HAȚEG 
președintele G.A.C. Chizătău, 

raionul Lugoj, regiunea Banat
(Continuare în pag. 3-a)

Deschiderea lucrărilor
Conferinței pe țară a S.R.S.C.

Conducătorul delegației 
guvernamentale 

economice 
a R. D. Vietnam 

a părăsit Capitala
Vineri dimineața a părăsit Ca

pital», conducătorul delegației 
guvernamen'.ale economice a 
R. D. Vietnam, Nguen Zni Cin, 
membru al Biroului Politic și 
secretar al C.C. al Partidului 
celor ce Muncesc din \ ietnam, 
locțiitor al primului ministru 
și președintele Comitetului de 
Stat al Planificării.

Oaspetele a fost condus la 
plecare pe aeroportul Băneasa 
de tovarășii Alexandru Bîrlădea- 
nu, vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri, Gh. Gaston Marin, 
președintele Comitetului de Stat 
al Planificării, Gogii Rădulescu, 
ministrul Comerțului, membri ai 
conducerii C.S.P. și ai unor mi
nistere economice

Au fost de față membri ®î 
corpului diplomatic.

(Agerpres)

Stat al Planificării.
Oaspetele a fost condus

Aproape toți- tinerii din U; zina noastră — Uzina „Vasile Tudose" ’din Colibașj — învață. se pregătesc pentru a-și ridica necontenit calificarea profesională. Unii, participă la cursurile .de ridicare a calificării', alții sînt la școala medie serală, citesc cărți tehnice sau participă'la conferințele tehnice etc. Toate acestea sînt forme bune, eficace pe care le vom dezvolta în continuare.Comitetul de partid al uzinei ne-a atras însă nu odată atenția că totuși forma de bază în pregătirea tinerilor rămîne cursul de ridicare a calificării profesionale. Și este firesc să fie așa deoarece această formă este permanentă, este organizată mai temeinic, pentru că aici posibilitățile de control asupra felului în care se însușesc cunoștințele predate sînt mai largi și, în sfîrșit,. roadele ce se pot obține sînt și ele mai mari. De asemenea spre deosebire de alte forme, în cursul de ridi-

■A CALIFICĂRII
care a calificării profesionale șe îmbină în modul cel mai armonios noțiunile teoretice, cunoștințele generale dintr-o meserie sau alta cu necesitățile pe care le ridică fiecare loc de muncă.In uzina noastră sînt organizate 8 asemenea cursuri la care sînt încadrați aproape 450 de tineri. Cursurile de ri-

aici muncitorii de categoria III—IV—V sint cuprinși intr-un curs, iar cei de categoria VI-VII-VIII în altul. Deși în linii generale, noțiunile fundamentale sint aceleași la ambele cursuri, nivelul de predare este diferențiat în funcție de pregătirea anterioară a tinerilor.Ceea ce este însă caracte-

exemplul
Y'.

Tribuna experienței înaintate 
privind ridicarea calificării tineretului

dicare a calificării tinerilor sint organizate la noi după două criterii fundamentale: primul este meseria, iar celălalt este nivelul cursanților. Așa spre pildă strungarii sînt intr-un curs, muncitorii turnători în altul, ajustorii în altul, mecanicii de întreținere în alt curs ș.a.m.d. De asemenea s-a ținut seama de nivelul de pregătire al cursanților. Iată de pildă sectorul 223 :

ristic tuturor cursurilor de ridicare a calificării tineretului din uzina noastră este legătura strînsă cu problemele de producție pe care le ridică fiecare loc de muncă, legătura cu necesitățile prezente și viitoare ale uzinei. Cursurile se deosebesc de aceea 1 ele atît'ca durată cit și privința frecvenței cu se desfășoară. Nici nu putea altfel și am să dau in

această direcție cursului de la secția șculerie. Aici, cursul de ridicare a calificării cuprinde 60 de muncitori dintre care marea majoritate sint tineri. Lecțiile au început în luna iulie și vor dura o perioadă de 2 ani. Tinerii îșj însușesc în prima e- tapă cunoștințe de matematică, de desen tehnic și de tehnologia metalelor. După terminarea programei analitice a acestor obiecte, cursanții se vor împărți pe meserii (rectificatori, strungari, tratamen- tiști, ajustori etc.) și vor căpăta cunoștințe de tehnologia meseriei. Cursul este acum in plină desfășurare și se află în prima sa etapă.La alte secții sînt alte necesități, alte cerințe. Spre exemplu, la mecanic șef. în

( I

f
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între în care s-ar
GHEORGHE BOLBOSE

secretarul comitetului U.T.M.,
Uzina „Vasile Tudose“-

Colibați(Continuare wi pag. 3-a)

la
Si-
cu

Tînărul frezor Ion Mihai de 
Uzinele „Independența" din 
biu lucrează întotdeauna 
multă grije și dă numai pro

duse de bună calitate.

Foto : M. TUDOR

Vineri dimineața, la Ateneul
R. P. Romîne au început lu
crările Conferinței pe țară a 
Societății pentru Răspîndirea 
Științei și Culturii.

In sală se aflau delegați 
aleși la consfătuirile filialelor
S. R.S.C. din întreaga țară, re
prezentanți ai unor instituții 
centrale de stat și organizații 
obștești, numeroși oameni de 
știință și cultură, cadre didac
tice, ingineri și tehnicieni, 
muncitori fruntași din marile 
întreprinderi ale Capitalei și 
alți invitați.

Lucrările Conferinței au fost 
deschise de acad. St. S. Nico- 
lau, membru al Consiliului de 
conducere al S.R.S.C.

In continuarea lucrărilor, 
prezidate de acad. Atanase 
Joja, președintele Academiei
R. P. Romîne, membru al Con
siliului de Conducere al
S. R.S.C., au fost alese organe
le de lucru ale Conferinței și 
aprobată următoarea ordine 
de zi:

1. — Darea de seamă a 
Consiliului de Conducere al 
S.R.S.C.

2. — Modificări la Statutul 
S.R.S.C.

3. — Alegerea Consiliului de 
Conducere al S.R.S.C. și al co
misiei de revizie.

Darea de seamă a fost pre
zentată de prof. univ. Con
stantin Dinculescu, rectorul 
Institutului Politehnic din 
București, membru al Prezi
diului Consiliului de Conduce
re al S.R.S.C.

Prof. univ. Mihail Ghelme- 
geanu, vicepreședinte al 
S.R.S.C. a prezentat în conti
nuare expunerea de motive în

legătură cu modificările la 
Statutul S.R.S.C.

în continuarea lucrărilor 
prezidate de acad. Raluca Ri- 
pan, președintele Filialei 
S.R.S.C. Cluj, au început dis
cuțiile cu privire la darea de 
seamă și modificările la Sta
tutul S.R.S.C. Au luat cuvîn- 
tul acad. N. Gh. Lupu, pre
ședintele Filialei S.R.S.C. a 
orașului București, Aurel Boz- 
gan, directorul general al 
Uzinelor „23 August", prof. 
Bogdan Pauliuc, membru 
al biroului subfilialei S.R.S.C.- 
Sighet, Nicolae Țăranu, se
cretarul Filialei S.R.S.C.-Do- 
brogea, dr. Stelian Popa, pre
ședintele Filialei S.R.S.C.-Ba- 
cău și prof. univ. Tiberiu An- 
drasofszky, rectorul Institutu
lui medico-farmaceutic din 
Tg. Mureș.

în ședința de după-amiază 
prezidată de acad. Mihail Ra- 
lea, au continuat discuțiile. Au 
luat cuvîntul prof. univ. Va- 
leriu Novacu, membru cores
pondent al Academiei R.P.R., 
ing. Mihai Marin, secretar al 
C.C.S., prof. univ. dr. Ion Mi- 
hăilescu, vicepreședinte al Fi
lialei S.R.S.C.-Oltenia, conf. 
univ. Aurel Pop, din partea 
subfilialei S.R.S.C.-Petroșani, 
ing. Constantin Atanasiu, vice
președinte al A.S.I.T., Gabrie
la Bernachi, vicepreședintă a 
Consiliului Național al Femei
lor, acad. Eugen Macovschi, 
președintele Filialei S.R.S.C.- 
regiunea București și Cornel Bogdan, director în Ministerul 'Afacerilor Externe.

Lucrările conferinței conti
nuă.

(Agerpres)
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CUNOAȘTERE, >PRICEPERE, IN:ENTUZIASM, Difuzarea cărții la sate
In pas cu mersul nostru înainteIn trecut, cărțile pentru sate, chiar 
in numărul infim în care existau, 
alcătuiau un capitol aparte. Bur

ghezia și moșierimea socotea poporul ,,de 
jos“ ca fiind prost și incapabil să pri
ceapă o adevărată artă. Nimic mai bar
bar decît această concepție despre niște 
oameni care creaseră opere nepieritoare, 
ca „Miorița" și „Meșterul Manole", dacă 
ar fi să ne oprim numai la aceste monu
mente ! Pe vremea aceea, atunci cind se 
trimeteau cărți la sate li se ofereau țăra
nilor inepții)e pseudo-scriitorilor, rebutu
rile editoriale, maculaturile mistico-reli- 
gioase și turpitudinile, care dintr-o eroare 
sau din cine știe ce calcule meschine 
apăreau jignind plumbul și hirtia.

Cred că ar fi cu totul inutil să prezen
tăm aici o listă a ticăloșiilor trimise pe 
vremuri „la țară", „pentru țărani". Men
talitatea că „la țară" se poate trimite 
orice fel de carte a dăinuit mult.

E poate nefolositor să repetăm cit este 
de bogată zestrea spirituală a poporului 
romîn ; și totuși, ani îndelungi am mai 
fi fost osîndiți să dăinuim departe de 
lumină, dacă vrednicii oameni oi muncii, 
conduși de partid nu așezau viața patriei 
pe temeiuri noi. Una din cele mai fru
moase din înfăptuirile noastre este risipi
rea neștiinței de carte, in locul nopții 
seculare de odinioară, ou izbucnit lumini 
și energii neîntrecute. Plinea, veșmintele, 
locuințele își au valoarea incontestabilă, 
dar cit de frumoase sînt toate, cind le 
luminează luceafărul mindriei și cunoaș
terii ! Țăranul nostru iși aduce aminte ca 
de un vis rău de vremurile cind il ruga 
pe notar să-i alcătuiască răvașele. Azi 
nu se află casă în care ziarul și cartea 
să nu stea la semn de mindrie.

Cit de emoționant e să vezi cărțile 
scriitorilor noștri clasici și contemporani

de Eusebiu Camilar permitem să le atragem otenția 
greșelilor unor difuzări prea puțin

in casele sătenilor, să vezi pe polițe vo
lumele lui Sadoveanu și Arghezi, Marin 
Preda și Titus Popovici, Al. Ivan Ghilia 
și alții. O vezi pe Eugenie Grandet la 
căpătiiul Ioanei alfabetizată abia ieri, și 
pe Tolstoi și Șolohov citiți de un botrin 
văcar care pină mai deunăzi își însemna 
nu-mărul vitelor pe răboj !

Cei ce se îndeletnicesc cu răspindirea 
cărții la sate, și fac treabă bună, să știe 
că lucrul lor este de o înaltă noblețe; de 
aceea li se cuvine laudă unanimă pen
tru neprecupețita muncă. Se intîmplă 
insă că alți răspinditori ai cărții încurcă 
lucrurile și astfel, să zicem, cind colecti
vistul Gheorghe caută in biblioteca să
tească o carte de agrotehnică, află in 
loc de așa ceva un tratat de construcția 
podurilor gigantice sau matematică su
perioară, sau tratate de filosofie accesi
bile doar celor mai rutinați cărturari...

Să nu fim înțeleși greșit, să nu creadă 
cineva că am intenționa să limităm 
răspindirea cărților' și tunoștințelor la 
sate ; dacă am săvirți această greșeală 
ne-am putea lua de mină cu cei ce neso
coteau valorile spirituale ale sătenilor ; 
totuși, in răspindirea cărților trebuie să 
domnească o ordine de cea mai înaltă 
seriozitote. Nimănui nu-i este îngăduit să 
lucreze in acest domeniu mecanic, ci tre
buie să țină seama de stările de lucruri, 
să cunoască profund rostul cărților și 
răspindirii lor, să aibă înalta conștiință 
a celui ce seamănă boabele de lumină 
in edineul maselor, căci răspinditorul de 
cărți este la urma urmei cel mai apropiat 
prieten al scriitorului și cititorului.

lată de ce, aducind cuvenitul cuvmt ae 
laudă celor ce se ocupă cu această trec-

bă, ne 
asupra _ .. __ __
pregătiți sau cu prea puțină bună voință 
față de carte, această pline sufletească.

La sate trebuie răspîndită toată litera
tura națională și literatura progresistă de 
peste hotare, dar, pe lingă aceasta, să 
se aibă grijă deosebită de cărțile speci
fice vieții de țară și agriculturii, și să nu 
se facă confuzii din toate punctele de 
vedere regretabile. E păcat de energia 
cheltuită și de bani cind cartea nu este 
trimisă la destinația ei firească ; ce față 
ar face, bunăoară, o carte despre crește
rea rasei cabaline fa o fabrică automa
tizată ? După cum, ce rost ar avea la 
sat un studiu de strictă specialitate pri
vind construcția rachetelor cosmice ? Tre
buie să se aducă in sat în primul'rind 
cartea care vorbește despre viața satului 
de azi, despre transformarea socialistă a 
agriculturii, despre superioritatea vieții in 
gospodăriile colective, despre întărirea 
acestor gospodării, cărți despre munca 
tineretului pe ogoarele înfrățite. Ne refe
rim atit la cartea literară, cît și la cea 
politică, de popularizare a științei, me
nită să contribuie la formarea concepției 
materialiste despre natură și societate, 
cartea agrozootehnică etc. Difuzarea tre
buie făcută în mod diferențiat nu numai 
pentru sat în general, ci și pentru fiecare 
sat în parte, trimițindu-se întîi și întii 
acele cărți ce răspund problemelor ac
tuale ale satului respectiv.

Am dat mai sus unele exemple 
neglijențe posibile in difuzarea cărții, dar 
sîntem deplin încredințați că rămînerile 
în urmă care mai există vor dispare cu
rînd. Cartea trebuie să ajute și ea la 
mersul înainte, impetuos, de azi, cum nu 
l-a mai avut satul nostru in nici o epocă.

de

In biblioteca sătească d in Brazi, regiunea Ploiești. 
Foto : N. STELORIAN

Biblioteca
personală

Pe 
la 
in 
pe 

îl

Să cunoaștem
cererea de cărți

— ...Da, îmi amintesc, 
urmă Lenfa a plecat de 
Goldiș, voia să muncească 
gospodărie, îl iubea 
Gheorghe. Pe bărbatu-său
ura și pentru că luase din ve
niturile gospodăriei colective, 
chiar dacă cu acești bani îi 
cumpărase ei rochii. Mi-a plă
cut „Lența" lui Francisc 
Munteanu — mărturisea inter
locutorul. Vorbea despre do
rința celor mai de frunte oa
meni ai colectivei, care țineau 
morțiș ca veniturile să se fo
losească pentru creșterea ei 
și înțelegeau ce înseamnă si 
se sporească averea obștească, 
să se întărească colectiva.

Și gospodăria lor, a celor 
din Șerbești, raionul Piatra 
Neamț, a avut puțin la în
ceput, dar a crescut an de an 
fondul ei de bază. Un bun 
gospodar se gîndește întotdea
una la ziua de mtine și ea te 
răsplătește. Astăzi este o gos
podărie mare și puternică, 
cuprinzînd mai tot satul, iar 
la împărțirea veniturilor co
lectiviștii își umplu hamba
rele.

— Am să caut „Lența." la li
brărie, trebuie să mi-o cum
păr.

Așa am trecut să vorbesc 
cu Constantin Răciulă, tînăr 
colectivist, despre biblioteca 
sa personală.

— E prea mult să-i spui bi
bliotecă. Sint doar câteva zeci 
de cărți pe care mi le-am 
cumpărat deocamdată, a spus 
el.

Și, parcă stînjenit că nu-mi 
poate arăta decît acest început adăugă :

— Dar o să-mi mai cumpăr.

va-D if uzarea cărții la sate este una din problemele importante ale culturii noastre noi. socialiste. Cum pătrund și ce cărți pătrund în cele mai depărtate colțuri de țară, du- cind cu ele lumina culturii îndrumată de partid ? Îndrăgind cititul, cel ce frecventează permanent biblioteca incepe să dorească să aibă cărțile lui, să-și înjghebeze bibliotecă personală, să poată răsfoi în ceas de răgaz cartea preferată, luind din ea învățăminte prețioase. Pentru ca țăranii muncitori să aibă cărțile cele mai folositoare, cele care-i preocupă — fie ca să le împrumute din bibliotecă, fie ca să și le cumpere — cei chemați să se ocupe de difuzarea cărții la sate trebuie să desfășoare o muncă atentă, organizată, entuziastă.Am urmărit modul în cîteva comune ale

prin cooperative cărți în loare de aproape 35.000 lei. A trimis bibliotecilor cărți în valoare de 40.000 lei și librăriilor de alte 25.800 lei. Tovarășii de la U.R.C.C. se declară mulțumiți că și-au realizat 99 de procente din plan... — au fost trimise cărțile mai căutate de tineri ?La această întrebare greu de răspuns. Fapt este că depozitul nu cunoaște ce cărți sînt necesare iar repartizarea lor se face în chip birocratic. Așa se explică de ce tinerilor mecanizatori de la S.M.T. Vlădeni, în locul cărților cerute li s-au trimis broșuri în care se vorbea cum pot fi distruși șobolanii, de ce la cooperativele din Popricani și Tiganași, în loc de rest, cumpărătorilor li se dădeau diferite cărți și broșuri uitate de ani de zile prin magazie.Se întîmplă asemenea lucruri din cauză că U.R.C.C., sfatul popular raional, comitetul raional U.T.M. nu au îndrumat nici lucrătorii din sperație. nici activiștii cul- birourile orga- comu-

Tot mai multi
„Prieteni ai cărții"!
Din experiența organizației U. T. M 

din comuna Homoriciu, raionul Teleajen

in care se studiază și se difuzează cartea raionului Iași și iată ce-am constatat.
Dar celeeste

Cum sosesc la Poeni 
volumele cerute

să vedeți peste ciți-

0 rganizația U.T.M. din comuna Homoriciu, raionul Teleajen, a acumulat o bogată experiență în ceea ce privește concursul „Iubiți cartea". Așa se face că mai mult de jumătate din cei 13(1 utemiști sînt în prezent purtători ai insignei „Prieten al cărții" iar alți 40 de tineri au citit deja cărțile din concurs, fiind pregătiți să se prezinte în fața comisiei.Ce metode de răspîndire a cărții a folosit in munca sa comitetul U.T.M. ? Iată: Au fost făcute, de pildă, numeroase recenzii și fotomontaje cu coperți la cărțile din concurs și cele nou apărute, fotomontajele fiind afișate la locuri vizibile. In adunările U.T.M. li s-a vorbit tinerilor despre regulamentul concursului, iar listele cu cărțile obligatorii au fost afișate Ia sediul organizației U.T.M., Ia bibliotecă și la cultural.Comitetul U.T.M. nă a folosit pe cei tineri cititori și purtători insignei „Prieten al care au avut sarcina de lămuri și a-i atrage alături de ei la bibliotecă și pe alți tineri. A antrenat de asemenea pe tinerii intelectuali să sprijine concursul. Așa, de pildă, anul trecut uteir.is- tele Venera Ștefănescu, Luca du, sarcina tetului ca împreună cu utemista Eli- sabeta Nicolae, directoarea căminului cultural, să inițieze acțiuni privind munca cu cartea, acțiuni care să aibă drept scop nu numai atragerea tinerilor la bibliotecă, dar să-i fund cărți întii recenzii prevăzute concursului. Au fost organizate apoi discuții colective pe marginea unor cărți citite de cărților dată s-a

căminulpe comu- mai activi ai cărții", a-i

Eugenia și Elena San- profesoare, au din partea U.T.M. pe primit comi- comună

ajute să înțeleagă pro- și conținutul fiecărei citite. Au început mai cu prezentarea unor la anumite cărți în regulamentuldiscuții unor tineri ca șj asupra recenzate. Prima început cu rema

nele „Mitrea Cocor“ de Mihail Sadoveanu și „Morome- ții" de Marin Preda. Mulți tineri au discutat despre eroii acestor romane, au făcut legătura dintre viața lor de azi cu a eroilor din cărțile citite, au arătat deosebirea dintre viața de ieri plină de sărăcie și viata luminoasă de azi a țărănimii noastre muncitoare. viață făurită sub conducerea partidului. Au fost discutate de asemenea cărți care vorbesc despre lupta peiUru colectivizarea agriculturii Vorbind despre ideea superiorității vieții în gospodăria colectivă, reieșită din a- ceste cărți, tinerii au dat ca exemplu fapte concrete, văzute de ei cu ocazia unei vizite, despre belșugul colectiviștilor din comuna Bătrini.In cadrul „Lunii cărții I* sate" s-au organizat echipe de utemiști și pionieri pentru difuzarea și popularizarea cărții în rîndurile țăranilor muncitori din comună. Numai în primele 12 zile ale lunii ianuarie au fost difuzate aproape 300 de cărți, iar numărul cititorilor noi a crescut cu incă 200.Comitetul U.T.M. din comuna Homoriciu (secretar Petre Pușcașu) a acumulat — după cum am arătat — o bogată experiență în desfășurarea concursului „Iubiți cartea". In ultima vreme, din păcate, in preocuparea pentru aceste probleme se manifestă o oarecare stagnare. Comitetul comunal U.T.M. nu a mai analizat. în ultimele două luni, activitatea comisiei concursului. Cei 40 de tineri așteaptă de mult să treacă prin fața comisiei pentru a fi examinați. De asemenea, in comuna Homoriciu sint toate condițiile ca numărul tinerilor cititori și purtători ai insignei să crească tot mai mult. Pentru aceasta este necesară organizarea unor acțiuni mai atractive, cum ar fi, de pildă : procesele literare, simpozioanele pe temele cărțiior din concurs etc. la care să fie antrenați și cititorii cu experiență și cei care abia au prins gust de lectură. N. PUIU

In fața casei colectivistei Filofteia Eftimie din Găești, regiunea 
Argeș, au poposit oaspeți neobișnuiii. Difuzoarea voluntară Vic
toria Constantinescu, ajutată de utemista Niculina Grigore, 

imbie gazda cu cărți de citit.

CARE
in co
lii ihai 

din 
Turda, 
într-o

TI S ă aflam 
v! niuna 

Viteaza 
raza orașului 
Se înserase,
curte se auziră pași 
pe zăpada geruită. 
Un tînăr ieși grăbit, 
afundîndu-și 
în buzunare.

— Brr, ce 
lăsat ■— zise 
tre dinii către un alt 
tînăr cu care s-a în- 
tîlnit chiar în poartă.

— Ger de-a bine- 
lea — ii răspunse a- 
cesta și continuă cu 
o întrebare despre 
altceva. Ce se mai 
aude cu concursul, 
tovarășe Ratz ?

Ratz Arpad, secre
tarul comitetului co
ma nai U.T.M., răma
se nemișcat cîteva cli
pe, apoi, făcîndu-se 
că nu pricepe bine 
vorba, întrebă distrat.

— Care... concurs? 
— Cum care con

curs ? Concursul „Iu
biți cartea" ! 
lumea 
ne-au luat-o 
toți, 
I.uncani. Ulcele, iar 
noi n-am făcut ni
mic pini acum.

miinile

ger s-a 
el prin-

Toată 
vorbește că 

înainte 
din Plâești,

■ ■ ■ CONCURS?
Lui Ratz 

i-ur fi tăiat 
răsuflarea, 
puțin să 1 
Auzi, gîndea el, 
n-am 
cu 
Peste tot, la fiecare 
pas, parcă s-au vor
bit. toți tinerii în- 
treabă : „Ce facem 
cu concursul „Iubiți 
cartea" ?“ L-a între
bat și Viorica B alint 
și losif Reti, Zoltan 
Barta și toți ceilalți 
carp au citit aproape 
toată bibliografia in
dicată și vor să fie 
examinați pentru ■ a 
lua insigna de „Prie
ten al cărții*1. Ce, el 
e de vină dacă comi
tetul U.T.M. a uitat 
de această problemă? 
Poate să focă el 
cei a ? Singur ? Să 
fie criticai apoi că a 
muncit sectar ? 
asta niciodată, 
bine să nu se 
prindă nimic, 
dată ajuns la această 
concluzie salvatoare, 
se adresă tăios celui 
care-i ieșise în cale:

— La urma urmei 
cine sint eu ? Să nu 
vă mai prind că mă

parcă 
: cineva

A stat 
mediteze, 

să 
pic de liniște 

concursul ăsta !

Vh, 
Vai 

între- 
Și o

acostați pe stradă *<i 
mă întrebați aseme
nea lucruri .' Astea 
se discută în mod or
ganizat, că de a- 
ceea există ședințe, 
adunări generale, nu 
așa, sectar...

Poate ar fi conti
nuat să-l muștrulu- 
iască pentru „indisci
plină'*, dar tinărul 
spunîndu-i verde în 
față că aici e iarba 
de nepăsare.

Rămăsese
Atunci m-am 
piat :

— Tovarășul secre
tar al comitetului 
comunal U.T.M. ?

— Chiar
I mediat, 

seama că 
martor la 
mi se adresă pe un 
ton de data aceasta 
scăzut, aproape stins:

— Știți, la noi 
există otita nepăsare, 
otita indolență 
partea unora...

\-a vrut să preci
zeze la cine se refe
rea. Poale tot pen
tru ca să nu fie a- 
cuzat de sectarism...

P. PALIU

plecă, 
singur.

apro-

eu.
dindu-și 
fusesem 
discuție,

din

---------•----------

Bibliotecarul
adunat din toată Do- >gea. Au învins depărtările și vîntul sălbatec și frigul. S-au adunat din Limanu, Pecineaga. Topraisar și Osmancea, din Nistorești și Jurilofca, Beidaud și Basarabi. Cerna, Ostrov și Turco- aia.Printre ei. bibliotecarii din Dobrogea, vîrstnici și tineri, cu experiență bogată sau mai puțină, se găsea și Badea Ana, bibliotecară comuna Nisipari. Micuță, ravă, cu ochii mari luminoși, senini. Cu sprîncenele adunate, asculta concentrată, ca să învețe, să cunoască experiența celorlalți bibliotecari : cum sprijină ei setea de cunoaștere a oamenilor, ce fac ei ca oamenii să cunoască mai mult, ce cărți doresc, cum popularizează cartea, dacă numărul cititorilor crește, dacă serile de lectură sînt interesante. în sfîrșit, dacă cartea bogată în idei, plină de conținut, ajunge în mîinile colectiviștilor, a pescarilor, a muncitorilor de la S.M.T. Au vorbit Tega V. din Beidaud, Lazăr de la Medgidia. Nadi.i din Șiriu, Mihăilescu din Ali-

cu ea, în fi-

manu, Cioroiu din Rasova și mulți alții. Despre zecile de mii de cărți din biblioteci, despre cartea ajunsă hrană spirituală de toate zilele. Cifrele, relatările, experiența comunicată la tribuna conferinței bibliotecarilor din regiunea Dobrogei umpleau inima de bucurie. Dobrogea citește. Citește mult. Dobrogea vrea să citească și mai mult. Cărți bune și de tot felul. Agrotehnică, zootehnie, știință popularizată. Pescarii cer cărți de piscicultura : colectiviștii din Basarabi cărți despre cultura viței de vie în terase. Cărți. Cărți pentru Dobrogea nouă, socialistă, multe, tot mai multe. I gea citește. învață.A luat cuvintul și Ana. Cu o voce calmă, i a depănat caerul experienței acumulate de ea.— Voi știți, tovarăși, am mai discutat doar. Biblioteca gospodăriei noastre colective a luat ființă acum doi ani. La început am avut un fond mic de cărți. Azi avem 3.684 de cărți și broșuri. Și nu ne a- jung. Gospodăria o să mai cumpere. Bani avem. Nu des

Mai Dobro-Badea sigură.

nul trecut, după ce a luat în primire biblioteca comunală din Poeni, utemistului Alecu Horaicu i-au trebuit mai bine de două săptămâni pînă ce a pus-o în ordine. N-a fost ușor. S-a dus la comitetul comunal U.T.M. și a cerut sprijin. Ajutat de tinerii care i-au fost recomandați nu s-a limitat numai la înregistrarea și depistarea cărților rămase de mai multă vreme la cititori. Munca s-a transformat intr-un studiu atent al cerințelor de cărți în unită țile socialist-coooera satele cor tilor cerul biblioteci sute. Alecu Horaicu a mit o listă, pe care apoi cutat-o cu tovarășii din tetul comunal de partid, directorii căminelor culturale, cu lucrătorii din cooperația de consum. Pe urmă a trimis-o la Iași. Nu a trecut o lună și la Poeni au sosit aproape toate cărțile cerute, printre care un număr însemnat de volume despre transformarea socialistă a le-a și-a sate __din Blaga și Al. Ghirica din Curagău, care sînt și secretari ai organizațiilor de bază U.T.M., pe Maria Chirilă din Schitul Duca. Aceștia și-au ales cărțile de care știau că tinerii au nevoie.
Trei saci cu cărți 

prăfuite și un plan 
valoric...

rea păsărilor de curte, a- cestea reflectând în mare parte preocupările lor. Ana Lu- pașcu a cerut în repetate rîn- duri cooperativei să-i aducă asemenea cărți. Au cerut și cetățenii, ca să și le cumpere. Merceologul N. Lazăr, în schimb, aduce tot altceva decît ce i se cere. El aduce, spre exemplu, cărți despre exploatările forestiere sau cărți cu caracter străin de preocupa

veniți 
ani...

masă („Am eu de 
fac rafturi frumoa- 

asta cind ne-om ridi-

întoc- a dis- comi- cu

agriculturii. De îndată ce primit, Alecu Horaicu anunțat bibliotecarii din : pe Gheorghe Verdeș

La Dobrovăț, bibliotecară comunală este utemista Ana Lupașcu. Biblioteca are în prezent peste 7000 de volume. Unii tovarăși socotesc că dacă aproape 1000 de cititori au citit anul trecut peste 6000 de volume trebuie să se culce pe-o ureche. Dar în Do- brovăț este o gospodărie agricolă colectivă. Colțul roșu al acesteia are și o bibliotecă. Ce găsești însă aici ? Vreo zece broșuri demult depășite de înto- cer Și crește-

rile oamenilor de aici din care biblioteca are un raft întreg. Anul trecut el a adus bibliotecii asemenea cărți în valoare de 5.000 lei care acum stau depozitate în trei saci. N-a avut curiozitatea nici măcar . să știe despre ce vorbesc ele.— Eu cer cărți — zice el. Ce mi se dă, nu mă interesează. Principalul e să-mi fac planul valoric...Din discuția avută cu N. Lazăr a reieșit că el nu este competent pentru asemenea muncă. Merceologul nu citește el însuși, nu-și dă seama de răspunderea ce i revine în difuzarea cărții. în același timp nici organizațiile U.T.M. din comună nu s-au ocupat vreodată de această problemă.
★Ț n raionul Iași, problema i satisfacerii cererii de carte lasă de dorit. Cu prilejul rai- întreprins, am discutat îndru-In raionul Ia studiului și..—

timp. Colectiviștii și vărășiți, din comună cărți despre viticultură pomicultură, despre

mult dului cu tov. Ion Muscalu, mător cu cartea la serviciul comercial al U.R.C.C., Gh. Ple- șu, inspector cu cartea la secția de învățămînt și cultură a sfatului popular raional, Emil Ciobanu, secretar cu problemele de propagandă la comitetul raional U.T.M. Tovarășii amintiți căutau scuze peste scuze. Dar realitatea n-o poți ascunde. Cărțile pentru cooperative le Florescu, depozitul trimestru repartizat

re nu au analizat felul cum pătrunde cartea la cititori, competența oamenilor care se ocupă cu această muncă, seriozitatea și răspunderea cu care o privesc.Pentru anul în curs, secția de învățămint și cultură a sfatului popular raional a contractat cu U.R.C.C. să aprovizioneze bibliotecile cu cărți în valoare de 60.000 lei. Sume importante pentru același scop au cooperativele sătești, unitățile socialist-cooperatiste și sindicatele din raion. Este necesar ca tovarășii în a căror răspundere intră această problemă să nu admită ca sumele alocate cărți; să rămînă nefolosite ori să fie folosite la întâmplare, așa cum s-a întîm- plat în unele locuri pînă a- cum.Cartea înseamnă lumină în satele patriei noastre socialiste, Lumina cărții trebuie să pătrundă pretutindeni pentru a-i ajuta pe țăranii muncitori, colectiviști și întovărășiți să contribuie în cît mai mare măsură la traducerea în fapte a sarcinilor trasate de cel de-al III-lea Congres al partidului.

Să
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Pe o 
gînd să-i 
se, dar
ca casa cea nouă", mi-a spus) 
stăteau frumos aranjate, 
două rînduri distincte, cărțile 
lui Constantin.

— Intr-o parte sînt ale 
mele. Celelalte de la bibliote
că. Aici la mine se ține cer
cul de citit și trebuie să fiu 
întotdecuna bine aprovizionat.

Intre cărțile personale nu 
lipseau volumele: Asa s-a 
călit oțelul**, „Tînăr, 
„Mitrea Cocor", cir 
știință, romane 
fantastice, o piesă 
despre tractoriști.

— Știți, eu de la 
îndrăgit cititul. Jucam mereu 
la cămin și tot învățind ro
lurile, am prins incet-încet a 
citi mai mult, tot mai mult... 
La bibliotecă, e drept, gă
sești multe cărți, dar mie-mi 
place să le am pe ale 
Sînt cărți pe care vrei 
citești de mai multe ori 
continua argumentarea 
stantin — și nu știi dacă 
bibliotecă nu sint împrumu
tate. Dacă într-o seară îmi 
vine așa, un gînd, să iau să 
recitesc vreo carte, e bine s-o 
am lingă mine.

Vedeți, așa și cu „Lența". 
Îmi 
dar 
știu 
Mai

pe

— 1

despre științifi code teatru
piese am

mele, 
să le 
— îȘi 
Con
de la

amintesc ce scrie în ea, 
aș vrea s-o recitesc. Nu 
dacă o are la bibliotecă, 
bine ar fi fost să am a-

ceastă carte în 
Am s-o cumpăr

casă. Da, da. 
neapărat.

repartizează Victor merceologul de la U.R.C.C. în ultimul din anul trecut el a pentru desfacerea
prieten și sfătuitor

pre asta-i vorba. Se citesc cărțile la noi. la Nisipari ? în 1958 am avut cîteva zeci de cititori. Astăzi avem 853 de cititori pasionați ai bibliotecii gospodăriei noastre. Să vă mai spun că înainte vreme majoritatea locuitorilor comunei noastre erau semianal- fabeți ? Trebuie s-o spun. Astăzi colectiviștii citesc, studiază. Cartea a ajuns să fie bucuria lor. să răspundă fră- mintărilor lor. Am obținut aceste rezultate apropiin- du-mă de oameni. în sectorul zootehnic brigăzile voiau să cunoască metode de creștere și îngrășate a animalelor. M-am dus la brigadieri, am discutat cu fiecare om în parte. Le cunoșteam frămîntări- le. Nu m-am dus cu mina goală, ci cu broșuri de specialitate. Le-am împărțit tuturor brigăzilor. S-au adunat, au citit. Au luat notițe. Rezultatele muncii lor au apărut curînd. Au muncit „cum scrie la carte". Cartea i-a învățat bine, le-a fost de mare folos, mi-au spus. Gospodăria noastră s-a întărit mult. Astăzi, vin ei singuri la bibliotecă.— Ano, îmi spun colectiviș-

fii, ne trebuie o carte despre însiloZarea porumbului.Am alergat, le-am adus-o.— Ano, îmi spuneau ei, în toamnă, dă-ne cărți despre munca în timpul iernii, despre îngrășarea pămîntului. Le dădeam cărțile de care aveau nevoie. Luam parte la toate adunările colectivei, mă fră- mîntam cum să sprijin, cu a- jutorul cărții, munca colectiviștilor. a brigăzilor, cunoșteam fiecare problemă a gospodăriei... Asta voiam să vă spun, tovarăși. Să cunoaștem frămîntările și dorințele oamenilor, să stimulăm dorințele de cunoaștere și să dezlegăm unde este cazul, dibuirea lor. Să nu așteptăm cititorii, ci să mergem în mijlocul lor, să le dăm ce le trebuie. Dacă îi ajuți la timp cu o carte bună e ca și cum ai da un sfat bun, prietenesc. Iar oamenii știu să prețuiască sfatul prietenesc. Brigăzile colectivei noastre, colectiviștii prețuiesc cartea, o caută tăzi pentru că a răspuns trebărilor lor, nevoilor Mulți dintre noi nu uită
as- în- lor.câ

acum doi ani bibliotecara din Cotu-Văii a comandat ale căror frumos : pedentică' diu de fiziopatologie experimentală". Cunoștea bibliotecara din Cotu-Văii dorit oamenii să Știa ce-1 frămîntă pe colectivistul în căutarea metodelor agrozootehnice înaintate ? știa IAșadar, să cunoaștem, studiem cererea de cărți a menilor, să ne apropiem ei, să le fim sfătuitori, prieteni, așa cum este însăși cartea pentru om.Despre multe bit Badea Ana. de toate vîrstele cu interes. I-am siunea cu care țărmurita ei dragoste pentru oameni. Au aplaudat-o îndelung. I-au aplaudat tinerețea, cei 18 ani abia împliniți, educația făcută de organizația U.T.M.
ROMULUS ZAHARIA j

cărți taretitluri sunau .Semiologie și pro- , „Cerebelul — stu-
ce ar fi citească ?NuSă oa- de

altele a vor- Biblioțecari au ascultat-o urmărit pa- vorbea, ne-

S. VOINESCU
C. SLAVIC

Și tînărul colectivist Alexandru Zafin din G.A.C. ,.Drumul lui 
Lenin- din Lehliu, regiunea București, cind vrea să recitească o 
carte n-are decît să întindă mina spre raftul cu cărți din casă.

Este avantajul de a avea o bibliotecă perso-iciă
I

Foto : N. ISTRATE



Darea de seamă a Consiliului de Conducere al S. R. S. C.
prezentată de prof. unit). Constantin Dinculescu,

membra al Prezidiului Consiliului de Conducere al S. R. S. C.Conferința pe țară a Societății pentru Răspîndirea Științei și Culturii — se spune in darea de seamă — are loc in condițiile cind oamenii muncii din patria noastră desfășoară o muncă entuziastă, sub conducerea partidului, pentru înfăptuirea mărețului program adoptat de cel de-al IlI-lea Congres al P.M.R. pentru desăvârșirea construcției socialiste în țara noastră. Pe cuprinsul întregii țări cloco tește munca creatoare a poporului nostru, eliberat de exploatare și asuprire. Se înalță noi fabrici și uzine. In procesul de transformare socialistă a agriculturii, satul se ridică la o viață nouă. Știința, artele, cultura — devenite un bun al maselor — au căpătat adevărata lor menire — aceea de a sluji interesele poporului ; zi de zi viața oamenilor devine tot mai bună.Toate victoriile obținute sint rodul activității creatoare a eroicei noastre clase muncitoare, a țărănimii, a intelectualității. Clasa muncitoare în frunte cu avangarda sa marxist leninistă — Partidul Muncitoresc Romîn — s-a dovedit a fi la înălțimea misiunii sale istorice de clasă conducătoare a poporului în lupta pentru făurirea orînduirii socialiste.In fața întregului nostru popor stau sarcini grandioase a căror realizare necesită mobilizarea tuturor forțelor creatoare, ridicarea pe o treaptă și mai înaltă a conștiinței so-. cialiste a maselor.Sub conducerea Partidului Muncitoresc Romîn. S.R.S.C. își aduce contribuția la răspîndirea în mase a ideilor marxism-leninismului, la popularizarea realizărilor regimului democrat-popular, a bogățiilor și frumuseiilor patriei, a tradițiilor înaintate și a trecutului glorios de luptă al poporului nostru. S.R.S.C. participă la răspîndirea cunoștințelor economice, tehnice și agrozootehnice ; informează masele asupra principalelor evenimente din viața internațională ; desfășoară o activitate largă de propagare ă cu-’ noștințelor din domeniul științelor. artei și literaturii, contribuind la formarea conștiinței socialiste, la combaterea vederilor înapoiate, a superstițiilor. prejudecăților și misticismului, a oricăror influențe ale ideologiei burgheze.în .darea de seamă se subliniază că S.R.S.C. a desfășurat o muncă sistematică și susținută pentru popularizarea hotărîrilor partidului și guvernului nostru, a sarcinilor istorice trasate de cel de-al IlI-lea Congres al partidului.Analizând în continuare contribuția Societății la popularizarea și răspîndirea cunoștințelor economice, darea de seamă a arătat că S.R.S.C.. a luat o serie de măsuri pentru legarea mai strînsă a activității ei de viața întreprinderilor, în fabrici și uzine au fost expuse o serie de conferințe pe teme ca : ..Folosirea dep/- nă a capacității de producție a întreprinderilor industriale", „îmbunătățirea calității produselor", „Productivitatea muncii și căile creșterii ei", „Prețul de cost al producției industriale și căile reducerii lui" și altele : a început editarea unei noi colecții de broșuri,; în tiraj de masă, intitulată „Cunoștințe economice", care lămurește o serie de noțiuni economice, folosind date și fapte de viață din diferite întreprinderi și ramuri industriale.In atenția S.R.S.C. au stat de asemenea popularizarea realizărilor tehnice de seamă din țara noastră, a rezultate-
Cuvîntul acad 
N. Gh. Lupu

(București)A răspunde interesului crescînd al muncitorilor, țăranilor, ăl întregului popor pentru cultură este o înaltă îndatorire patriotică a fiecărui intelectual, a spus acad. N. Gh. Lupu. Alături de oamenii de știință și cultură din întreaga țară, intelectualii din Capitală au participat cu entuziasm la activitatea S.R.S.C.In anul trecut în București au fost expuse 14.000 conferințe și lecții. în prezent își ■ desfășoară activitatea 33 universități populare, peste 400 lectorate. La activitatea lor participă un mare număr de intelectuali care își aduc contribuția obștească la opera nobilă de răspîndire a științei și culturii. Consider însă că nu au fost folosite nici pe departe, în măsura posibilităților, cadrele de ingineri, tehnicieni și economiști din marile întreprinderi și uzine ale Capitalei, precum și din institutele de cercetări, din ra- m_ra tehnico-economică.îmi exprim convingerea — a sjria vorbitorul — că nu

lor cercetărilor științifice aplicării lor în producție,

lectorațe sînt de economie tehnică și teh- legate de spe- de producție al

canar.In colaborare cu agandei din Mi

Și a marilor construcții industriale, a cuceririlor științei și tehnicii mondiale.In colaborare cu sindicatele, S.R.S.C. a organizat în întreprinderi 950 universități muncitorești Și lectorate, lg care participă cu viu interes peste 100.OH) de oameni ai muncii dornic: să-și ridice necontenit nivelul tehnic, profesional și de cultură generală. în programele acestor u- niversități și cuprinse teme industrială, de nologie, strîns cificul locului întreprinderii.Faptul că lecțiile și conferințele sînt expuse de cei mai buni ingineri, tehnicieni, economiști și fruntași în producție cu o bogată experiență, cunoscători ai procesului de producție, că ele sînt insoțite de demonstrații practice, sporește eficacitatea acestor forme stabile de propagandă, contribuie la răspîndirea experienței înaintate.Cu toate rezultatele obținute de S.R.S.C. în popularizarea cunoștințelor economice și tehnice — se arată în darea de seamă — munca în acest domeniu nu se ridică încă la nivelul cerințelor actuale ; de aceea trebuie valorificate toate posibilitățile existente pentru lărgirea și îmbunătățirea propagandei teh- nico-economice, atrăgind in această muncă un mai mare număr de ingineri și tehnicieni. economiști, inovatori, raționalizatori și fruntași în producție.In continuare, darea de seamă a arătat că în ultimii ani s-a acordat o atenție sporită propagării cunoștințelor științifice la sate Direcția pro misterul Agriculturii și cu secțiile agricole ale sfaturilor populare au fost elaborate numeroase materiale și întreprinse unele acțiuni interesante. In anul 1960 au fost expuse conferințe pe teme ca : „Fondul de bază și rolul său în con- ‘ sol’dafeă gospodăriilor agrico* le colective". „Metode de spor rire rapidă a efectivului de a- nimale in G.A.S. și G.A.C." și multe altele, iar în colecția S.R.S.C. au apărut broșpri printre care : „Porumbul siloz", „Cunoștințe folositoare despre floarea-soarelui" "Știin'- ța și ameliorarea animalelor ■ domest ice “, „Ptoduct i vit at e amuncii în G.A.C. și' căile - spo- ' rjrii ei".O muncă eficace desfășoară brigăzile științifice organizate în colaborare cu sfaturile populare. Membrii acestora sint solicitați să dea răspunsuri atît la întrebări privind fenomenele naturii, cît și la numeroase întrebări de economie și tehnică agricolă.în continuare darea de seamă a arătat că pentru a dezvolta rezultatele pozitive și a face față cerințelor actuale ale satului, este necesară îm- * bunătățirea și lărgirea răspîn- ? ’dirii cunoștințelor științifice, de economie agrară și agrozootehnice la sate. Activitatea S.R.S.C. va trebui să contribuie în mai mare măsură la formarea spiritului colectivist al țărănimii, a conștiinței ei socialiste, să găsească noi forme de propagandă la sate, mai eficiente, strîns (egale de sarcinile înțăi’irii sectorului Socialist în agricultură, ale dezvoltării continue a producției agricole vegetale și' nimale. -S.R.S.C. <ria să atragă în tea de răspîndire a cunoștințelor științifice și culturale cele mai bune forțe intelectuale de la sate. Dacă în timpul regimului burghezo-moșie-

are a- dato- aCtivita-

cuvîntul participanțilorexistă intelectual cinstit din Capitală, ca și din întreaga țară, care să nu fie însuflețit de dorința de a răspunde la sarcina nobilă de a contribui la. răspîndirea științei și culturii in masele populare.
Cuvîntul tov. 
Aurel Bozgan 

(București) înVorbitorul s-a ocupat cuvîntul său de problema răs- pîndirii cunoștințelor tehnice. EI a arătat că în Uzina .,23 August" muncitorii manifestă un deosebit interes pentru noutățile tehnico-științifice, legate de necesitățile producției. în acest scop sînt folosite mijloace complexe de răspîndire a noilor cuceriri ale tehnicii.Vorbitorul a citat exemple din care reiese că activitatea de popularizare a cunoștințelor tehnice în această uzină a contribuit la realizarea unor prețioase inovații, la îmbunătățirea calității produselor și la realizarea de însemnate economii. Totodată el a subliniat necesitatea ca în activitatea de propagare a cunoștințelor tehnice să fie a-

însuflețiți dede transformare satului, de ridi-

rodnicăștiințifice. Tematicadomeniu a

nu- expo- științi- disfil- i îm- cu-

rese intelectualii satului puteau fi numărați pe degete, în anii regimului democrat-popular numărului crescînd de învățători și profesori i se adaugă numeroși ingineri agronomi, tehnicieni agricoli, medici — o adevărată armată de intelectuali dorința de a contribui la opera măreață socialistă a care a nivelului de cultură a țărănimii. Întreaga activitate pe care o desfășurăm la sate trebuie să dea răspuns țăranilor. pe înțelesul lor, la ceea ce ii interesează.In continuare, darea de seamă a arăta», că S.R.S.C. desfășoară 'o activitate ______pentru răspîndirea cunoștințelor . ’ " ~S.R.S.C. în acest fost bogată și variată, cuprin- , zînd cele mai diferite domenii ale științelor naturii. Pentru explicarea fenomenelor naturii S.R.S.C. a realizat în colaborare cu alte instituții o serie de expoziții, precum și dia- filme și filme științifice.Cu toate că avem realizări însemnate — se arată în darea de seamă — considerăm că nu am făcut încă totul pentru a da un caracter mai larg activității de răspîndire a cunoștințelor științifice despre natură. S.R.S.C. va trebui să trimită în mod sistematic un număr mult mai mare de conferențiari în întreprinderi și lâ sate să sporească mărul broșurilor, al zițiilor și afișelor f fice. al- filmelor și melor științifice, să bunătățească răspîndirea ncștințelor din domeniul științelor naturii prin demonstrații practice cu material intuitiv pentru a le face mai atractive. mai convingătoare, mai eficiente.Darea de seamă s-a ocupat apoi de activitatea desfășurată de S.R.S.C. pentru informarea maselor asupra principalelor evenimente ale vieții internaționale și a politicii externe a țării noastre. In cadrul conferințelor, simpozioanelor. serilor de întrebări și răspunsuri a fost popularizată politica de pace pe care o duce țara noastră, alături de Uniunea Sovietică și de celelalte țări ale lagărului socialist ; contribuția lor activă la promovarea principiilor coexistenței pașnice și rezolvarea problemelor internaționale, schimbarea raportului de forțe pe arena internațională în favoarea forțelor socialismului și păcii, superioritatea sistemului socialist față de sistemul capitalist, prăbușirea sistemului colonial al imperialismului, lupta oamenilor muncii din țările capitaliste împotriva monopolurilor, pentru pace, democrație și progres social. Totodată au fost demascate uneltirile cercurilor imperialiste agresive împotriva păcii, precum și diverse teorii apologetice de genul „capitalismului popular44 sau „statul bunăstării generale'4.Numeroase expuneri au fost ținute pe teme legate de activitatea delegației țării noastre la recenta sesiune a A- dunării Generale a O.N.U.în darea de seamă se. arată că un loc important în munca S.R.S.C. popularizarea realizări ale oamenilor sovietici, în crearea bazei tehnico- materiale a comunismului, în ridicarea științei și culturii sovietice pe primul loc din lume, în creșterea continuă a bunăstării poporului, în în- 

I-a ocupat grandioaselor

trase într-o mai mare măsură cadrele calificate care lucrează direct lectorii de muncitorești mare atenție predate de cesului de producție.
în producție, iar la universitățile să dea o mai legării lecțiilor cerințele pro-

Cuvîntul prof. 
Bogdan Pauliuc 

(Sighet)Referindu-se Ia activitatea desfășurată de subfiliala S.R.S.C. Sighet—Maramureș vorbitorul a scos în evidență munca rodnică a brigăzii științifice' din Sighet. El a arătat că această brigadă a efectuat pînă acum numeroase deplasări în comunele raionului contribuind la răspîndirea metodelor agrotehnice înaintate. la ridicarea nivelului cultural și politic al oamenilor muncii de la sate. Brigada a desfășurat o intensă activitate de răspîndire a cunoștințelor științifice despre natură, pentru combaterea misticismului și superstițiilor. Membrii brigăzii științifice au acordat o atenție deosebită documentării preliminare în problemele specifice fiecărei comune în

a reprezentanților

făptuirea mărețului plan sep- tenal. Au. fost popularizate pe larg succesele țărilor lagărului socialist în construirea orînduirii noi. socialiste, victoriile sistemului mondial . socialist în întrecerea cu capitalismul. Expunerile pe a- ceste teme au fost primite cu deosebit interes și cu mare satisfacție de public. S.R.S.C. va acorda și in viitor atenția cuvenită acestor problc-me; ea își va intensifica activitatea pentru a aduce în mase bogăția de idei cuprinse în Declarația Consfătuirii de Ia Moscova partidelor comuniste și muncitorești și in Apelul către popoarele din lumea întreagă.S.R.S.C, — se spune in continuare în darea de seamă — a cuprins in sfera activității sale an de an mase din ce în ce mai largi de oameni ai muncii; a crescut numărul auditorilor, aceștia ajungând în 1960 la peste 17 milioane. Aceasta este fără îndoială pozitiv. Subliniem însă că cifrele care reflectă latura cantitativă a muncii noastre nu spun totul. Multe filiale și subfiliale se limitează să-și analizeze activitatea de propagandă numai prin prisma cifrelor, a numărului de conferințe, de participanți, lectorate, universități, fără a pătrunde în conținutul muncii. Problema principală asupra căreia trebuie să ne concentrăm a- tenția o constituie calitatea activității noastre. Trebuie să ne punem întrebarea în ce măsură activitatea noastră răspunde celor mai actuale nevoi ale vieții, ale practicii, în ce măsură ideile pe care le răspîndim ajung la oameni, sînt înțelese fie ei.Pe lîngă conferințe trebuie organizate simpozioane, seri tematice,, literare/ de întrebări ‘ și răspunsuri, convorbiri științifice, expoziții, p«oiecții de diafilme?In fața S.R.S.C. stă sarcina de a lua măsuri pentru îmbunătățirea activității universităților populare și lectoratelor, în vedețea asigurării conținutului. științific al lecțiilor și perfecționării metodelor de predare.Pentru a răspunde cerințelor crescînde în domeniul activității de popularizare prin intermediul cuvîntului tipărit, S.R.S.C. va trebui să se ocupe îndeaproape de mărirea numărului de broșuri de larizare și îndeosebi de nătățirea conținutului accesibilității lor.Trebuie intensificată sirea expozițiilor, filmelor documentare și științifice. De asemenea va trebui să se a- corde o atenție deosebită experimentării și valorificării inițiativelor care apar în activitatea lectoratelor S.R.S.C.Zeci de mii de militînd pentru științei și culturii s-au încadrat cu activitatea S.R.S.C. La munca Societății participă oameni de știință, cadre didactice din învățămîntul superior, mediu și elementar, cercetători, ingineri și tehnicieni, medici, juriști, oameni de artă și cultură, activiști de partid și de stat, ziariști, cadre din industrie și agricultură. Pe lingă membrii individuali ai societății, au aderat ca membri co- 

pcpu- îmbu- și afolo-

intelectuali răspîndirea în popor, pasiune în

care s-au contribuit ficacității deplasat ceea ce a mult la sporirea e- activității brigăzii.
Cuvîntul tov. 

Nicalae Jaranu 
(Dobrogea)referit la activitățiis-aale subliniindVorbitorul unele aspecte desfășurate la sate de Filiala S.R.S.C.-Dobrogea, atenția deosebită ce a fost a- cordată popularizării cunoștințelor de economie agrară, de agrotehnică. în strînsă legătură cu problemele întăririi economico-organizatorice a gospodăriilor agricole colective.Brigada științifică — a subliniat vorbitorul — s-a dovedit a fi o formă eficace, întrucât răspunde la întrebările care ii preocupă pe colectiviști. Brigăzii științifice care a fost recent în comuna Coba- din, de exemplu, i s-au pus 183 de întrebări, în care mai mult de jumătate pe teme a- grozootehnice.Considerăm însă că atît cerințele cît și posibilitățile noastre sînt mult mai mari față de ceea ce am făcut pînă acum în domeniul propagandei agricole la sate și sîntem hotărîți să îmbunătățim răspîndirea cunoștințelor agrozootehnice. 

lectivi ai S.R.S.C. 43 oe orga nizații și instituții științifice.Neprecupețindu-și timpul numeroși intelectuali desfășoară o bogată activitate obștească, elaborind conferințe și expuneri, activând în org nele de conducere ale Soci tății și în secțiile științific Toți aeei care însuflețiți de sentimente patriotice își consacră priceperea și talentul cauzei nobile de rășpindire a științei și culturii în popor bucură de stima și prețu oamenilor muncii.în viitor Consiliul de Conducere, filialele șl subfilialele S.R.S.C., secțiile lor științifice, vor trebui să antreneze tot mai mulți intelectuali de diferite specialități și îndeosebi profesori, învățători, agronomi, medici din mediul rural, care în prezent participă sporadic la munca S.R.S.C. în același timp vor trebui folosite în mai mare măsură cadre din industrie și agricultură, ingineri, tehnicieni, economiști, muncitori fruntași, inovatori.Societatea pentru Răsnîn- direa Științei și Culturii a luat ființă din inițiativa Partidului Muncitoresc Romîn. Activitatea ei s-a dezvoltat continuu sub îndrumarea permanentă a Comitetului Central al partidului. Aceasta constituie o expresie a prețuirii pe care o acordă partidul participării oamenilor de știință- profesorilor și medicilor, inginerilor și tehnicienilor, cadrelor din economie, creatorilor la opera patriotică de răspîndire a cunoștințelor politice, științifice și culturale în masele populare. Indicațiile și recomandările făcute de partid constituie cel mai prețios îndreptar in orientarea și dezvoltarea activității noastre.Pe întregul cuprins al țării există mii de cluburi și cămine culturale, case de cultură care permit desfășurarea unei bogate activități culturale. A- cestea trebuie t-ansformațe in adevărate baze permanente ale activității de răspîndire a cunoștințelor politice, științifice și culturale în rîndul celor ce muncesc.Sporirea contribuției Societății la munca cultural-edu- cativă este indisolubil legată de conlucrarea fructuoasă care s-a dezvoltat între S.R.S.C. și organizațiile obștești și instituțiile de stat. în darea de seamă se apreciază în mod deosebit colaborarea fructuoasă dintre S.R.S.C. și sindicate, Ministerul învățămîntului și Culturii, U.T.M., Academia R. P. Romine și se subliniază necesitatea dezvoltării și pe mai departe a acestei conlucrări. Va trebui să se dea un caracter mai sistematic colaborării cu Asociația Științifică a Inginerilor și Tehnicienilor, Ministerul Agriculturii, Uniunile de Creație, Comitetul Național al Femeilor, în scopul desfășurării unei munci mai eficiente și mai bine coordonate.Subliniind în încheiere principalele sarcini de viitor ale Societății, în darea de seamă se arată că prin mobilizarea și mai largă a intelectualității S.R.S.C. va desfășura sub conducerea partidului o activitate cultural-educativă tot mai susținută pentru a-și a- duce o contribuție sporită la răspîndirea în rîndurile maselor largi a științei și culturii, la realizarea marilor sarcini ale etapei actuale de desăvârșire a construcției socialiste în țara noastră.

(Urmare (lin

Eleonora Enache este una dintre muncitoarele cele mai harnice 
de la întreprinderea ..Tehnico textilă" din Capitală, lat-o in 

fotografie lucrind la mașina de răsucit fire.
Foto : AGERPRES

centrul orașului Cluj.
Foto : V. CONSTANTINESCU

Plscarea 
P.M.R. la Congresul 

Partidului Muncii 
din Albania

\ iaerț dimineața a rarâ«t 
Capitala, pierind spre Tîraaa. 
delegații Partidului Monritarme 
Romîn formată din twiaririi 
Ștefan V«ieu -i leac Martin, 
membri ai C.C. al P.M.R . case 
va lua parte la vel de-al H -tea 
Congres ai Parridulni Mumii din 
Albania.

I Aferpre*)

Energii creatoare 300 de aniAdunare cu prilejul împlinirii a 
de la apariția primului ziar polonez

(L mare dx» paf l-*)

moșierimii Sint pomeaue eo 
indignare. cu aourâriaae. 
vremurile de altădată, ciad 
cartierul, astăzi înfloritor, au 
era derit o aglomerare de 
ulițe mizere cufundate ia 
beznă, pline de birtcape. Ce
tățeanul Nirolae Roria aaua- 
te-te muncitorilor de astăzi 
imbrăeațî în costume de țtofă 
bună, de anii cînd umblau 
in ealenți ți ia zdrențe, ciad 
lăsau la băcanul din colț în
treaga leafă in contul datori 
lor ee nu mai aiunzeau să fie 
plătite.

Pornind de la cifrele 
pe rare le citează de
putatul Zaharia Bokolț el 
prezintă adunării cetățenești 

atitea sute de străzi pavate, 
atîtea electrificate și canali
zate, atîtea hectare de spații 
verzi amenajate, atîtea școli 
construite, atîtea apartamen
te. magazine, dispensare, ' așe
zăminte de cultură etc. etț. . 
Marin Lntnbru vorbește, fi
resc, de vasta operă de siste
matizare urbanistică a Capi
talei ■— și nu numai a Capi
talei — de ștergerea deose
birii dintre „centru" și ,,pe- 
■riferie". ..Vom depune toa
te eforturile pentru a fi 
la înălțimea sarcinilor ce 
ni le veți încredința’’ încheie 
Marin Lumbru și răspunsul 
alegătorilor e spontan, sincer, 
pornit din inimă : „La 5 
martie vom vota cu toată 
dragostea candidații Frontu
lui Democrației Populare 1“ 
Acum cînd aici, în această 
sală, ropotele de aplauze con
sfințesc încrederea cetățenilor 
în candidații lor, sute, poate 
mii de alte întruniri similare 
au loc în toată țara — la „ca
sele alegătorilor", la școli, la 
căminele culturale din cătu
nele cele mai depărtate. Pri
vesc chipurile preocupate ale 
celor din preajma mea, mun
citori și muncitoare de la fa
brică, intelectuali, elevi, bă- 
trîni care în trecut au fost 
de atîtea ori minați de jan
darm; în fața urnelor, privesc 
toaie aceste chipuri și îmi 
imaginez celelalte milioane 
de oameni ai muncii. Mili
oane de oameni simpli care 
muncesc pentru viața lor fe
ricită, pentru prezentul și 
viitorul lor. Un torent uriaș 
de energii ce construiește — 
după pitoreasca expresie a 
muncitorului Victor Păun, 
care a vorbit la întâlnire 
frumusețe de țară

Recepjia oferită
de însărcinatul cu afaceri ad-inferim 

al R. D. Vietnam la București

IS

îtsânriaataî ev afaceri ad-is
teria al R. D X ietBiai la 
Baeuefti. Nfcvea Miah Chuoaj, 
a «ferit riser, «car» • recepție, 
ia saloasrie 
Jej«l prora; 
delegației rsrer 
■ura a R.

Aa laat
Birlriăexsa
Caaariiala 
duleeea, D

tn je*n
A »bOT».kri, ca pri- 

|ei i» țara aoastri a 
-aaasmale eeoa®.

D. X tetsaaa. 
parte murit Ai

Mnățtri.

SCiTÎ O

Cursul de ridicare 
a calificării

(Urmare din pag. l-a)

secto- pro- mun- repe- lecții

uzină sînt mulți mecanici de întreținere și printre ei mulți tineri. De nivelul la care repară ei mașinile-unelte, de urgența și frecvența cu care le revizuiesc știe oricine că depinde în bună măsură funcționarea acestora. Sînt deci aici anumite particularități și cursul de ridicare a calificării nu putea să nu țină seama de acestea. în predarea lecțiilor se ține deci seama de cunoașterea mecanismelor fiecărui grup de mașini. La hala 2, spre exemplu, sînt caracteristice dispozitivele pneumatice de strîns piesa. De aceea mecanicilor de aici li s-a vorbit mai mult despre rolul și funcționarea acestor dispozitive, despre modul lor de întreținere și reparație. Un rol foarte măre are pentru mecanici așa-zisa ,,lecție pe viu", demonstrațiile practice. Iată de ce, atunci cînd se va vorbi despre reparația capitală a mașinilor-unelte, lecția va fi făcută lîngă un strung, ori o freză demontată piesă cu piesă.în ultimul timp în rul 223 duse citori releîn cadrul cursului general de ridicare a calificării din secție. Tematica lecțiilor care priveau produsele nou asimilate a fost alcătuită cu ajutorul maiștrilor de linie, cu toți inginerii sectorului și cu muncitorii mai vîrstnici. Lecțiile care se predau în cadrul cursurilor țin deci seama de Nevoile prezente ale fiecărui loc de muncă dar și de necesitățile viitoare ale producției. Este acesta un principiu statornicit la fiecare curs de ridicare a calificării profesionale. Așa se explică, printre altele, și participarea în număr mare a ținerilor. Atunci cînd programa analitică nu e aridă, cînd lecțiile cuprind nu numâC noțiuni generale, ci se face o îmbinare armonioasă între acestea și problemele fiecărui loc de muncă, tinerii participă cu plăcere și își în-

s-au asimilat noi. Cu acei care lucrează noi s-au ținut

Așa cum scrie ia carte, așa cum cere terenul
pag. l-a)

dițiile noastre. (Am văzut asta 
pe. loturile experimentale din 
anii trecuți).

De la însămînțare și pînă la 
16—17 iulie n-a căzut nici o 
ploaie. Circa două luni și jumă
tate. Și totuși în sol a existat 
întotdeauna apa necesară, pentru 
că noi am făcut totul ca s-o 
menținem. Am prășit ori de cite 
ori a fost nevoie ca să preîn
tâmpinăm evaporarea apei din 
sol. In toată perioada întreți
nerii porumbului n-a existat un 
fir de iarbă pe toată suprafața 
noastră. Pămintul a fost înconti
nuu afinat. Am făcut pentru 
asta circa 5 prașile mecanice și 
3 manuale. Ne-am gîndit să nu 
facem economie de prașile și 
bine am făcut. Prașila are mare 
importanță. De aceea nu trebuie 
să numeri prașilele, ci să le

ai conducerii unor mi- 
economice, și alte per-

memhri 
nutere 
mane oficiale.

Au luat parte de asemenea 
Dana Viet Chiau, vicepreședin
te al Comitetului de Stat al Pla
nificării ji ceilalți membri ai 
deletației guvernamentale eco
nomice a R. D. Vietnam.

Erau prezenți șefi ai unor 
■n-tuni diplomatice și alți meni* 
bri ai corpului diplomatic.(Agerpres)

Despre însemnătatea acestei aniversări au vorbit Nicolae Mirare, membru in biroul de cer.drcere al Uniunii Ziarișți- r din R P- Romină și Ste- i’ar/a Barcnska. secretar II al Ambasadei R. P. Polone. ,A rslat apoi filmul polonez „.Anei r. (Agerpres)

ușo- cele lecțiile au predate efica-urmă- în care fiecare curs de
ia cur citate.Organizațiile U.T.M. resc îndeaproape felul se desfășoar ridicare a calificării, urmăresc eficacitatea acestora. Putem spune in acest sens că creșterea productivității muncii, în anul trecut, eu 12,8 la sută; in comparație cu 1959. este o urmare și a ridicării calificării profesionale a tinerilor. în sculerie, în anul 1960, rebutul a fost redus cu 41 la sută față de 1959. Mulți dintre tineri; pe baza creșterii calificării profesionale au f06t încadrați în categorii superioare de salarizare.Rezultatele obținute se da- toresc în mare măsură faptului că aceste cursuri sînt temeinic organizate, că- în buna lor desfășurare sînt cointeresați mulți factori; Cursurile de ridicare a calificării, sint organizate în uzina noastră de către conducerea întreprinderii, iar organizația U.T.M.j în colaborare cu organizația sindicală, sub conducerea directă a organizațiilor' de partid, mobilizează pe tineri în însușirea cunoștințelor predate. Noi punem multă bază pe colaborarea cu organizațiile sindicale deoarece ea asigură în bună măsură succesul desfășurării cursurilor. Comitetele sindicale, birourile organizațiilor U.T.M. împreună se îngrijesc de mobilizarea cursanților, de conținutul lecțiilor. In această privință, conducerea uzinei ne-a acordat un mare sprijin. Lă dispoziția fiecărui curs există sala respectivă, sînt asigurate documentația tehnică, rechizite, intr-un cuvînt, toate condițiile materiale necesare unei bune desfășurări.Noi sîntem hotărîți să mobilizăm pe viitor și mai mulți tineri la cursurile de ridicare a calificării profesionale, să urmărim mai temeinic modul în care își însușesc tinerii cunoștințele predate fiind convinși că ridicarea nivelului profesional contribuie la îmbunătățirea calității produselor pe care le fabrică uzina noastră.

de cîte ori e nevoie. Noifaci __  __ ______ .__ _ .
n-am avut nici măcar un fir de 
porumb șiștaVj cu toată seceta 
care a fost

4.796 kg. porumb boabe este 
producția noastră medie Ia hee» 
tar, dar noi am recoltat pe anu- 
mite suprafețe și peste 7.000 
kg boabe la hectar.

în general cam acestea eu fost 
metodele folosite de noi.

Acum, cînd ne-am făcut so
cotelile cu privire la producția 
de porumb a anului acesta, vrem 
să aplicăm unele metode în 
plus (adică ceea ce trebuia să 
facem și n-am făcut în anul tre
cut) Vrem să facem o îngră- 
șare suplimentară în primăvară 
și să aplicăm polenizarea supli
mentară artificială.

în felul acesta sperăm să ob
ținem cel puțin aceeași produc
ție ca anul trecut, dacă nu și 
mai mult,



situa-
i (Ager- anunță Stanley- comun, parla-

*rn hntw.fi? / 1 fi fir K K

gPNGO: Guvernul legal se bucură

În legătură cu lansarea 
în U.R.S.S. a ultimului satelit 

artificial al Pămîntului
Interviul acordat de academicianul
L. I. Sedov ziarului „Pravda" —STANLEYVILLE 10 pres). — După cum corespondentul din ; viile al agenției Ceteka, în a- cest oraș sosesc zilnic deputați ai parlamentului congolez și delegații din partea populației din provinciile Kasai și Leopoldville, care continuă să fie pînă în prezent sub dominația clicii lui Mobutu. Ei cer primului ministru ad-interim, Gizenga, ca unitățile armatei

naționale să elibereze provinciile lor de sub regimul dictatorial al bandelor lui Mobutu. Aceste cereri vin să ateste că populația provinciilor Kasai și Leopoldville continuă să ră- mînă devotate guvernului legal Lumumba. Corespondentul scrie că în prezent guvernul legal este sprijinit de principalele partide din țară — Mișcarea națională congoleză, Partidul solidarității africane
Declarații referitoare la evadarea 

primului ministru congolez
ELISABETHVILLE 10 (A-

gerpres). — „Ministrul Aface
rilor Interne11 al Katangei, 
Munongo, a declarat în di
mineața zilei de 10 februarie 
că primul ministru al Repu
blicii Congo, Patrice Lumum
ba, a evadat în noaptea tre
cută din ferma în care era 
închis, situată în Katanga la 
100 km de frontiera coloniei 
portugheze Angola.

După cum transmite agen
ția France Presse, împreună cu 
Patrice Lumumba au evadat 
ministrul Apărării și minis
trul pentru problemele tine
retului și sportului, Maurice 
Mpolo și președintele Senatu
lui congolez, Joseph Okito.

„Guvernul" Chombe, care 
s-a întrunit în ședință extra
ordinară a promis o recom
pensă de 6.000 dolari pentru 
prinderea 
ba și cite 
prinderea

lui Patrice Lumum- 
1.000 dolari pentru 
lui Mpolo și Okito.

Munongo a declarat că tn 
căutarea celor trei evadați a 
fost trimisă aviația. Potrivit 
declarației sale, evadații au 
capturat o mașină a poliției 
care avea benzină pentru 
100 km.

Căutind să pregătească opi
nia publică pentru asasinarea 
lui Lumumba, Munongo a 
afirmat că „evadații vor face 
uz de arme in cazul cind vor 
fi descoperiți".

Agenția Associated Press 
adaugă că, după ce i-a fost 
comunicat conținutul declara
ției reprezentantului 
lui din Katanga, un 
din Elisabethville a 
că acesta ar putea 
bun prilej pentru i 
lui Chombe de a 
cum au murit sau 
omorîți în încercarea

și Partidul Balubakat, creat recent un bloc avînd majoritatea în ment.în același timp, scrie corespondentul, actualmenteția din provincia Orientală și din provincia Kivu s a stabilizatFaptul că guvernul Gizenga a reușit într-un termen scurt să-și extindă autoritatea asupra unui teritoriu care cuprinde peste o jumătate din Congo, își găsește explicația în sprijinul pe care i-1 acordă întregul popor congolez.în legătură cu zvonurile răspîndite de mercenarii lui Mobutu că albii ar fi masacrați în masă în provincia O- rientală și în provincia Kivu, corespondentul subliniază că el a stat de vorbă personal cu mulți europeni, inclusiv belgieni, care au dezmințit aceste zvonuri calificîndu-le ca fiind născocite.

Lucrind cu mult elan, tinerii 
constructori de pe șantierul de 
construcții navale de 
hong (R.D. Vietnam) 
cu 200 de zile durata

ambarcațiunilor de 200 tone.

la Haip- 
au redus 
construirii

Primirea călduroasă făcută

Declarațîa Secției de presă 
a ambasadei U. R. S. S 

în legătură cu atacul
efectuat de avionul

din Maroc 
banditesc 
francez

regimu- 
diplomat 
declarat 
fi „un 

guvernul 
dezvălui 
au fost 

; de a 
evada Lumumba și colabora
torii lui“.

lui L. I. Brejnev de către populația

de coasta algeriană și
din Rabat

cu declarația de ge-

Relatări
la asasinarea lui P. Lumumba

cu privire

ie- pu- fo- în
LONDRA 10 (Agerpres). — Potrivit relatărilor corespondenților englezi din Congo și Belgia, la Leopoldville și la Bruxelles circulă tot mai insistent zvonurile despre asasinarea primului ministru Patrice Lumumbă de către călăii interpusului belgian Chombe. Corespondentul din poldville al Telegraph", John Readley scris în legătură zvonuri : zentanții O.N.U. pe Lumumba pe aeroportul viile unde a Thyswille. în

Leo- ziarului „Daily a cu aceste Ultima dată repre- 1-au văzut la 17 ianuarie din Elisabeth- fost adus din ultimele săptă-

mini au apărut tot mai des știri că el a fost ucis. La 9 februarie posturile de radio Leopoldville șl Brazzaville au transmis că el a fost executat.Comandamentul trupelor O.N.U., care a dat pe Lumumba pe mîinile călăilor, manifestă o indiferență criminală față de soarta lui. Potrivit relatărilor corespondentului agenției Reuter, un purtător de cuvînt oficial al O.N.U., fiind întrebat în legătură cu posibilitatea asasinării lui Lumumba, a declarat : „Nu știu dacă este viu sau mort. Noi nici nu știm unde se află".

al
regatul

Oamenii muncii din Franța cer tratative imediate cu guvernul provizoriu al Republicii Algeria

RABAT 10 (Agerpres). TASS transmite : La 10 bruarie presa marocană a blicat ample materiale și tografii consacrate sosiriiMaroc a președintelui Prezidiului Sovietului Suprem U.R.S.S., L. I. Brejnev.„Pentru prima oară un președinte al Sovietului Suprem al UR.S.S. viziteazăMarocului", „De-a lungul întregului parcurs de la aeroport pînă la Palatul Dar-Es- Salam, președintelui L. Brejnev i s-a făcut primirea cea mai călduroasă", „Populația din Rabat a salutat cu căldură pe înaltul oaspete sovietic" — sub aceste titluri tipărite pe întreaga pagină întîia ziarele au publicat un amplu reportaj despre primirea ce i s-a făcut lui L. Brejnev în capitala marocană. Ziarele și radioul scot în evidență în mod deosebit faptul că la so
------------e------------

PARIS 10 (Agerpres). — Bi
roul confederal al Confedera
ției Generale a Muncii din 
Franța a dat publicității un 
comunicat in care subliniază 
din nou necesitatea acțiunilor 
comune ale oamenilor muncii 
francezi în lupta pentru pace 
în Algeria și în care insistă

o

împotriva 
militarismului 
vest-german 

și fascismuluiHAGA 10 (Agerpres). — La Amsterdam a avut loc conferința națională a participanți- Isr la mișcarea de rezistență din anii 1940—1945.Lupta împotriva militarismului vest-german și a fascismului în curs de reînviere a fost recunoscută drept principala sarcină a participanților la mișcarea de rezistență.La conferință s-a hotărît să se lupte pentru demiterea secretarului de stat de la Bonn, criminalul nazist Globke. Par- ticipanții la conferință au hotărît să organizeze la 22 februarie Ziua de protest împotriva activității lui Globke în aparatul de stat ai R.F.G.~ A- cum 20 de ani, în această zi, din ordinul lui Globke primii 400 de locuitori din Olanda au fost trimiși într-un lagăr hitle- rist al morții.

pentru tratative imediate cu 
guvernul provizoriu al Repu
blicii Algeria.

Biroul confederal salută ini
țiativa întreprinsă recent de 
organizațiile obștești de masă 
din țară, avind drept scop u- 
nirea forțelor sindicale și po
litice care se pronunță pentru 
pace în Algeria, precum și re
zultatele acțiunilor comune 
ale acestor organizații.

C.G.M. din Franța cheamă 
toate organizațiile sindicale 
afiliate la C.G.M. să-și spo
rească eforturile pentru obți
nerea păcii în Algeria.

12 organizații politice și so
ciale din departamentul Oise 
au adoptat o declarație comu
nă in care se pronunță pen
tru „tratative cu reprezentan
ții guvernului provizoriu al 
Republicii Algeria, reprezen
tantul împuternicit al întregu
lui popor algerian".

In rindurile tineretului din 
orașul Lyon se difuzează ma
nifeste care cheamă la lupta 
pentru reglementarea imedia
tă a problemei algeriene pe 
calea tratativelor.

Muncitorii și funcționarii de 
toate profesiile de la nodul 
de cale ferată sud-est din Pa
ris au adoptat în unanimitate 
hotărârea de a organiza in 
perioada 13—18 februarie Săp
tămâna acțiunilor 
în Algeria.

Politica guvernului 
Sud-coreean o primejdie 
pentru viața poporuluiSEUL 10 (Agerpres). — Potrivit informațiilor transmise din Seul de agențiile de presă, Partidul socialist al maselor din Corqea de sud a dat publicității o declarație în care se subliniază că politica antipopulară a cabinetului Tean Men „duce la faliment economic, și creează o primejdie cît se poate de gravă pentru viața poporului".In declarație se spune în continuare căschimb stabilit recent dintre dolar și hvan în proporție de 1 :1.300 „duce la creșterea prețurilor și înrăutățește și mai mult viața populației din Coreea de sud".

cursul de
i

sirea sa L. I. Brejnev a transmis regelui Marocului Mohammed V și prințului moștenitor Mulay Hassan salutări prietenești și cele mai bune urări din partea Prezidiului Sovietului Suprem al U.R.S.S., a președintelui Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., N. S. Hrușciov și din partea sa personal, precum și faptul că regele și prințul moștenitor au primit cu satisfacție aceste urări.
o I N 
VIATA

Plenara G C 
din U.La Moscova s-a deschis cea 

de-a 9-a Plenară a C.C. 
a! U.T.C.L. din U.R.S.S. 

Plenara examinează problema 
participării organizațiilor corn- 
somoliste la îndeplinirea hotărî- 
rii Plenarei din ianuarie a Co
mitetului Central al P.C.U.S. — 
„Cu privire la îndeplinirea pla
nului de stat și a angajamente
lor socialiste in ce privește pro
ducția și vinzarea către stat a 
produselor agricole și animaliere 
în anul 1960 și cu privire la mă-

RABAT 10 (Agerpres). — TAȘS transmite : Secția de presă a ambasadei U.R.S.S. din Maroc comunică :în legăturădirectorului Serviciului informații al delegației nerale a guvernului francez în Algeria, că avionul „IL-18" ar fi urmat un itinerariu care nu a fost stabilit de comun acord, comandantul avionului ;,IL-18",\ pe bordul căruia se afla președintele Prezidiului Sovietului Suprem al U.R.S.S., L. I. Brejnev, a spus că această declarație este lipsită de orice temei și este în întregime o născocire.Aparatul a urmat cu strictețe itinerariul stabilit, deasupra apelor internaționale,

al U. T. C. L 
R. S. S.

șurile pentru dezvoltarea con
tinuă a agriculturii".

La ședința din 9 februarie a 
Plenarei au luat cuvintul, printre 
alții, I. Elcenko, secretarul C.C. 
ol U.T.C.L din Ucraino. K. Kul- 
matov, secretarul C.C. al U.T.C.L 
din Kirghizia, P. Toptighin, se
cretarul Organizației regionale 
Moscova a U.T.C.L., V. Kuzmi- 
ciov, prim-secretar al Comitetu
lui de ținut Altai al U.T.C.L.

Plenara își continuă lucrările.

Numeroși tineri laotieni se înrolează 
ca voluntari în armata guvernului legalPotrivit relată- rilor postului de radio al u- nităților Patet Lao, în provincia Xieng Kuang sute de tineri s-au înrolat ca voluntari în armata guvernului legal al Laosului pentru a contribui la apăra-

rea provinciei Xieng Kuang și Văii Ulcioarelor, împotriva cărora trupele intervenționiste străine șj bandele rebelilor pun la cale o nouă încercare de a le ocupa.De la eliberarea provinciei Xieng

Kuang și pînă în prezent, relatează postul de radio al u- nităților Patet Lao, sute de tineri s-au înrolat ca voluntari în armata guvernului legal. Numai în localitatea Ban Ban s-au înscris ca voluntari circa 100 de studenți.

la nord comunicat în mod oficial și din timp guvernului francez de către ambasada sovietică din Paris.în momentul în care avionul de vînătoare cu reacție francez a înconjurat în trei rînduri și a deschis de două ori focul asupra avionului nostru, acesta se afla la o distanță de 130 km. nord de Algeria. Trebuie menționat că legătura prin radio cu stațiunea de radio algeriană a Serviciului de comunicații aeriene a fost stabilită înainte de apariția avionului militar și de zborurile efectuate de a- cesta în jurul „IL-18".în legătură cu efectuate în jurul nostru și în legătură cu faptul că drumul avionului nostru a fost de trei ori tăiat de către avionul francez, de pe bordul avionului nostru a fost transmisă susmenționatei stațiuni de radio algeriene următoarea radiogramă fulger în limbile engleză și franceză : ,,Un avion militar de vânătoare se rotește în jurul avionului nostru „Iliușin-18“, nr. 75708, al Aeroflotului. Rog rechemați avionul". Această radiogramă a fost repetată de cîteva ori în limbile engleză și franceză. Stațiunea de radio a aeroportului Alger, după ce a recepționat această radiogramă, a răspuns în limba engleză printr-un singur cuvînt: „Okay", repetândacest cuvînt de două ori. După aceasta avionul militar francez a încetat să se rotească în jurul avionului nostru și să tragă asupra lui și s-a îndreptat spre Alger.Aparatul nostru, care zbura deasupra apelor internaționale, pînă la teritoriul Marocului a urmat cu strictețe itinerariul care a fost stabilit dinainte și care a fost comunicat din timp, pe cale cială, guvernului francez.Același itinerariu Rabat a fost urmat bruarie de avionul „IL-14“. Cu acest

MOSCOVA 10 (Agerpres). — 
TASS transmite: In numărul 
său din 10 februarie, ziarul 
„Prav da" publică interviul ce 
i-a fost acordat de academicia
nul L. I. Sedov în legătură cu 
lansarea la 4 februarie în 
U.R.S.S. a satelitului artificial 
greu al Pământului. Academi
cianul Sedov a declarat:

După cum s-a mai anunțat, 
de data aceasta a fost lansat 
pe orbită în jurul Pământului, 
cu ajutorul unei rachete per
fecționate cu mai multe trep
te, un satelit artificial al Pă- 
mîntului în greutate de 6.483 
de kilograme, ceea ce depă
șește aproape cu două tone 
greutatea navelor-satelit lan
sate pînă atunci în U.R.S.S.

Pe bordul satelitului lansat 
la 4 februarie a.c. nu au fost 
instalate aparate speciale pen
tru cercetări științifice în spa
țiul cosmic și nici animale de 
experiență deoarece lansarea 
unei asemenea nave a avut 
loc pentru prima dată și s-au 
urmărit numai țeluri experi
mentale. Trebuie să subliniez 
de asemenea că nu corespund 
realității zvonurile lansate în 
străinătate că pe bordul aces
tui satelit se află un om.

Sarcina principală a acestui 
zbor constă: în primul rînd 
însăși problema plasării pe

orbită a unui satelit atît de 
mare, iar apoi studierea para
metrilor care caracterizează 
funcționarea construcției lui. 
In acest scop, pe bordul sateli
tului a fost instalat un sistem 
radiotelemetric pentru contro
lul parametrilor elementelor 
construcției.

In al doilea rînd, tot atît de 
importantă și în același timp 
extrem de dificilă este proble
ma plasării extrem de precise 
a unui satelit greu pe orbita 
stabilită. Acest lucru a fost 
realizat cu succes, iar cu aju
torul aparatelor pentru efec
tuarea măsurărilor de traiec
torie, instalate pe bordul sate
litului, au fost efectuate mă
surătorile și observațiile nece
sare.

Cu ajutorul complexului de 
măsurat și calculat de pe Pă- 
mînt s-a stabilit că satelitul se 
mișcă pe orbita care corespun
de aproape exact, în ce pri
vește parametrii, cu orbita 
calculată.

în această lansare experi
mentală nu a fost prevăzut un 
sistem special pentru readuce
rea satelitului pe Părnînt.

Din cauza orbitei joase, e- 
xistența satelitului va fi de 
scurtă durată și în curînd sa
telitul va intra în păturile 
dense ale atmosferei și își va 
înceta existența.

avionuluizborurile avionului

LONDRA 10 (Agerpres). — După cum s-a mai anunțat, la Londra își ține ședințele conferința în problema revizuirii constituției protectoratului englez Rhodesia de nord.Poziția guvernului englez, care manifestă o atitudine de îngăduință față de rasiști, a stîrnit indignarea delegaților africani care participă la lucrările conferinței de la Londra. Și un număr de membri ai Parlamentului englez con-

damnă atitudinea guvernului Angliei.Astfel, deputatul laburist Brockway a adresat lui Ma- cleod, ministrul Coloniilor, o scrisoare în care avertizează guvernul englez că, recurgînd la fel de fel de manevre la conferință, „se joacă cu focul".„Guvernul englez, arată Brockway, manevrează pentru a menține controlul asupra minelor cuprifere și a celorlalte bogății din Rhodesia de nord".

pînă la 7 sovietic avion nu s-a întîmplat nici un incident. I

Ca urmare a faptului că s-a refuzat mărirea 
salariilor, orchestra de la opera de stat din 
M'ânchen, a declarat grevă. Opera este închisă. (ZIARELE)

desen de V. VASILIU
- A cui o fi... opera asta ?
- A... guvernului...

Ministrul de război al R.F.G., Strauss a anun
țat că guvernul R.F.G.. care se înarmează intens 
cu rachete de producție americană, nu va contribui 
la finanțarea rachetei britanice „Blue Streak" dină 
astfel o lovitură serioasă speranțelor Angliei în 
această problemă.

Ce a văzut
pentru pace

LONDRA. — La Londra, in districtul Ilford, s-a deschis o expoziție de artă populară românească organizată de Biroul englez pentru expoziții de artă și de IR.R.C.S.
alăturat primului guvernului legal al Suvanna Fumma. ministru al Laosului,

WASHINGTON. - La 9 februarie Casa Albă a dat publicității un comunicat în care se anunță că. primul ministru al Marii Britanii, Macmillan va sosi la 4 aprilie în capitala S.U.A. Comunicatul precizează că președintele Kennedy și Macmillan vor purta convorbiri neoficiale in zilele de 5 și 6 aprilie.

RIO DE JANEIRO. - Agenția France Presse anunță că căpitanul Henrique Galvao, care după intrarea vasului ,, Santa Maria" în portul Recife a obținut dreptul de azil în Brazilia, a sosit la Rio de Janeiro pe bordul unui avion militar brazilian. Galvao va fi găzduit de Alvaro Lins, fost ambasador al Braziliei la Lisabona, care a acordat un sprijin călduros acțiunii răs- culaților portughezi.MOSCOVA. - La 9 februarie au plecat Ia Havana șase specialiști sovietici pentru a participa la pregătirile în vederea proiectării a două uzine.LONDRA. — După cum a- nunță corespondentul din Catania (Sicilia) al agenției Reuter, la 9 februarie a avut Ioc o nouă erupție puternică a vulcanului Etna.

PEKIN. Agenția China Nouă relatează că la 9 februarie Cen I, locțiitor al premierului Consiliului de Stat al R. P- Chineze a oferit o recepție in cinstea delegației sovietice care a sosit in China pentru a duce tratative preliminare cu privire la relațiile comerciale și economice dintre U.R.S.S. și R. P. Chineză.
N-avem nevoie I încercați vizavi I

Desen de V. CRIVAT

2*3 ani de muncă pentru 
întreținerea familiei... un an

PARIS. — După cum anunță corespondentul din Vientiane al Agenției France Presse, la 9 februarie s-a confirmat că doi colaboratori sus-puși ai așa-numitului „guvern" al clicii rebele Boun Oum — Fumi N os avan au dezertat și s-au

LA PAZ. - In aula bibliotecii municipale din capitala Boliviei a avut loc un mare miting consacrat aniversării a 108 ani de la nașterea eroului național al poporului cuban Jose Marti, organizat de Asociația culturală Wiphala.
Potrivit rap publicității MinisterulS.U.A., pentru a modest o familie patru persoane cheltuiască anual aproximativ 6.000 de dolari.Chiar în aceeași zi, odată cu apariția raportului respectiv,

raportului recent Muncii duce un alcătuită din trebuie să
dat de al trai o comisie a Congresului S.U.A. care discuta problema retribuirii minime a muncitorilor releva că aceasta este de 2300—2500 de dolari pe an.Ironie a soartei I a-și întreține familia un an, un muncitor să lucreze 2—3 ani.

Pentru timp de trebuie

NEW YORK 10 (Agerpres). De teama unui nou avînt al luptei de eliberare națională, autoritățile engleze din Kenya au hotărît să însceneze a- legeri în această țară. Revista „Foreign Affairs" arată că pentru a înșela populația, sistemul electoral a fost complicat extrem de mult. Nici vorbă nu poate fi de egalitate în drepturi între diferitele naționalități. Masele largi vor fi în general înlăturate de la vot. Pentru a putea participa la vot trebuie: a) să ști să citești și să seri și să fi în vîrstă de peste 40 de ani, sau b) să ai o funcție oficială în momentul înregistrării, c) sau un venit anuar de 75 lire sterline. Evident că numai un număr foarte mic al populației întrunește aceste condiții. întregul sistem electoral urmărește să asigure majoritatea de voturi europenilor sau agenților lor. Guvernul care va fi creat după aceste alegeri se va afla de fapt sub controlul guvernatorului.Revista arată că colonialiștii au impus acest sistem electoral pentru a-și apăra privilegiile.Populația africană nu vrea însă să se împace cu această situație. In țară ia amploare mișcarea pentru eliberarea liderului național Jomo Kenya- tă.. Federația sindicatelor din Kenya a declarat că nu mai dorește să rămînă în afara luptei politice. Poporul din Kenya, ca și celelalte popoare africane, cere adevărata libertate și independență.

Intr-o corespondență spe
cială din Roma publicată 
de ziarul „St. Galler Tag- 

blatt" aflăm că un turist a ajuns 
din intîmplare în satul Saputelli, 
o așezare omenească pierdută 
in adîncul munților Abruzzo 
despre a cărei existență nu știa 
nimic. A nimerit acolo colindind 
prin hățișuri, luînd pieptiș înăl
țimile și cobormd văile departe 
de orice căi de comunicație 
cind in fața lui a apărut pe 
neașteptate această așezare 
omenească. Nedumerit, s-a a- 
propiat de ceea ce păreau a fi 
niște case. Pe măsură ce se 
apropia deslușea tot mai lim
pede o îngrămădeală de bîrne 
de care spînzurau bucăți de 
tablă ruginite sprijinite de les
pezi

un fel de apăposturi pe jumă
tate în părnînt și din care ie
șeau alene șuvițe de fum încolă
ci nd u-se în aer.

A mai făcut el cîțiva pași și 
s-a trezit înconjurat de-o mulți
me de copii gălăgioși îmbrăcați 
în zdrențe, în urma cărora 
grăbeau spre el cîteva femei 
bătrîne. Și așa între el și a- 
cești oameni s-a încins o dis
cuție în urma căreia a avut 
prilejul să afle nenumărate lu
cruri. S-a încredințat cu ochii 
lui de îngrozitoarea mizerie în 
ghiarele căreia se zbat oamenii 
din aceste părți ale 
A aflat astfel 
aproape uitat,
copii și bătrîni Bărbații și fe
meile care pot munci pleacă in 
alte părți pentru a-și agonisi

Italiei, 
că în acel sat, 
locuiesc doar

de piatră care conturau

Marș de protest
împotriva înarmării

Comitetul danez 2 aprilie la Copen- 
de luptă im-' haga.
potriva peri

colului atomic, a 
hotărît să organize
ze. un marș de pro
test de trei zile îm
potriva înzestrării 
forțelor armate ale 
Danemarcei cu ar
ma atomică. IȚ_. 
șui de protest vă 
începe la 31 martie 
la Hblbăk orașul care sînt staționate 
unități de rachete 
și se va termina la

Conducerea Co
mitetului danez de 
luptă împotriva pe
ricolului atomic a 
tipărit un manifest 
într-un 
100.000 
plare în 

Mar- mă pe

tiraj de 
de exem- 
care chea- 
danezi 

participe la 
marș.

„Generalii noștri, se subliniază în ’ 
manifest, cer arma

să 
acest

REDACȚIA și ADMINISTRAȚIA: București, Piața „Scînteii" Tel. 17.60.10, Tiparul; Combinatul Poligrafie „Casa Scînteii",

atomiceatomică. Noi tre
buie să le răspun
dem. Oamenii de 
știință avertizează 
împotriva urmări
rilor primejdiei a- 
tomice. Noi trebuie 
să-i sprijinim. A- 
ceastă acțiune nu 
suferă nici o amâ
nare. Este necesar 
să se organizeze o 
mișcare populară 
împotriva armei nucleare. Nu inai pus 
tem să tacem^j

traiul lor și al copiilor lor. Ei 
prestează o muncă necalificată 
pentru care primesc “ atunci 
cind au norocul de a găsi de 
lucru — sume atît 
abia își pot duce 
pe mi ine.

Pentru locuitorii 
telii un palton și să nu uităm 
că multe luni de zile așezarea 
aceasta este acoperită de ză
pezi — este un lux orbitor, o 
dovadă că fericitul lui posesor 
nu este de prin partea locului. 
„Dacă cineva are atiția bani 
să-și poată cumpăra un palton, 
el este desigur din Milano sau 
Torino pentru că la noi nimeni 
nu are palton", lată care au 
fost cuvintele cu care a fost 
întâmpinat de localnici. Ignoran
ța șî mizeria în care trăiesc a- 
cești oameni este greu de zu
grăvit. Ei nu au habar ce în
seamnă radio, televiziune sau 
cinematograf. Din bruma de 
bani pe care o primesc aceste 
familii este imposibil să-și poa
tă cumpăra măcar strictul ne
cesar.

Autoritățile se dezinteresează 
de soarta acestor oameni și a 
multor altora care duc aceeași 
viață de mizerie. Autoritățile își 
aduc aminte de acești oameni 
doar cind vin... alegerile. Înain
te de alegeri spre a-și asigura 
votul acestor oameni li s-a

de mici incit 
zilele de azi

satului Sapu-

votul acestor 
promis lumină electrică. Rapid, 
au fost aduși mai mulți stiipi. 
Ei stau însă și acum uitați. Există 
însă un fapt care ține veșnic 
trează în conștiințe locuitorilor 
„grija" autorităților. Este vorba 
de... agentul fiscal care nu 
uită să încaseze periodic dij
mele, după cum relatează ziarul.

Toate acestea se petrec în 
Jtalia anului J961...

JGH. iCHIDU
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