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MECANICII
Doi ochi de lumină și pes

te cîteva minute un 
bolid negru de metal 

înconjurat de abur intră cu 
viteză în gară, făcînd să 
tremure terasamentul, du- 
cînd după el nenumărate va
goane cu ferestre luminate. 
Tu, călătorule, ești prea ab
sorbit de propria-ți bucurie 
pentru a vedea că, de la fe
restruica mașinii s-an aitet 
pe peron două chipuri: meca
nicul și fochistul, muncitorii 
ceferiști. Dar mai există și 
altfel de trenuri. Sînt trenu
rile cu care n-ai călătorit 
niciodată, dar pe care le vezi 
adeseori străbătând căile fe
rate. Sînt trenurile care trans
portă, dintr-o parte în alta a 
țării, bogățiile produse de tine 
în fabrici sau pe ogoare, dis- 
tribuindu-le tuturor cetățeni
lor țării, adueîndu-ți ție ceea 
ce produc alții.

Cine face toată această 
muncă ? Sînt tot ei, muncito
rii ceferiști.

file drumului, mă gîndesc a- 
desea la el, la viața grea dusă 
de ceferiști și de toți muncito
rii în timpul regimului burghe- 
zo-moșieresc. Generația mea 
nu a cunoscut asemenea tim
puri. Ea se bucură astăzi din 
plin de viața nouă și fericită 
făurită sub conducerea parti
dului in patria noastră. Pentnt 
această fericire noi state*  da
tori să ntnnebn tot mai 
bine; prin munca noastră să 
răsplătim ceea ce s-a făcut 
și se face pentru noi. Iar pen
tru a munci tot mai bine, tre
buie să faci două lucruri : să 
înveți și să fii atent. învăță
tura continuă și spiritul de 
răspundere, iată cele două 
coordonate ale muncii noas
tre.

Pregătiri | 
pentru lucrările 

agricole 
de primăvară

Proletari 8în foaie țările, uniți văi

n camera micuță a se
diului U.T.M. de la de
poul C.F.R. Triaj-Bucu- 

rești un tînăr de 26 de ani, 
cu fața subțire, stă și socoteș
te ceva într-un carnet, Nu-i 
bărbierit și pe obrazul și pe 
salopeta lui se mai vede lu
cind funinginea. Abia a sosit 
din ultima cursă.

— Porojan 
comandă eL 
locomotivă.

Pe perete, 
cinste, se 
de cunoscut, 
resc, al lui Vasile Roaită. Dis
cutând azi cu tînărul mecanic 
de locomotivă, te gîndești, 
fără să vrei, la înaintașul lui, 
căzut eroic in luptele de la 
Gri vița.

— Fapta lui Roaită rămtne 
pildă vie pentru noi toți, spu
ne Porojan. Pe marchiza lo
comotivei, înfruntând greută-

Dumitru, se re-
Sînt mecanic de

așezat la loc de 
află chipul atît 
aproape copilă-

CIFRE
Șl IAP1E

anul 1960 au fost ob- 
economii cu 5,7 la

• In 
ținute 
sută mai mari decît în 1959. 
Astfel cu economiile de com
bustibil realizate de munci
torii C.F.R. în 1960 se pot 
remorca trenurile din întrea
ga țară timp de 20 de zile.

• Numai de la începutul 
anului 1960 și pînă in prezeni 
muncitorii, tehnicienii și in
ginerii de la C.F.R. au făcut 
4.255 propuneri de inovații, 
dintre care peste 2.000 au 
și fost aplicate.

• In anul 1960 prețul de 
cost al transporturilor fero
viare a fost redus cu 4 
sută.

ia

au 
în

» In anul care a trecut 
fost obținute realizări și 

privește modernizareace 
transporturilor pe căile fe
rate. Au fost date în 
exploatare numeroase sta
ții centralizate electrodina- 
mic, s-o extins blocul auto
mat pe zeci de kilometri de 
linie, a crescut numărul ki
lometrilor de linie sudată, 
fără joante, precum și folo
sirea traverselor din beton 
armat.

• Mecanicii din depoul 
Timiș-Triaj remorchează în 
mod obișnuit peste Carpați 
trenuri care depășesc tonajul 
de 1.400 tone, unii dintre ei 
ca Nicolae Căpățină, Con
stantin Niculescu și alții a- 
jungind pînă la 1.600 tone.

• In 1960 salariul mediu al 
ceferiștilor a crescut cu 11,3 
la sută față de anul ante
rior, Tot mai mulți ceferiști 
se mută în locuințe noi. An 
de an sporește numărul ce
lor trimiși prin grija sindica
telor la odihnă și tratament 
în stațiunile balneo-dima- 
terice.

umitru Porojan povesteș
te...

Plec la drum. Un tren 
cu zeci de vagoane încărcate 
cu marfă valorînd zeci de 
milioane de lei. Pe locomoti
vă numai eu și fochistul, un 
tînăr care în curînd va deveni 
și el mecanic. 11 cheamă Pa- 
nait. Intr-una din curse, pe 
cînd ne apropiam de Comana, 
atrag atenția fochistului.

— Ascultă, Panait, se apro
pie Comana... Aruncă cîteva 
lopeți în cuptor. Mărește pre
siunea.

La Comana e o pantă mare.

Fochistul știe. Mai știe că, 
în mod normal, trenul cu care 
au plecat trebuie să ducă 897 
tone. Porojan a încărcat însă 
1.500 de tone.'

— Urcăm din nou fără a 
doua locomotivă ? Supratona- 
jul e cam mare. Aprocpe du
blu. spuse fochistul caz» i»- 
grijorut.

— Din uou. Și să fu atent—
Locomotiva capătă viteză. 

Acul tndicatorului crește ver
tiginos. .

— Ascultă, Panait. Dacă ur
căm panta economisim com
bustibil, iar cea de-a doua lo
comotivă poate fi folosită la 
alte transporturi. Se economi
sește și timp...

Panait aruncă noi lopeți în 
cuptor. Focul se întețește și 
mai mult.

— Totul e să cunoști bine 
particularitățile liniei — spu
ne Porojan. Să cunoști fiecare 
metru al pantei, fiecare curbă, 
a șinelor. Și să știi să folosești 
forța vie a trenului, aderen
ța nisipului turnat sub roți. 
Toate acestea pentru ca să 
știi cum să „ataci" panta. Pen
tru Comana e necesară o vi
teză de cel puțin 40 km. pe 
oră la „atac", astfel ca sus să 
ne menținem într-o viteză de

In întreaga țară rqnt ~ză 
pregă'..r_e pestrs as_r=rar-s 
onor cotsdiț— cit mat trase 
desfășurări IxxărSar <na>- 
le oe prxoăvară si obțtoer- 
ce recite spce-.te.

Dia mrrurr -~ă-.le lacăte M - 
nisteruLi. Agrteolt de că
tre secțiile agricole ale sta»- 
rilor poțrzlare regonate re
zultă că in sjațunLe de sa- 
șini și tractoare șc in gospo- 
dăriile agr.to-je de stat trac
toarele $: -zxCajfce agrxoie ce 
vor fi folosite b prtsaăvară 
au fast puse in cea znai zaare 
parte in stare de fuocttacare.

Pizjă la 16 fetrzarie a fost 
condiționată =a. —azlt de ju
mătate din cantztatea de să- 
mință ce va fi ^ăznrnțată in 
primăvară- In regi-zcSe Do- 
brogea. Galați «: Bucuxeșt. 
unde această aefiuoe a fost 
mai bine orgasuzată. au fost 
pregătite aproape teste se
mințele necesare insămințăr.- 
lor de primăvară.

In regrjsii se cxxifinuă veri
ficarea semmțekr in labora
toarele regionale și raionale-

în ultima șăptămînă trans
portul gunoiului de grajd in 
cimp a fost intensificat înde
osebi în gospodăriile agricole 
colective

De la 1 ianuarie și pînă in 
prezent s-au cărat la cimp 
peste 5 250 000 tone de îngră
șăminte naturale.

Rezultatele obținute in des
fășurarea acțiunii de fertili
zarea solului de către regiu
nile Maramureș, Dobrogea, 
Banat, Suceava și altele in 
care s-a transportat in cimp 
între 40—60 la sută din can
titățile prevăzute, dovedesc că 
și în celelalte regiuni ale ță
rii sînt posibilități pentru a 
se grăbi această lucrare și a 
se transporta încă de pe acum 
cantități cit mai mari de in- 
grășăzninte.

în această perioadă trebuie 
continuate lucrările de pregă
tire și însăzzzințare in răsad
nițe. controlul semănăturilor 
de toamnă, stropirile de iarnă 
in livezi etc.

Ministerul Agriculturii a- 
preciazâ că în toate regiunile 
pregătirile pentru insămînță- 
rile de primăvară, mai ales 
condiționarea semințelor și 
transportul îngrășămintelor, 
trebuie mult grăbite pentru 
a fi terminate la vreme-

fâ^rȚ

(Agerpres)

EUGEN FLORESCU

(Continuare în pag. 3-a)
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Propunerile se înfăptuiesc
La adunările de propuneri 

ca și la întâlnirile care au 
avut loc pînă acum cu candi- 
dații Frontului Democrației 
Populare alegătorii din regiu
nea Suceava au făcut peste 
10.000 de propuneri pentru 
mai buna gospodărire a sate
lor și orașelor, valorificarea 
resurselor locale ale regiunii 
și mai buna aprovizionare a 
magazinelor cooperatiste din 
satele îndepărtate. în multe

locuri propunerile făcute au 
început să prindă viață. Can- 
didații împreună cu cetățenii 
muncesc pentru înfăptuirea 
lor.

Candidata Casandra Saveta, 
de exemplu, împreună cu fe
meile din circumscripția elec
torală comunală nr. 5 Pleșești, 
lucrează la amenajarea nou
lui local de școală care va fi 
dat în curînd în folosință. în 
satul Merești din aceeași co
mună s-au transportat prin 
muncă voluntară 50 m.c. pia
tră pentru fundația noului 
cămin cultural, iar cetățenii 
din comuna Lozna au trans
portat 260 m.c. pietriș pentru 
pietruirea șoselei Fălticeni — 
Lozna. Din propunerile făcu
te de cetățenii regiunii cu pri
lejul întâlnirilor 1.100 au fost 
rezolvate iar restul se află in 
studiul organelor locale de

(Agerpres)
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Zilele trecute am vizitat una 
dintre cele șaptesprezece 
întreprinderi noi construi

te in 1960 : Fabrica de produse 
lactate „București11. Călătorul 
din tramvaiul 13, care privește 
din goana vehiculului peisajul 
modern, citadin al cartierului 
Militari, poate fi ușor derutat 
de aspectul exterior al fabricii : 
o nouă școală medie ? - se va 
întreba. Un institut ? Sau un 
bloc de locuințe ? Fiindcă la 
prima vedere, cea mai tinără 
unitate a industriei noastre ali
mentare nu se deosebește de 
elegantele clădiri din spatele 
Sălii Palatului R. P. Romine... Iar 
în interior : vaste săli de faianță 
albă, sub sclipitoare cupole cu 
neon, în care complicate mașini 
și agregate înlocuiesc munca 
omului. 300.000 litri de lapte 
intră zilnic în circuitul de pro
ducție al noii fabrici.

Săptăminile trecute, îndeletni
cirile de reporter m-au dus la 
Uzinele „Unirea - din Cluj. N-aș 
cita în acest articol, consacrat 
industriei bunurilor de con
sum,' această unitate a industriei

pag 2-a

culturală
a tineretului

mult.
ieftin.

metalurgice, dacă „Unirea” care 
pe vremea patronilor, (deci nu 
mai departe de acum 13 ani) 
fabrica... potcoave și sobe de 
gătit, n-ar furniza astăzi fabri
cilor noastre textile, în funcțiune 
sau în construcție, cele mai mo-

mai bine, 
mai frumos

textiliștii pra-jene minuite de 
hoveni™

Cu cîteva luni
fost la Luduș, la noua more fa
brică de zahăr. Vă aduceți 
aminte. Plenara CC. al P.M.R. 
din noiembrie 1958 arată co

REALIZĂRI

in urmă, om

CU CARE NE MiNDRIM — 
PERSPECTIVE ÎNSUFIEȚITOARE

derne meșini-războoie, meș- 
de cardat de filat de pieptănat 
bumboc, lină, relon. La Pucioasa 
ia ființă un mare combinat tex
til - „Constantin hrănuș” - Și 
uzina de pe malul Someșului o 
utilează cu echipament romi- 
nesc. Milioane de metri de țe
sături vor produce mașinile du-

produceom de peste două ori 
mai mult zahăr decît în 1938, 
da- insuficient față ce 
rințeie de 
mori ale 
văr : mă 
din sudul 
cumpăram
crăciun, altă litră de paște... As-

ce- 
consum mereu mai 
populației. Intr-ade- 
aflam intr-un sat 
Olteniei, „Altădată 
o litră de zahăr de

cundeam zahărul de________  copii11... 
îmi spunea un țăran colectivist. 
.Astăzi avem întotdeauna >n 
casă pe puțin cinci chile..."1. 
O jumătate de kilogram de za
hăr consumul anual al unei fa
milii întregi, iată care era nive
lul de trai al poporului pe vre
mea burghezo-moșierimii I încă 
din 1959 industria noastră a în
deplinit prevederile plenarei din 
1958 iar în anul 1960 producția 
de zahăr a fost de 391.000 tone 
înregistrind o depășire de 162% 
a realizărilor anului 1959. „Se 
prevede un consum anual pe 
iocuitor de
350-380 litri lapte și produse 
lactate, 35-40 kg zahăr și pro
duse zaharoase (...) ceea ce co
respunde nivelului de consum al 
țărilor dezvoltate din punct de 
vedere economic", precizează ra- 
portul Comitetului Central la 
cel de-al lll-lea Congres al 
partidului, 
duș, care

1959. „Se

60-70 kg carne,

Fabrica de la Lu- 
valorifica resursele

NICOLAE MĂRGEANU

(Continuare în pag. 3-a)

Disrannd 
despre viața nouă 

a țărănimii muncitoare

După ce ziua întreagă tine
rii colectiviști din Roșcani, 
raionul Ilia, au lucrat împreu
nă la transportatul îngrășă
mintelor naturale pe tarlalele 
gospodăriei, acuza, odată cu 
înserarea, se despart îndrep- 
tindu-se spre casele lor. Află 
însă că la Casa alegătorului 
din sat ii așteaptă un program 
interesant După un ceas, tine
rii colectiviști sînt din nou 
împreună. De data aceasta, la 
Casa alegătorului. Printre ei 
se află Josan Marioara, Mihuț 
Ioviță, Oprean Petru și alții 
care de curînd au împlinit 18 
ani și care vor vota la 5 mar
tie pentru prima oară. Alături 
de ei au mai sosit Sindea E- 
manoii, Bogdan Elena, To- 
plean Emilia, Timișan Mihai, 
Stănilă Ion. Petrașc Oliviu, 
Petrașc Petrică și alțj tineri. 
La Casa alegătorului îi aștep
ta bâtrînul colectivist Trif A- 
dam. După ce au ascultat con
ferința despre „Profundul de
mocratism al sistemului nos
tru electoral14,, tinerii l-au în
conjurat Pe bătrînul colecti
vist.

— Astăzi am făcut treabă 
bună la cimp. Moș Adam, i se 
adresă Mihuț Ioviță. Am trans
portat vreo 200 tone îngră
șăminte. Iar acum că vine sea
ra lăsarăm lucrul și veni- 
răm să ascultăm o conferință 
și să te rugăm pe dumneata 
să ne mai povestești din a- 
mintirile dumitale de tinerețe.

— Lucruri prea frumoase nu 
am de povestit de atunci. Nici 
despre mine și nici despre sat. 
Și eu și satul eram slugi la 
cîțiva chiaburi.

Și colectivistul Trif Adam 
continuă să vorbească.

— Se pregăteau alegerile 
din 29. In sat soseau în fie
care zi căruțe încărcate cu 
oamenii țărăniștilor sau libe
ralilor pentru a-i convinge pe 
țărani să voteze pentru ai lor. 
Se întreceau în a făgădui că 
vor face și vor drege pentru 
binele și fericirea noastră. E- 
ram însă sătui pînă în gît de 
asemenea promisiuni minci
noase. Intr-o zi, nu știu care 
dintre ei, țărăniști sau libera
li, ne-au chemat la un chiabur 
acasă. Acolo erau pregătite 
vreo 5 butoaie cu vin acru. 
„Beți, fraților și vă veseliți ! 
Noi nu am uitat niciodată de 
frații noștri țărani44 — ne stri
gau ei. îndemnîndu-ne să bem. 
Alegerile au sosit și ele. De 
bună voie s-au dus la vot doar 
chiaburii din sat. Ceilalți ță
rani au fugit pe deal, la vite, 
iar cei care au fost tîrîți cu 
de-a sila la vot de către jan
darmi au votat cu cine s-a ni
merit. N-a trecut nici o lună 
de zile de la alegeri și ne-am 
trezit cu citațij de la percep
ție ca să achităm suma de 
300 lei fiecare.

- Pentru ce, de unde ? ne

LAL ROMULUS 
corespondentul 

„Scînteii tineretului" 
pentru regiunea Hunedoara

(Continuare în pag. 3-a)

încredere deplină 
în politica partidului

Sala de festivi
tăți a Școlii ele
mentare nr. 95 este 
arhiplină. Candida
tul, tînărul frezor 
Mircea Smedoiu î» 
alegătorii, locuitorii 
de pe raza circum
scripției electorale 
orășenești nr. 221. 
din Capitală au ve
nit să treacă în 
revistă realizările 
obținute în cartie
rul lor și să discu
te despre treburile 
gospodărești de vi
itor. Printre alegă
tori se află mulți 
muncitori de la 
Fabrica de în
călțăminte „Flacă
ra roșie", Uzinele 
„Timpuri Noi“ și 
altele. Pentru cei 
mai mulți dintre 
ei, Mircea Smedoiu, 
este bine cunoscut. 
Unii îl cunosc din 
fabrică, unde mun
cesc cot la cot cu 
el. Alții, din cartier 
unde s-au străduit 
împreună să-și în
frumusețeze străzi
le. Mircea Smedoiu 
este frezor fruntaș 
la Uzinele „Timpuri 
Noi". El a mai fost 
deputat. Are 31 de 
ani, este un tînăr 
energic, priceput, 
bun gospodar. Ce
tățenii îi prețuiesc 
activitatea atît în 
producție cît și în 
munca obștească.

Se înscriu la cu- 
zzfnt numeroși ale
gători. Ei înfățișea
ză simplu tot ce 
s-a făcut în cartie
rul lor, care a deve
nit dintr-o mahala 
plină de gropi un 
frumos colț întine
rit al Capitalei 
noastre. Din discu
țiile lor reiese că 
s-au pavat nume
roase străzi, s-a lăr
git rețeaua electrică 
și cea de canaliza
re, au fost constru
ite diferite unități 
pentru deservirea 
populației, nume
roase locuințe mun
citorești. spații ver
zi, așezăminte cul
turale și altele.

— Anul trecut 
s-au pavat 2000 mp 
de stradă, a fost 
prelungită canaliza
rea pe unele străzi. 
Prin munca patrio
tică a cetățenilor 
s-au realizat econo
mii în valoare de 
18.000 lei la pavaj. 
— arăta un alegă
tor.

— Și în domeniul 
sănătății publice 
s-a realizat un lu
cru important in 
cartierul nostru — 
arată pensionarul 
Alexe Vozian. A 
fost amenajat un 
frumos dispensar 
bine utilat și dotat 
cu personal medical 
de înaltă calificare.

— Strada Morilor 
în trecut era întu
necată. astăzi a fost 
electrificată în în
tregime — a spus 
un alt tovarăș.

In discuțiile pur
tate vorbitorii și-au 
manifestat recunoș
tința față de par
tid, în politica că
ruia se reflectă din 
plin grija pentru 
om. Ei au făcut nu
meroase propuneri 
menite să ducă la 
înfrumusețarea car
tierului lor.

Iată unele din an
gajamentele luate: 
vom amenaja prin 
muncă voluntară un 
parc pe strada Foi
șorului, vom ame
naja o piață volan
tă. vom planta un 
număr însemnat de 
pomi pe străzile 
cartierului, vom 
contribui prin mun
că patriotică la pa
rarea unor străzi.

Tînărul candidat 
Mircea Smedoiu i-a 
asigurat pe alegă
tori că va lupta 
neobosit pentru în
frumusețarea car
tierului, va munci 
împreună cu locui
torii din circum
scripție pentru ob
ținerea unor cît mai 
mari realizări gos
podărești.

MIRCEA BUMBAC

In ziua de 16 februarie Q lingă placa comemorativă din 
curtea Atelierelor C.F.R. „Grivița Roșie11 - patru copii de la 

școala mixtă rtr. 135 au primit cravatele roșii de pionieri.
Foto : T. MIRONESCU



Satul și lăcașul său
de cultură

Odată cu înființarea în 
toamna anului 1957 a 
gospodăriei agricole co

lective „Octombrie roșu" în 
fața colectivului de conducere 
al căminului cultura] „Mihail 
Sadoveanu" din comuna noas
tră s-a ridicat o problemă 
deosebit de importantă. Acti 
vitatea culturală trebuia să 
propage cu entuziasm și pri
cepere politica partidului de 
întărire și consolidare a 
G.A.C., să ajute oamenilor 
din sat să înțeleagă care este 
adevăratul drum pe care să-1 
urmeze spre o viață îmbelșu
gată, să dea răspuns clar pro
blemelor legate de transfor
mările profunde prin care 
frece satul.

Sub conducerea organiza
ției de partid, am început 
să alcătuim programe cul
turale care-șî propuneau a- 
cest scop. Programe care să 
reflecte superioritatea muncii 
în comun, promovarea conti
nuă a experienței bune obți
nute de colectiviștii fruntași, 
metode bune de organizare a 
muncii, lămurirea probleme
lor economice ale gospodăriei, 
luarea de atitudine față de 
unele concepții înapoiate ce se 
mai vădeau la unii în legătu
ră cu munca în gospodărie — 
iată obiectivele pe care ni 
le-am propus în activitatea 
noastră culturală de zi cu zi.

Conferințele și serile de 
întrebări și răspunsuri pe 
teme legate de munca și via
ța oamenilor au stîmit de la 
început interesul. S-au ținut 
conferințe ca : „Necesitatea 
măririi bazei furajere în gos
podăria colectivă", „Rezultate
le folosirii îngrășămintelor 
chimice și naturale pe ogoa
rele gospodăriei colective", 
„Creșterea numărului și a 
producției animalelor — sar
cină importantă a colectiviș
tilor" etc. Aceste conferințe 
au fost ținute de inginerul a- 
gronom Angela Popescu, de 
doctorul veterinar Gheorghe 
Bucur, de tovarășul Vasile 
Curcă, președintele gospodă
riei colective, în fața tuturor 
oamenilor. Vorbind pe înțe
lesul tuturor despre fapte cu
noscute, folosind grafice și 
diafilme, s-au arătat perspec
tivele gospodăriei colective în 
viitorii ani, necesitatea dez
voltării sectoarelor zootehnic, 
pomicol și apicol.

Lucrul acesta l-am mai 
tratat și prin organizarea „Se
rilor de întrebări și răspun
suri" la căminul cultural. Aici 
colectiviștii se întîlnesc cu 
țăranii muncitori individuali 
și întovărășiți și discută în
tre ei despre munca și viața 
în gospodăria colectivă. Pe 
data de 5 februarie, de pildă, 
a fost organizată o asemenea 
seară în care tov. Vasile 
Curcă, președintele gospodă
riei, a răspuns țăranilor indi
viduali și întovărășiți Vasile 
Abăgeanu, Constantin Bălță- 
țescu, Vasile Munteanu, 
Gheorghe Ciudin și altora care 
au pus întrebări de felul a- 
cesta : cum e organizată mun
ca ? cum se face retribuția în 
G.A.C. ? cum se lucrează în 
brigăzile de cîmp ? etc.

Căminul cultural a devenit 
locul cel mai îndrăgit, unde 
tineri ca și vîrstnici obișnu
iesc să se întîlnească și să 
discute, să vină să ia cărți 
politice și literare care vor
besc despre făurirea vieții so
cialiste la sate, ori cărți agro
zootehnice (anul acesta am a- 
vut peste 1.150 cititori), să a- 
siste la spectacole care le în
fățișează și cu mijloacele artei 
viitorul luminos pe care li-1

Brigada artistică de agitație 
a căminului cultural din co
muna Topraisar, raionul Ne
gru Vodă, repetă un nou pro
gram pe care-l vor prezenta 
în cinstea alegerilor de Ia 

5 martie.

Foto : AGERPRES

Alcătuite din utemiști și 
tineri, brigăzile artis
tice ale casei de cul

tură orășenești din Cerna
vodă au dat 326 de spec
tacole în anul trecut, bătînd 
drumurile satelor colectiviza
te, creindu-și o faimă bineme
ritată. Tractoriștii Iordan Vic
tor și Cristea Constantin, în
vățătoarele Bubuș Lucia și I- 
rimia Lucia, Ghiocel Aneta și 
mulți alții sînt interpreți pre- 
țuiți și așteptați în peste 
douăzeci de comune. Și asta 
pentru că, bine îndrumate de 
cabinetul metodic al Casei de 
cultură, aceste brigăzi urmă
resc noul, le preocupă satul, 
viața lui, întărirea economico- 
organizatorică a gospodăriilor 
agricole colective.

Deseori, brigăzile artistice 
ale Casei de cultură orășe
nești din Cernavodă organi
zează ștafete culturale. Pro
gramele ștafetelor cuprind va
riate teme luate din viață și 
sînt concepute la un nivel ar
tistic corespunzător. In dru
mul lor, ștafetele laudă, sti
mulează ceea ce este bun, dar 
nu uită să prindă în șfichiul 
criticii ceea ce este înapoiat.

Conținutul bun al progra
melor se află în strînsă legă
tură cu activitatea rodnică a 
cenaclului literar „Tudor Ar- 
ghezi“ din oraș. Membrii ce
naclului, au sprijinit mun
ca brigăzilor artistice al
cătuind 34 de texte. „Braz
dă mănoasă", „Să adu
năm cu sîrg și spor bogățiile 

deschide gospodăria colectivă. 
De aceea, am orientat Și ac
tivitatea artistică spre țelul 
despre care vorbeam mai sus. 
în primul rîrid aveam nevoie 
de tineri buni, harnici, talen- 
tați care să facă cel mai bine 
această treabă. în problema a- 
ceasta, un sprijin deosebit am 
primit din partea comitetului 
U.T.M. pe comună (secretar 
Gheorghe Amihăilei) care a 
reușit să antreneze mulți ase
menea tineri la activitatea ar
tistică. Aveam în sat tineri 
deosebit de talentați, cum sînt 
Vasile Diaconii, Catinca Mun- 
teanu, Ana Tărpescu, Vasile 
Munteanu, Constantin Abă- 
geanu, care se pricepeau să 
cînte, să danseze, ori să joace 
în piesele de teatru. Meritul 
comitetului U.T.M. pe co
mună este că a reușit să-i 
antreneze în activitatea cul
turală, să le trezească 
entuziasmul tineresc. Colecti
vul -artistic permanent al 
căminului nostru s-a mărit 
ajungînd la peste 150 de ti
neri.

O atenție deosebită am dat

Din experiența 
căminelor culturale

alcătuirii repertoriului e- 
chipei de teatru, după sta
diu] de dezvoltare al gos
podăriei colective. Mai în- 
tîi am pus în scenă ,,îndoiala“ 
de Emest Maftei care răspun
dea de minune multora din 
problemele esențiale ce se ri
dicau la început cu privire la 
intrarea în gospodăria colec
tivă. Pe urmă, pe măsura în
tăririi și dezvoltării gospodă
riei noastre colective, am dat 
spectacole cu piesa „Bucuroși 
de oaspeți “ de Gh. Țențu- 
lescu, „O să fie nuntă mare“ 
de Lucia Demetrius, iar 
acum punem în scenă „Paz
nicul stelelor" de T. Vornic.

Și piesele de teatru — și 
trebuie să semnalăm că încă 
sînt prea puține, pe care ni 
le oferă dramaturgii, Casa 
Centrală a Creației Populare 
— ne-au ajutat să ne apro
piem de sufletele oamenilor, 
pentru a le arăta și de pe sce
nă drumul pe care trebuie să-l 
urmeze pentru a-și face via
ța mai bună, mai frumoasă. 
Pe lîngă piesele amintite, îm
preună cu învățătorul Ma
tei Roban și bibliotecara Ma
ria Curcă, am organizat și 
prezentat numai în ultimul MIHAI LUCA 

colectivist

Ajutor nu înseamnă 
substituire

de pe ogor", „Zmulgem ape
lor pămîntul roditor" — sînt 
doar cîteva din textele de lar
gă popularitate ale brigăzilor 
artistice de aici.

Dar casa de cultură orășe
nească ajută brigăzile artistice 
din comune și cu texte, îndru- 
mîndu-Ie mai ales să atace 
problemele cele mai impor
tante ale vieții satelor. Tor- 
toman, de pildă, este o comu
nă mare, bine gospodărită, în 
care colectiviștii au obținut 
rezultate foarte bune. Cămi
nul cultural — arhiplin. Co
lectiviștii aplaudă. Așteaptă 
nerăbdători surprizele cu care 
i-au delectat de atîtea ori bri
găzile artistice de la căminul 
lor. Se ridică cortina. Briga
da cîntă un cuplet despre 
„vestiri noi de fapte bune" 
din satul Tortoman. De obicei 
aceste vestiri, rimate, se cîn
tă. Brigada însă a împărțit 
foi volante. Textul lor direct, 
accesibil, vorbește de trebu
rile colectiviștilor: transpor
tul îngrășămintelor, plantarea 
pomilor fructiferi, construcția 
a încă două săli de clasă prin 
contribuție Voluntară, ajuto
rul primit din partea G.A.S. 
etc. Lucrurile iau o întorsătu

timp trei programe ale brigă 
zii artistice de agitație axate 
tot pe transformarea socialis
tă a satului nostru, cu exem
ple cunoscute de oameni. A- 
ceste spectacole („Șezătoare 
la gospodărie", „Veniți cu noi 
In colectivă" și „Crește șl în
florește colectiva noastră") 
s-au bucurat de un deosebit 
succes toemai pentru că au 
răspuns frămîntfirilor oame
nilor din satul nostru. Au 
fost date exemple de co
lectiviști fruntași ca Vic
tor Ichim, Mihai Iusub, Vasi
le Cărămidă și alții, care și-ău 
dus acasă produse cum n-au 
avut ei niciodată și care au 
avut posibilitatea să-și con
struiască case noi; s-au popu
larizat metodele înaintate 
prin care colectiviștii au ob
ținut recolte bogate etc.

O problemă deosebit de 
importantă care a trezit dis
pute aprinse în sinul familii
lor din Satul nostru a fost 
zestrea fetelor. Oamenii așa 
au apucat: la măritiș, trebuie 
să dai zestre. Nu fiecare putea 
Înțelege că acum fetele noas
tre au drept zestre hărnicia 
lor care le aduce belșug în 
casă. Ca să-i facem pe oa
meni să înțeleagă că în 
gospodăria colectivă zestrea 
și-o fac fetele singure mun
cind cît mai bine, am 
compus o scenetă pe baza 
unui fapt real, petrecut în sa
tul nostru. Versuri noi, izvo- 
rîte din noua realitate a sa
tului — ca de pil^ă „Dusu-s-a 
timpul acela / Cînd te mări
ta parcela" explicînd apoi că 
în gospodăria colectivă „Hăr
nicia, rodul bun, îți fac zes
trea de acum", au primit a- 
probarea unanimă a spectato
rilor și pentru faptul că în 
frămîntările eroinei de pe 
scenă se recunoscuseră mulți.

Pentru ca munca culturală 
să dea rezultate cît mai bune, 
căutăm mereu s-o îmbrăcăm 
în noi forme interesante, a- 
tractive, cu foloase practice. 
Așa de pildă, organizînd 
întîlniri cu agronomul gospo
dăriei agricole colective, la 
care se va vorbi despre modul 
în care se vor putea reda agri
culturii cele 45 hectare de te
ren de la Făget și Buga, vom 
alcătui și un program artistic 
adecvat.

MARIA CARP 
directoarea Căminului 

cultural
,,Mihail Sadoveanu', 
comuna Bălțătești, 
raionul Tg. Neamț.

ră neașteptată însă. Brigada 
nu se mulțumește să înfățișe
ze numai ea înfăptuirile și 
sarcinile, ci solicită agitatoric 
participarea întregii săli. Prin 
întrebări meșteșugite adresate 
spectatorilor, interpreții din 
brigadă determină sala să ho
tărască care au fost fruntașii.

Comunicarea directă cu ma
sa spectatorilor cunoaște și

Din activitatea 
Ia sate a Casei 

de cultură 
din Cernavodă

alte forme. De pildă, prin tex
te intitulate „La adunarea ge
nerală și brigada e în sală", 
la spectacolele date în comu
nele Dunărea, Mircea Vodă, 
Saligni, Seimenii Mari, brigă
zile artistice mobilizează pe 
colectiviști Ia acțiunile între
prinse pentru dezvoltarea gos
podăriilor colective. Brigăzile 
au dat pildă colectiva din Si- 
noe, unde s-au făcut grajduri, 
maternități, saivane și „fără 

După un program cultural 
tinerii din comuna Cîrpiți, 
raionul lași, s-au intîlnit cu
colectivistul loan Galițki care 
le-a povestit despre farsa 

alegerilor din trecut.
Foto : V. RANGA

In pregătire — 
un nou spectacol
Lă căminul cultural din co

muna Bivolari, raionul Iași, 
activează 3 formații artistice 
— cor, dansuri, teatru. Artiștii 
amatori de aici pregătesc un 
nou program, în cinstea 
alegerilor de la 5 martie.

Formația de dansuri, sub 
îndrumarea tovarășului Urmă 
Ion, directorul căminului, pre
gătește noi dansuri romînești 
și sovietice. Echipa de teatru, 
condusă de învățătoarea Ur
mă Tamara, face repetiție cu 
piesa „Jos Tudorache, sus Tu- 
dorache", care satirizează mas
carada alegerilor din trecut, 
precum și la cîteva monologu- 
ri, iar corul pregătește prin
tre altele cîntecele „Sub al 
păcii stindard", „Să fii parti
dului oștean", „La noi în gos
podărie" etc.

La pregătirea noului pro
gram artistic printre cei mai 
activi artiști amatori se nu
mără utemiștii Mihai Tăbăra- 
nu, Ion Gheorghiu, Ion Popa 
$i alții.

să coste milioane", prin mun
că voluntară.

Dar unele texte făcute la 
casa de cultură nu servesc 
scopului propus, sînt medio
cre, neinteresante, nemobili
zatoare. „Cintece de primăva
ră" plutește în generalități, se 
vede că autorul nu cunoaște 
viața satului, nu dezvoltă con
cret frămîntările colectiviști
lor. Așa cum e, pare a fi scris 
de dragul textului; or, se 
știe, texte de acest fel sînt 
date curînd uitării, n-au sorți 
să încolțească și să prindă ră
dăcini în conștiința oameni
lor. Un alt text, „Ce e bun și 
ce e rău pe la noi prin 
S.M.T.", deși operativ, suferă 
și el, pe alocuri, de generali
tăți.

Pe de altă parte, Casa de 
cultură orășenească din Cerna
vodă obișnuiește să multipli
ce în zeci de exemplare texte 
slabe, dar chiar și unele de 
calitate, distribuindu-le brigă
zilor artistice din comune. Cu 
asta însă strică cu o mînă 
ceea ce a făcut bun cu cea
laltă. Este bine știut că o a- 
numit” stare de lucruri este 
într-o comună, o alta în cea
laltă. Completînd cu cifre sau

Programe artistice 
în întîmpinarea alegerilor 

fn aceste zile la căminele
/ culturale din regiu

nea Hunedoara se des
fășoară o vie activitate. Tine
rii participă cu mult in
teres la acțiunile întreprinse 
în cadrul caselor alegătorilor.

La Petroșani ori la Săsciori, 
la Ghelar ori la Cricău, Hu
nedoara, Deva, Poiana, peste 
tot formațiile artistice de a- 
matori au prezentat și conti
nuă să prezinte programe ar
tistice închinate alegerilor de 
la 5 martie. Aceste formații 
artistice cuprind în ele sute 
de tineri, care în orele libere 
își petrec timpul în sălile de 
repetiții sau de spectacole ale 
celor peste 500 de unități cul
turale din regiune-

Astfel la căminul cultural 
,(Pet6fi Sandor’ din Deva, cu 
prilejul propunerii candidatu
rii tovarășilor Julea Dumitru 
și Jac Ladislau în circum
scripția electorală nr. 45 și 
respectiv 44 oraș Deva, or
chestra, soliștii și brigada de 
agitație au prezentat un pro
gram artistic dedicat alegeri
lor.

în programul brigăzii de a- 
gitație artiștii amatori au vor
bit despre fruntașii muncilor 
agricole, despre munca harni
că a tuturor colectiviștilor, 
datorită cărora gospodăria co
lectivă din Deva a ajuns mi
lionară.

La Cristur, la căminul cul
tural a fost organizată o sea
ră literară: „Alegerile în tre
cut și azi" urmată de un pro
gram artistic în care corul, 
orchestra, brigada de agitație 
și soliștii s-au întrecut pe sce
nă. De pildă, corul a pregătit 
cîntecul „Hai la vot" în lim
bile romînă și maghiară, iar 
programul brigăzii de agitație 
intitulat tot „Hai la vot" care 
cuprinzînd și aspecte de la a- 
legerile din trecut, vorbește 
mai mult despre satul Cristur 
unde romînii și maghiarii sînt 
uniți în gospodăria colectivă

numele fruntașilor ori coda
șilor și aducîndu-le în scenă 
cu ajutorul textului dactilo
grafiat în zeci de exemplare, 
brigăzile artistice din comu
nele respective își limitează 
posibilitățile de a acționa di
rect, potrivit specificului lo
cal. Brigada artistică de agita
ție nu mai constituie un orga
nism viu. care acționează ope
rativ, trăgîndu-și seva din 
realitatea vie.

Pentru Casa de cultură o- 
rășenească Cernavodă nu e o 
dificultate să îndrepte această 
greșeală. In fiecare cămin din 
peste douăzeci de sate a spri
jinit înființarea brigăzilor ar
tistice, a stimulat activitatea 
culturală. Trebuie acum ca a- 
ceste brigăzi de agitație să fie 
învățate să acționeze singure, 
cu energie și cît se poate de a- 
trăgător. Casa de cultură tre
buie să contribuie la înche
garea unor colective de crea
ție în sate, pe lîngă căminele 
culturale, acolo unde activea
ză brigada artistică. Organi
zațiile U.T.M. comunale pot 
sprijini activitatea brigăzilor 
artistice recomandînd tineri 
talentați, colectiviști destoi
nici, cu prestigiu în fața mase
lor, care să alcătuiască pro
grame operative, cu bogat 
conținut educativ, inspirat din 
munca și preocupările satu
lui.

ROMULUS ZAHARIA

„Dacă“ nu aduce 
tinerii la concurs...

Cum se ocupă comitetul U.T.M. din comuna 
Podari-Craiova de desfășurarea concursului 

„Iubiți cartea"

și duc o viață fericită, unde 
în anii regimului democrat- 
popular s-a înălțat un cămin 
cultural de toată frumusețea.

La Băcia s-a prezentat sce
neta „Scrie prefectule", dan
suri și cîntece interpretate de 
corul din sat.

Spectacole pentru acest e- 
veniment au mai pregătit și 
prezentat brigăzile artistice 
de agitație ale caselor raio
nale de cultură din regiune.

ERNEST USKAR 
de la Casa regionali 

de creație
Deva — Hunedoara

— LA SEARA —
DE ÎNTREBĂRI 
ȘI RĂSPUNSURI

La ora indicată, în sala cămi
nului cultural se adunaseră vreo 
70 de băieți și fete. Erau ute. 
miști și tineri din G.A.C. și în
tovărășirile agricole de aci, din 
satul Bosia, raionul Iași. Cu toții 
au luat loc pe scaune și în bănci. 
In față, la o masă, s.au așezat : 
profesoara Maria Apietroaie, bi
bliotecara Virginia Crețu, învăță
toarea Eugenia Păfimaru, secre
tarul comitetului comunal UTM. 
Și seara de întrebări și răspun
suri a început ea de obicei, sim
plu, ca o discuție prietenească.

Setea de a cunoaște, preocu
parea de a-și îmbogăți cunoștin
țele cu noi și diferite noțiuni a 
intrat de mult în obiceiul tine
rilor din acest sat E firesc. 
Anii noștri au adus mari schim
bări în viața satului Bosia 
ca și în viața altor sate. Gospo
dăria agricolă colectivă care se 
întărește pe zi ce trece și alături 
de ea întovărășirile au deschis 
drumul spre belșug țăranilor 
muncitori. Lumina electrică, că
minul cultural construit recent, 
dispensarul, cele două școli noi, 
biblioteca cu mii de volume, fil
mele de cinci ori pe săptămînă 
sînt semnele vieții noastre noi, 
socialiste

Tinerii din Bosia nu mai duc, 
în perioada iernii, o viață închi
să între pereții casei, lipsită de 
orizont și lumină, ca părinții lor 
pe vremuri. Ei își petrec serile 
la căminul cultural, la bibliotecă, 
la film, învață ceva nou și bun, 
care le va fi de folos toată viața.

Organizația U.T.M. din satul 
Podari—Craiova, a discutat în 
vara anului trecut într-o aduna
re generală, problema concursu
lui „Iubiți cartea". La sfîrși- 
tul adunării, pentru comitetul 
organizației U.T.M., pentru co. 
misia concursului „Iuibiți car
tea" era clar ce se făcuse bun, 
ce mai rămăsese de făcut și 
cum anume trebuia acționat in 
viitor.

fn urma acestei adunări 
generale, comisia a înregistrat în. 
scrierile a 27 de tineri pentru 
participare la concurs. Pe urmă, 
aplicând în practică cele stabi
lite de adunare, cițiva membri ai 
comisiei au trecut la pregătirea 
noilor participanți. Tinerii ci
teau, firește, cărțile prevăzute în 
listele concursului. Pentru ca ei 
să înțeleagă insă cît mai bine 
ceea ce citesc, Ia Podari s-au fo
losit multe metode interesante, 
educative. Așa ou fost recenziile, 
serile literare, lecturile colective 
urmate de discuții. Pregătirea 
insă trebuia să fie eficientă și 
în același timp diferențiată, co
respunzătoare cunoștințelor fiecă
rui tinăr în parte. Din această 
cauză cei 27 de noi concurenți au 
fost impărțiți in grupe de cite 
5.6 inși. La manifestările amin
tite, pe lîngă cei înscriși la con
curs, participau și alți tineri ță
rani întovărășiți din sat.

Munca de pregătire perseve
rentă a făcut ca in scurtă vreme, 
toți cei 27 noi concurenți să ob
țină insigna „Prieten al cărții". 
Este un rezultat meritoriu Nu 
însă pe măsura posibilităților.

Pe pieptul a 57 de tineri din 
Podari strălucește acum insigna 
de „Prieten al cărții”. Alte cî
teva zeci așteaptă s-o primească. 
Dar în sat mai sânt aproape 300 
tineri. Adunarea amintită a avut 
un larg ecou. De ce totuși de a- 
tunci, adică din vara anului tre. 
cut, n-a crescut numărul „priete
nilor cărții" decît foarte puțin ?

Răspunsul îl găsim în primul 
tind în activitatea comisiei con
cursului. Doar doi din membrii 
ei, bibliotecara Paula Tran
dafir și Dumitru Popa, a- 
jutați de câțiva tineri pur
tători ai insignei, printre care 
Constantin Cătănescu și Gheor-

Căminul cultural folosește diver
se forme de educație în munca 
sa. O asemenea formă se concre
tizează și în organizarea perio
dică a serilor de întrebări și răs
punsuri. De fiecare dată acestea 
vin să răspundă problemelor 
care frămîntă tineretul satului. 
Bunăoară, la seara despre care 
vorbim, au pus întrebări 
vreo 15 tineri. Printre ei, 
Ion Holboțeanu și Maria Iosub, 
Constantin Dîrvaru, Vasile Efti- 
mie, Dinu Băran. întovărăși- 
tul Vasile Eftimie a vrut 
să afle de pildă cum sînt retri- 
buiți colectiviștii. I-a răspuns 
colectivistul Ion Holboțeanu, 
explicîndu-i prin exemplul său 
personal. Un alt tînăr întovărășit 
a întrebat cum sînt obținute pro
ducțiile mari la hectar în G.A.C. 
în răspunsurile date tinerilor 
Ii *-a  explicat pe îndelete cum 
în gospodăria colectivă sînt largi 
posibilități de aplicare a tehni
cii înaintate, a metodelor știin
țifice pentru obținerea unor re
colte bogate.

La unele întrebări s-a dat răs
puns pe loc. Altele au fost nota
te pentru ca răspunsul să fie 
dat mai documentat la următoa
rea manifestare de acest fel. Se
rile de întrebări și răspunsuri 
de la căminul din Bosia trec pe 
nesimțite, pline de învățăminte. 
Ele îi ajută pe tineri să cerce
teze, să învețe, să-și îmbogățeas
că necontenit cunoștințele în cele 
mai diverse domenii de activitate.

S. CONSTANTIN 

ghe Stoica, s-au ocupat de orga
nizarea unor acțiuni mobilizatoa
re pe marginea concursului. Cei. 
lalți membri ai comisiei — Du
mitru Bușea (secretar al comite
tului comunal U.T.M.), Valeria 
Dragată, (director al căminului 
cultural) și Stoian Șușerea au 
neglijat complet sarcinile pe 
care le aveau în această calita
te. Nici organizația U.T.M. nu 
s.a mai ocupat în ultima vreme 
de concurs, n-a mai pus această 
problemă importantă — lectura 
— în discuția ulemiștilor.

In al doilea ritul, răspunsul îl 
găsim in munca bibliotecii. Pe 
de o parte n-a existat o suficien
tă grijă pentru asigurarea in nu
măr corespunzător a cărților din 
concurs. Sînt cărți care lipsesc, 
ca de pildă „Bărăgan" de V. 
Em. Galan, voii. I și II, „Poezii" 
de M. Eminescu, „Poezii” de G. 
Coșbuc, „Pămint desțelenit" de
M. Șolohov. Altele există doar 
intr-un singur exemplar : „Mi. 
trea Cocor" de M. Sadoveanu, 
„Tinăra Gardă" de Al. Fadeev, 
„Setea” de Titus Popovici Bi. 
bliotecara a cerut în repetqte rîn- 
duri de la Craiova sprijinul bi
bliotecii raionale, a colectării. 
Deși promisiunile din partea fo
rurilor amintite nu au lipsit ni
ciodată, cărțile din bibliografia 
concursului nu s-au trimis.

Discutînd cu membrii comite
tului comunal U.T.M, constați 
că aceștia știu ce trebuie făcut 
pentru îmbunătățirea muncii ta 
această direcție De pildă, își dau 
seama ci ar fi fost bine dacă ar 
fi activizat comisia, care să fi 
lucrat apoi pe baza unui plan de 
muncă cu sarcini concrete pen. 
tru fiecare membru al său, dacă 
ar fi intensificat și extins for
mele care anul trecut au dat re
zultate bune, dacă ar fi adus in 
bibliotecă tonte cărțile necesare, 
dacă ar fi antrenat un număr 
din ce în ce mai mare de tineri 
la concurs, dacă... încă de acum 
cîteva luni și.au dat ei seama 
că trebuie să facă aceste lucruri. 
Pare curios însă că n-au pus ni
mic in aplicare.

Sînt tineri care așteaptă să fie 
îndrumați în lectura pe care o 
fac cu plăcere. Sînt alții ai căror 
pași spre bibliotecă trebuie în
drumați. Acțiunile organizate pe 
marginea concursului „Iubiți car. 
tea" acum cîteva luni și între
rupte fără vreo justificare, le-ar 
putea fi de folos.

C. SLAVIC

Vie activitate 
la biblioteca sătească
Biblioteca comunală din 

Vidra, raionul Focșani, 
desfășoară o intensă ac

tivitate de lămurire și cu aju
torul cărții a conținutului pro
fund democratic ce caracteri
zează apropiatele alegeri.

In cele 34 de cercuri de ci
tit din cuprinsul comunei au 
fost prelucrate materiale le
gate de campania electorală, 
în acest sens în cercurile con
duse de prof. Dumitru Cioarec 
și acela al prof. Teodor Răduc 
de pildă, s-au citit pagini din 
literatura noastră contempora
nă care vorbesc despre succe
sele obținute de poporul mun
citor, sub conducerea parti
dului, în construcția socialis
mului, au fost studiate arti
cole din Constituție etc.

De asemenea, s-a amenajat 
o vitrină care cuprinde frag
mente din lucrările lui Cara- 
giale. Imaginile scot în evi
dentă caracterul fals al ale
gerilor din trecut.

Este semnificativ și faptul 
că în cinstea alegerilor se pre
gătește un concurs despre rea
lizările obținute în construc
ția socialismului, expuneri pe 
tema „Caracterul alegerilor în 
trecut și azi", „Conducerea de 
către partid, chezășia succese
lor noastre" precum și alte ma
teriale.

ATANASE ISTRATE
funcționar

In librăria cooperativei din 
satul Lehliu au sosit cărți noi. 
Și după cum se vede din fo
tografia noastră, tinerii din 
sat sînt printre primii cumpă

rători.



u r t e
Semnarea Acordului comercial

între R. P. Romînâ și R. D. Germana

Avem 30 de ani și de pe-acum 
Pe tîmple ne-așezară anii fum.
— Voi, fii ai vremii marilor dezghețuri, 
Știți pentru ce ni-s tîmplele cu cețuri 
Și pentru ce, maturi ca niște stînci 
Des detunate, coapte-n ploi și vipii, 
Privim metodic scăpărarea clipei 
Și credem doar în apele adinei ?

Izbind cu tirnăcoape-n lut și piatră 
Să plăsmuiască țării noastre vatră ? 
Izbea, izbea și nu făcea popas 
Nici cit să-și ducă mineca la nas 
Și la căldura-i se topeau omături 
Și mii și mii ca el erau alături.

O, de-aș putea odată să vă-adun -
Frumoși și dragi și mulți din țara toată - 
In juru-mi să vă văd cum faceți roată
Și să vă spun I... O noapte să vă spun !...
Mî-cș face amintirea cal sirep,
l-as biciui galopu-n pusta vremii
Și l-aș trimite-n urmă cu milenii
La borna grea de unde vreau să-ncep t

Acelei vremi ii șade mărturie,
In orice loc din țară cite-un semn !
Vii râuri transformate-n apă vie, 
Șosele lungi - la drum și vis îndemn - 
Tuneluri, unde, dacă strigi odată 
Auzi ecoul ca un zvon de stup 
Și-ți pare că brigada de-altă dată 
Răzbubue din largi plămini : Hei rup !..,

Copilăria I
...Anii de cenușă

Cînd ne jucam cu tuburi de cartușe.
La școală „domnu" ne-njura de mamă 
Sub ochii mareșalului din ramă.
De tata doar atit știam : A fost
Și ne-amintim precis de glasul mamei 
Cind ne-adormea, sub bombe-n adăpost 
Cîntîndu-ne - ce straniu - nani, nani...

Pe frontispiciu, generația mea 
Și-a scris cu fier fierbinte :

Nu uita I 
Și n-am uitat nimic din cite-au fost, 
Le știm pe ani, pe clipe, pe de rost :

Dar mai presus de podurile grele 
Noi sintem mărturia din vremile acele, 
Ca-n vilvătaia marilor cuptoare 
Unde se-alege-oțelul bun de zgură, 
Sub mina Oțelarului cel Mare 
Am devenit materie mai dură.
Și-am tot crescut, ca floarea ne-am deschis 
Spre tot ce nu știam : spre rostul vieții, 
Spre lupta-ntru izbinda dimineții 
Și, mai presus de toate, către Vis.
Pe cei mai buni din noi intru tărie 
Partidul drag i-a strâns in el buchet 
(Dar despre asta n-o să poată scrie, 
Deplin, nici cind o pană de poet).

Nu, n-am uitat nimic din cite-au fost, 
Le știm pe ani, pe clipe, pe de rost

Oștenii roșii I
...Cînd ne-au dat fiertură

l-a răscolit și i-a durut nespus 
Privirea noastră hulpavă, matură, 
Și-au lăcrămat și-au suduit spre-apus. 
Apoi ne-au zis din clape și din gură, 
„Catiușa" cintec larg, spus nu în șoapte 
Și-n leagănul acestei melodii 
Ne-am pomenit că sintem iar copii. 
Apoi oștenii s-au pierdut in noapte, 
l-am petrecut silabisind, în cor 
Cu greerii, cîntarea dragă lor.

Cu visul trainic răsădit în noi, 
Ca edelvaisul de argint in stincă, 
Ne-am răspindit pe-ntinsul țării noi 
Și visul către azi ne-a fost poruncă... 
Visam pe cărțile tîrziu aflate 
Și seara-n școli ne războiam cu somnul 
Și ne băteam să fie spulberate 
Pentru vecie urmele lui „domnu"...

Ca rezultat al tratativelor 
duse între delegațiile guver
namentale ale Republicii 
Populare Romine și Republi
cii Democrate Germane, la 17 
februarie 1961 s-a semnat la 
Berlin Acordul comercial de 
lungă durată pentru livrările 
de mărfuri între Republica 
Populară Romînă și Republi
ca Democrată Germană pen
tru anii 1961—1965.

Acordul comercial prevede 
pentru anii 1961—1965 o creș
tere a livrărilor de mărfuri 
de circa 50 la sută în com
parație cu schimbul de măr
furi din perioada 1956—1960.

Republica Populară Romînă 
va livra Republicii Democra
te Germane : instalații de fo
raj, produse ale industriei 
electrotehnice, tractoare, va
goane de mărfuri și alte pro
duse ale industriei construc
toare de mașini, produse pe
troliere, 
produse chimice, produse fo
restiere, fructe și legume 
proaspete, precum și alte bu
nuri de consum.

Republica Democrată Ger
mană va livra Republicii 
Populare Romîne : mașini- 
unelte, mașini pentru indus
tria textilă, alimentară și alte 
instalații, produse electroteh
nice, aparate de mecanică fină 
și optică, oțeluri speciale, în-

uleiuri minerale,

grășăminte potasice, substan
țe farmaceutice și chimice, 
insectofungicide, motociclete, 
textile, precum și bunuri de 
consum.

Tratativele s-au dus într-o 
atmosferă prietenească.

La 17 februarie a fost dea- 
semenea semnat Protocolul 
anual pentru 1961.

Ambele documente au fost 
semnate pentru Republica 
Populară Romînă de Valentin 
Steriopol, adjunct al ministru
lui Comerțului și pentru Re
publica Democrată Germană 
de Kurt Enkelmann. adjunct 
al ministrului Comerțului Ex
terior și Intergerman.

La semnare au fost de față 
Heinrich Rau. vicepreședin
te al Consiliului de Mi
niștri și ministrul Comerțului 
Exterior și Intergerman. Jo
hannes Koenig, adjunct al mi
nistrului Afacerilor Externe, 
ambasadorul Republicii Popu
lare Romine în Republica De
mocrată 
Cleja.

Germană, Ștefan

♦
semr.are tovarășul 
Rau, vicepreședinte

După
Heinrich
al Consiliului de Miniștri și 
Ministru pentru Comerțul 
Exterior și Intergerman, a o- 
ferit o masă în cinstea dele
gației romîne.

Consfătuire în domeniul zootehnic
AGE2PRES

Mașini aufomate 
pentru fabricarea 

becurilor

Nu, n-am uitat nimic din cîte-au fost, 
Le știm pe ani, pe clipe, pe de rost.

La paisprezece ani lipeam afișe 
Și ne-ncoîțeau „istorici" mardeiași. 
Loveam și noi, dar lamele piezișe 
Mai înghețau cîte-un băiat golaș. 
In zori lucea pe zidurile grele 
Un soare simplu scris cu bidinele, 
Iar altul - roșu - jos, pe caldarâm.

Așa-nvățam pe cine să urâm.

Visam crescînd. Și v-ați ivit și voi. 
Albi ghiocei de-ntiie primăvară 
Și ne-a uimit că visul strâns in noi 
Atit de iute prinde să răsară. 
Părtași la plămădirile minunii 
In care larg se înveșmîntă țara, 
Vă zboară anii tineri ca lăstunii 

''Și dragostea vă cîntă ca vioara.
Trudiți și voi Ia șarja Hunedoarei ; 
Oneștiul, ca pe-un frățior mai mic. 
L-ați ajutat și voi să steie-n soare, 
Iar la Bicaz v-ați războit voinic ; 
De iscă Paroșenii constelații, 
A pus și brațul vostru stilpi in lut 
Și-nfrigurați cătați pe hărți Galații - 
Să fiți și voi aici, de la-nceput.

Semnarea unui Acord comercial 
între R. P. Romînă și Franja, unele state 

africane și Republica Malgașă

Și înarmați numai cu-această ură 
Intrarăm într-o zi în prefectură.
In frunte cei bătrâni : părinții, frații 
în urma lor : noi, șoimi cu caș la gură. 
Și nu ne-au speriat de loc scldații 
Si cind a fost intiia-mpușcăturâ 
Nu |-am lăsat întins pe mozaic 
Pe cel căzut - un pui de ucenic - 
Ci l-am luat pe brațe și-am intrat ! 
A-n stat o săptămînă in palat 
Crunți, neclintiți, desculți și nemincați. 
Cînd am ieșit ne socoteam bărbați 
Și salutam cu pumnul strâns și drept: 
- Să ne trăiești, tovarășe prefect I

Nu, n-am uitat nimic din citeau fost, 
Le știm pe ani, pe clipe, pe de rost :

Era-ntr-o primăvară cu zăpadă
Cind s-a născut „Hei rup ca la brigadă !" 
Cu apele de mart, desferecate,
Din țara toată, generația mea, 
Chemată de-a partidului putere, 
Ca sîngele spre inimă venea 
La rostul ei vital - la șantiere. 
Și nu știu unde-a fost - la Livezeni, 
în Lunca Prutului sau la Vișeu ? 
Și nu știu, altul să fi fost sau eu 
Băiatul cirn ce despica troieni

E-n voi ca o explozie de vise 
Și către toate mergeți larg râzind 
Și-n nopți de dor, spre luna din abise, 
Voi chiuiți, cu fata : Pe curând I 
Vâ sint străine patimi mici, urâte. 
Iar fapta, gindul, luminos obrazul 
Vă-aseamănă c-un fluviu clar și iute 
Ce n-a știut și nu va ști zăgazul. 
Și iată-acuma : ne priviți în față 
Și vă uimește timpla-ne de ceață, 
Și greu pricepe cruda voastră tinerețe 
Că-n timpuria noastră căruntețe 
E strâns și colbul din copilărie 
Și fulgii - jucăușii - de zăpadă 
Din anii lui „Hei rup !' 
Și praful din 
Unde sint azi 
Și aburul din 
Și fumul dens 
Sorbită pin-la
Și cind „tocim" în bănci ca niște țînci.

ce la brigadă, 
cîmpia cu mejdini 
întinsele grădini 
halele de-atunci 
și bun de la țigara 
jar cind vine seara.

O, de-aș .putea odată să v-adun - 
Frumoși și dragi și mulți din țara toată 
In juru-mi să vă văd cum faceți roată 
Și să vă spun, o noapte să vă spun, 
Că-n timpuria noastră căruntețe 
E tinerețe fără bătrânețe...

La 17 februarie 1961 a fost 
semnat la Paris un Acord co
mercial pe trei ani între Re
publica Populară Romînă pe 
de o parte și Franța, unele 
state africane și Republica 
Malgașă pe de altă parte.

Listele de mărfuri anexe la 
Acord, valabile pentru anul 
1961, reprezintă o creștere de 
circa 30 la sută față de anul 
1960, mareînd dorința părților 
de a dezvolta continuu schim
burile reciproce.

R. P. Romînă va livra Fran
ței produse petroliere, produse 
chimice, material mecanic și 
electric, instalații de foraj, 
cherestea, ulei de ricin etc.

La exportul romînesc s-au 
prevăzut de asemenea unele 
produse noi ca : tutun, celulo
ză, fenol, produse textile, se- 
miproduse siderurgice și al
tele.

Franța va exporta în spe
cial echipament mecanic și e- 
lectric, instalații complete, 
produse siderurgice, produse 
chimice.

La exportul francez au fost 
prevăzute unele produse noi 
ca: animale de reproducție, 
îngrășăminte de potasiu, pro
duse de cauciuc, fuior de in, 
mașini de calculat și altele.

Statele africane și Republi
ca Malgașă vor exporta : ra
fie, cafea, lemn tropical, gra
fit etc., împărțind din R. P. 
Romînă mașini și utilaje, mo
bilă, textile etc.

Acordul a fost semnat de 
Ana Toma, șeful delegației 
romine de pe o parte și de 
J. P. Herrenschmidt, șeful de
legației franceze, precum și de 
reprezentanții unor state afri
cane și ai Republicii Malgașe, 
pe de altă parte. i

Interesul stîrnit de prezenta 
Iolandei Balaș la Helsinki

HELSINKI It (Agerpna). 
— După CB*  *-«  *•>  —«r 
la lucră-ila fedinței de const.. 
tuire a Comitetului internațional 
de pregătire a celui de al t-iea 
Festival Slondial al Tineretului 
ți Studenților, participi o dele
gație a U.TJl. din care face 
parte ți maestro emeriti a tpor
tului 1 olanda BaLaș.

Prezența în Finlanda a cam
pioanei noastre olimpice a stimit 
un viu interes în cercurile spor
tive din Helsinki.

• In seara de 16 februarie ra
diodifuziunea finlandeză a trans, 
mis un interviu, iar a doua zi

Mai mult, mai bine, 
mai ieftin, mai frumos
(Urmare din pag. I-a)

uneia din regiunile considerată 
acum 20-30 ani dintre cele mai 
sărace ale țării, Cimpia Transil
vaniei și sora ei geamănă de 
la Bucecea rep-ezintă un pas 
înainte pe drumul belșugului...

A enumera in aceste puține 
rânduri toate noile mtrep--de- 
utilate la nivelul cel mai înalt 
al tehnicii moderne, toate vechi
le întreprinderi reînnoite in anii 
noștri în așa fel înot cu greu 
mai pot fi recunoscute, toate 
realizările în domeniul asigură
rii bunăstării oamenilor muncii, 
ar fi fără îndoială cu neputință. 
Dar oricare din cifrele planului 
economic de șase a>ni e o mi
nunată perspectivă spre viitor, 
un nesecat izvor de poezie. 
Așa Cum se arată în Manifestul 
Consiliului Central al F.D.P. — 
„Peste cinci ani, țara noastră va 
produce în mai puțin de 40 de 
zile atit cît s-a produs în Romi- 
nia burghezo-moșierească in în
tregul an 1938“. Din primul an 
al planului de șase ani au și 
început să prindă viață 
aceste minunate perspective, 
lată : în 1960 am fabricat 
167.000 aparate de radio, în 
1965 vom fabrica 300.000. No
tați că încă în 1960 am întilnit 
nenumăraiți muncitori, tehnicieni, 
colectiviști care își schimbau 
vechile aparate de radio, prefe
rind un „București 500“, sau un 
alt tip realizat de Uzinele „Elec
tronica", desigur cu pick-up, 
desigur cu șapte, opt și chiar 
unsprezece lămpi... Dublarea a- 
proape a producției de aparate 
de radio pînă în 1965 va în
semna aprinderea ochiului ma
gic în cele mai multe case, 
revărsarea acordurilor Simfoniei 
a IX-a în cel mai depărtat cătun 
de munte, pătrunderea cadențe
lor maiakovskiene în toate case
le. N-am ales decît o cifră. Am

mai putea vorbi de eleganta 
mobilă din plăci aglomerate 
care in foarte scurt timp nu va 
mai fi o raritate în nici o casă. 
Am mai putea vorbi de zahăr, 
de lapte, de biciclete, de frigi
dere. Producem din ce în ce 
mai mult ; în 1960 am produs 
1.329.000 hl lapte. 243 mii bu
căți biciclete etc., etc. iar <n 
1965 vom produce mult mai mul
te. Vom exporta în toate cele 
patru puncte cardinale bunuri 
de consum așa cum 
tăm tractoare, strunguri, 
petrolier.

Producem și vom produce di.n 
ce în ce mai bine. Noile noastre 
fabrici sînt, total sau parțial, 
mecanizate, multe dintre ele vor 
fi automatizate. în curând indus
tria noastră textilă va fi dotată 
cu războaie automate... A cres
cut necontenit și va crește me
reu calificarea muncitorilor și 
tehnicienilor, s-a ridicat necon
tenit productivitatea muncii. 
Sarcina principală a industriei 
noastre este să dea produse la 
nivelul celor mai perfecționate 
produse similare de pe piața 
mondială. Și desigur ia un preț 
de Cost tot

Producem 
mărfuri din 
moașe. Să 
noastre, 
să admirăm mobila elegantă, a- 
paratele de radio, stofele va
riate, țesăturile cu desene in
genioase, să intrăm în marile 
magazine alimentare cu auto- 
deservire; ne convingem că viața 
noastră e de la o zi la alta nu 
numai mai îmbelșugată, ci și 
mai veselă, mai frumoasă.

Mai mult, mai bine, mai ief
tin, mai frumos — acestea sînt 
coordonatele vieții noastre coti
diene în socialism. La 5 martie 
vom vota pentru belșugul, pen
tru fericirea, pentru frumusețea 
vieții noastre.

expor- 
uti la j

mai scăzut.
și vom produce 

ce în ce mai fru- 
privim magazinele 

vitrinele strălucitoare,

Coborând cu săniuța din Poiana Brașov

(Urmare din pag. I-a)

15 kilometri... Altfel trenul

Discutînd despre viața nouă 
muncitoarea țărănimii

(Urmare din pag. l-a)

întrebam noi. „Cum de unde, 
răcnea perceptorul. Eu am 
băut cele 5 butoaie cu vin sau 
voi ?“ Pînă la urmă am plătit 
fiecare sau ni s-au luat hai
nele din casă.

Moș Adam se opri pentru 
a-șj trage răsuflarea. El con
tinuă să vorbească tinerilor 
despre viața fericită de azi a 
lui și a întregului sat.

— Cum vedeți și voi, azi sa
tul nostru, complet colectivi
zat. a căpătat o înfățișare 
nouă. Au fost dărâmate cocioa
bele acoperite cu paie și în lo
cul lor colectiviștii noștri și-au 
ridicat case din cărămidă, 
spațioase și luminoase în care

au pătruns aparatele de ra
dio, mobila. Avem peste 60 
de case noi în sat.

— Și școala noastră nouă de 
7 ani, completează tînăra Ma- 
rioara Josan, școala ridicată 
cu ajutorul statului în locul 
celei vechi, dărăpănate.

— Și căminul cultural con
struit nu de mult, cinemato
graful sătesc...

— Și părculețul din sat, și 
ulițele frumos pietruite — a- 
dăugau alți tineri, grăbindu-se 
care de care să amintească 
despre alte realizări din satul 
lor, realizări ale regimului 
democrat-popular care fac tot 
mai plină de bucurii viața ce
lor ce muncesc.

o 
ia înapoi. Și e primejdios. În
țelegeți ce răspundere avem ?

Iată panta. Porojan e la o 
fereastră, Panait la alta. Sub 
mîinile lor locomotiva pare o 
ființă vie. Trage greu, dar 
urcă. Urcă bine.

— Ascultă, Panait. Ascultă 
mașina.., O auzi ? funcționea
ză normal. Să te înveți să as
culți mașina, Panait. Așa cum 
doctorul învață să asculte ini
ma omului... E mare lucru 
pentru un mecanic.

...Peste cîteva ore trenul cu 
supratonaj se afla la Giurgiu. 
Dusese zeci de vagoane cu 
sfeclă de zahăr pentru fabri
ca „Popa Șapcă" ca și alte 
zeci de vagoane de mărfuri. 
El, Porojan Dumitru și ajuto
rul său, Panait Aurel, utemiști 
de la depoul ~ 
București, își 
datoria. Trenul 
timp, ducînd cu 
mărfuri în plus, 
tone combustibil 
de tinerii din depou în luna 
ianuarie, Porojan și Panait au 
adăugat în acea zi încă o ju
mătate de tonă...

C.F.R. Triaj- 
îndepliniseră 
a ajuns la 
el 600 tone 

La cele 223 
economisit

derilor Sociale, de la Institu
tul de higienă și patologie a- 
nimală. Institutul de seruri șl 
vaccinuri ..Pasteur", de la 
Institutul ce cercetări zooteh
nice. ine-Teri zootehniști șl 
mediei veterinari din gospo
dării agrtode de stat

A partxtpat tovarășul Ale
xandru Moghioroș, v-.cepreșe- 
dinte al Cccsihului de Mi- 
tuștri care a hiat cuvintul

Ccesfiiuirea a adoptat mă
suri pentru prevenirea și 
corn:::erea bolilor la anima- 
le și păsări.

(Agerpres)

Poșta concursului

i—treag, preei ce—tnii • publi 
ec fotografii ale Iolandei Bo
ia» ți răpruaanie ca—ptna-ei 
uoaire euatpiee la iuti tUria 
corespoadeoiuar ziarelor.

Ziarul JL-— S—aa^ t—b tit
lul ^Sevrttat rar*njanlar  ți nr. 
torislor fiți iWevaeĂi i*  dra
gostea pentru tporC, după te o- 
retă Kopul sosirii în Finlanda a 
Iolandei Balaș, scrie despre răs
punsul dat la întrebarea .- Care 
este secretul recordurilor dv ?

„Antrenamentul continuu, dra
gostea pentru sport și dorința 
de a învinge”.

Același ziar transmite citito
rilor săi salutul și urările de 
bine adresate de lolonda Balaș 
sportivilor finlandezi, precum și 
dorința acesteia de a se întrece 
cu ei.

N. Ctorea - București. Tă- 
naae Muta — Pktkșu. Victor 
Petrescu — Boițoara. B. VQcea, 

I XXqgesc*  loa — auaa Pes- 
căreasa. regiunea Argeș.

După cum s-a mai anunțat. 
! concursul nostru organizat în 
cinste^ alegeru-or de deputați 
ut area Ad^uare Naț*ona za 

. și sfaturile populare cu te
ma : „Ce sciumbări s-au pe- 

i ue^ut în arii puter.t popu*are  
| in viața oamenilor muncii și 
|a tineretului” se încheie la 1 
mamie. Puteți trimite, ctâar 
pînă in ultima zi a coocursu- 
hii. scrisor. in care să oglin
diți, cu cifre ș; fante compara
tive dt mal bogate, realiză
rile obținute de oameni; mun
cii. de tineretul nostru, sub 
conducerea partiduluL Subli- 
niațj in materialele pe care le 
scrieți avîntul în muncă al 
tineretului din întreprinderi, 
de pe șantiere, din gospodării 
agricole colective, din mine, 
din schelele petrolifere, de 
pretutindeni. Scrieți-ne des
pre hărnicia și priceperea ti
nerilor, despre înalta lor con
știință socialistă, despre mi
nunata viață pe care o trăiesc 
astăzi tinerii, despre condițiile 
materiale de viață și de mun
că create de partid și statul 
nostru democrat popular.

Așteptăm noi vești.
Gheorghe Mihai — Adjud, 

Petru I. Gh. — Medgidia, Du
mitrescu Ion — Ploiești, Diu 
Gh. Nicolae — Drăgășani.

Scrisorile trimise pentru 
concurg prezintă doar o înși
ruire de fapte care se repe
tă. In viitor, în coresponden
țele pe care Ie veți scrie, e 
bine să vă inspirați mai mult 
din viața 
muncii și 
tului.. In 
subliniate 
cute în anii aceștia în viața 
tinerilor. Unii dintre ei sînt 
muncitori fruntași, 
maiștri, ingineri ; 
despre condițiile 
beneficiat pentru 
ni aceste visuri.

coresponda .ațe tnnrise, ci în 
spec al calitatea acestora con
tează in concurs. De la voi, 
am primit mai multe scrisori. 
Din păcate, unele din de nu 
sint la -.Lțimea cerințelor. 
Nu arătat: care era situația 
in trecut ia domeniul respec- 
: - c-— ■ : as
tăzi lucrurile.

Deoarece concursul nostru 
se referă la schunbărfle pe
trecute in anii puterii popu
lare. îăcind comparație intre 
trecut șt prezent, trebuie să 
culegeți cu mat mare atenție 
datele și faptele pe care le fo- 
1 ' ‘ I-'. cj. ccrespcn-
dentul volur.-ar are datoria să 
verifice cu toată atenția la 
forurile competente datele cu
lese, să se sprijine Pe o do
cumentare temeinică șj să se

Ovidiu Stanciu — Buzău.

De bună seamă că în 
drul concursului intră și 
tografiile. Este bine că te-ai 
gîndit să trimiți și fotografii. 
Ele însă nu corespund condi
țiilor tehnice necesare apari
ției în ziar fiind întunecate, 
șterse și mult prea mici. Cînd 
vrei să trimiți fotografii pen
tru ziar nu trebuie să uiți că 
acestea trebuie să îndeplineas
că anumite condiții. Ele tre
buie să aibă detalii cit mai a- 
mănunțite, să fie cit mai da
re, mai expresive. Intrudt di
mensiunile fotografiilor pen
tru ziar sînt de 13 x 18 sau 
18 x 24, lucru care poate ți-e 
dificil să-1 realizezi, te sfă
tuim să ne trimiți în loc de 
fotografii, clișeul imaginii pe 
care dorești s-o. publici în 
ziar.

ca- 
fo-

PE SCURT
• Echipa selecționată de fotbal 

a oralului București a sosit pe 
calea aerului la Amsterdam ve
nind din Brazilia. După cîteva 
antrenamente de acomodare, 
fotbaliștii romîni vor susține la 
22 februarie un meci amical cu 
o selecționată olandeză care se 
pregătește pentru preliminariile 
campionatului mondial.

• In sala sporturilor de la 
Floreasoa 'au continuat sîmbătă 
întrecerile de handbal din ca
drul competiției internaționale 
dotata cu „Cupa 16 februarie". 
Jucind foarte bine echipa mas
culină a clubului Rapid Bucu^ 
rești a dispus cu scorul de 
27-15 (9-10) de echipa suedeză 
Sjik Halsingborg. Alte rezultate 
înregistrate : Lokomotiv Leipzig 
— Zdesniciar 
(5-2) ; Lokomotiv 
Zelesniciar 
(18-10).

Astăzi au 
ri : Sjik — 
lin) ; Rapid — Lokomotiv Leip
zig (feminin) și Rapid — Lo
komotiv Leipzig (masculin).

• Pe stadionul Giulești se vor 
desfășura astăzi două întîlniri a- 
micale de fotbal: la ora 14, e- 
chipa C.C.A. va juca în compa
nia echipei Metalul, iar de la 
ora 15,45 se va desfășura jocul 
dintre echipele Rapid și Progre
sul.

• Amatorii de sport din Ca
pitală au urmărit sîmbătă seara 
pe patinoarul artificial din par
cul „23 August" două noi întâl
niri contând pentru competiția 
internațională de hochei pe ghea
ță „Cupa orașului București9, 
lată rezultatele înregistrate. Ber
lin — București (tineret) 8-6 
(2-0 ; 2-5 ; 4-1), Leningrad — 
Budapesta 17-2 (3-0 ; 5-0 ;
9-2).

Astăzi sînt programate ulti
mele întâlniri : Budapesta — 
Berlin și București — Le
ningrad. Primul meci începe la 
ora 17,30. (Agerpres)

(feminin) 10-6
Leipzig — 

(masculin) 29-19

loc ultimele întîlni- 
Zelesniciar (mascu.

nouă a oamenilor 
în special a tinere- 
acest sens, trebuie 
schimbările petre

inovatori, 
povesti ți-ne 

de care au 
a-și îndepli-

Iatan Ștefan — Gherla, Șer- 
ban Tănăsescu — Craiova, Io
nel Diaconu — Galați.

Nu numai numărul mare de

Florin Țone — Drăgășani.
In cadrul concursului ne so

sesc zilnic zeci și zeci de scri
sori. Foarte multe din ele sînt 
interesante și sînt publicate în 
ziar. în legătură cu scriso
rile trimise de dumneata, după 
cum ai văzut, o parte din ele 
ți-au apărut în ziar. Ne 
poți trimite, în continuare, 
scrisori tot atât de interesante.

LA ORICE OCAZIE 
ROCHIILE Șl BUZELE DliSI 

iiiătaăe italufaifâ 
SÎNT FLEGANTE '

Zn noaptea aceleiași zile, 
la orele 22, din gara 
București-Triaj, meca

nicul locomotivei 850.819, tî
năra Șerban Alexandrina, îm
brăcată în salopetă, urmărea 
de la fereastra marchizei o- 
chiul luminos al semaforului.

„Liber!“ și-a zis ea, și a a- 
păsat pe maneta de pornire.

Spărgînd liniștea nopții, 
trenul a fluierat scurt și a 
pornit la drum ducînd spre 
destinație zeci și zeci de va
goane încărcate cu mărfuri.

școală". Urcăm o scară și des
chidem o ușă, ca la orice va
gon. Înăuntru — o înghesuia
lă neobișnuită. In celălalt ca
păt al vagonului cineva ține 
o lecție despre aparatele spe
ciale de pe locomotivă. Fa
cem cunoștință cu o tînără, a- 
flată mai aproape. E mecani
cul de locomotivă Șerban A- 
lexandrina.

— Urmați cursurile unei 
școli I

— Săptămînal, fiecare me
canic sau fochist studiază trei 
ore în acest vagon-școală, spu
ne ea. Permanent stau aici la 
dispoziția noastră, a munci
torilor, profesori-instructori. 
Este un sistem adoptat potri
vit condițiilor noastre 
ce de muncă.

— Lucrezi de mult 
canic ?

— De șase ani pe 
locomotivă. De învățat 
buie însă să învățăm mereu.

Ne atrage atenția faptul că 
tînăra este îmbrăcată frumos, 
ba de-a dreptul luxos. O cli
pă, stai să te îndoiești că tî
năra aceasta cu bluză de mă
tase și pantofi de calitatea cea 
mai bună, șt palton e... meca
nic de locomotivă.

— Cît cîștigi lunar ? o în
trebăm.

— In medie, 2.500 lei. Șoțul 
e și el mecanic. Cîștigă la fel...

CEREȚI 
IN TOATE MA6AZINELE 
DE SPECIALITATE PRO
DUS E LE- -ÎNTREPRINDE
RILOR. ' .

.MĂTASEA POPULARĂ 
„I.Ut PINTILIE", 
„ANA IPÂTESCU;

SI..FLAMURA ROSIE

specifi-

ca me-

aceeași 
tre-

Vari Gogh i Patria, Elena Pa
vel, Gh. Doj.a ; Dama de pică: 
Republica ; Pisica iși scoate ghea
rele : înfrățirea între popoare, 
Libertății ; Sfioasa : Mișghem, 
Maxim Gorki, Arta, 1 'Mai ; Un
de nu ajunge diavolul : V, Alec- 
sandri. București, V, Roaită, 
Miorița ; Mici drame : Lumina; 
Portretul unui necunoscut: I. C. 
Frimu, Al. Sahia, 23 August ; Ge
nerația salvată : 8 Martie, Donoa 
Simo : Asasinul din umbră: Cen
tral. G, Bacovia ; Rătăcirile dra
gostei: Victoria; Pentru copii : 
Prințesa cu steaua de aur. Pen
tru iadul ți ; Darclee: 13 Septem
brie ; Coreea de azi: Timpuri 
Noi; Clntecul mării: Tineretului, 
Drumul Serii; Un ciclu de filme

documentare : Al. Popov; Solda fi 
fără uniformă: Grivița, Unirea ; 
Batalionul negru: Cultural; Cui
bul vulturilor: 8 'Mai ; Alerg 
după o stea: Munca, N. Bălces- 
cu ; Șapte mirese pentru șapte 
frați : T. Vladimirescu; Stan și 
Bran student: la Oxford: Moși
lor ; Fantezie de iarnă : 16 Fe
bruarie ; Rosemarie: C-tin Da
vid; Bădăranii: Ilie Pintilie: 
Mama India: Popular; Hanul din 
Spessart: M. Eminescu; Unul 
dintre noi : Volga, G. Coșbuc ; 
Ultima primăvară: Floreasoa ; 
Steaua tăcerii: 0.1 ga Banele, 30 
Decembrie; Doctorul Soim; Au
rel Vlaicu; Pescuitori In apă tul
bure a B, Delavrancea.

în curînd pe ecrane:

noul film romînesc

Nu vreau să mă însor
șinele în formă 
ale Depoului 

Triaj-București 
linie lăturalni- 
lung cu o in-

încolo de 
de raze 
C.F.R.

se vede, pe o 
că, un vagon 
scripție neobișnuită: „Vagon-

O producție a studioului 
cinematografic .București"



Asasinii lui Lumumba
sa fie trași la răspundere! DE PESTE HOTARE

Stațiunea interplanetară automată 
la 1.889.000 km. de suprafața pămîntului

Condamnăm cu hotărîre 
fărădelegile colonialiștilor!

Adunările din Cluj, lași și Tg. Mureș
La Casa Universitarilor din 

Cluj a avut loc o adunare de 
protest a oamenilor muncii 
din localitate împotriva asasi
nării primului ministru al gu
vernului legal. al Republicii 
Congo, Patrice Lumumba și a 
tovarășilor săi. La adunare au 
luat parte peste 1.200 de mun
citori, tehnicieni, ingineri și 
funcționari din întreprinderi
le industriale, oameni de ști
ință, artă și cultură, studenți, 
gospodine.

Evenimentele din Congo — 
a spus în cuvîntul său acad, 
prof. Emil Petrovici — arată 
încă o dată că imperialiștii 
nu renunță ușor Ia cîștigurile 
lor fabuloase provenite din 
colonii și nu se dau in lături 
de la nici o crimă. Sprijinim 
intrutotul poziția guvernului 
nostru care a cerut ferm să 
se pună capăt agresiunii co
lonialiste împotriva poporului 
congolez și să fie înlăturat din 
postul de secretar general al
O.N.U., Dag Hammarskjoeld, 
care a permis și încurajat 
crimele din Congo.

Protestăm cu indignare îm
potriva celor ce au pus la 
cale această mîrșavă asasina

Telegrame 
ale Comitetului 

Executiv al U.A.S.R. 
și Uniunii 

Scriitorilor din R.P.R.
Comitetul Executiv al Uni

unii Asociațiilor Studenților 
din Romînia a trimis o tele
gramă de protest Consiliului 
de Securitate al O.N.U. in 
care se scrie printre altele:

Asasinarea lui Patrice Lu
mumba și a tovarășilor săi 
de luptă este o crimă incom
patibilă cu Carta O.N.U. și 
constituie o încălcare flagran
tă a Declarației cu privire 
la acordarea independenței 
țărilor și popoarelor colonia
le adoptată la a 15-a sesiune 
a Adunării Generale a O.N.U.

Uniunea Asociațiilor Stu
denților din Romînia cere 
ca O.N.U. să condamne cu 
hotărîre acțiunile colonialiști
lor belgieni, care au dus la 
asasinarea lui Patrice Lu
mumba, Joseph Okito, Mau
rice Mpolo, să ia măsuri de 
sancționare a slugilor lor jos
nice Mobutu, Chombe și alți 
dușmani înverșunați ai liber
tății poporului congolez și 
să sc acorde poporului con
golez posibilitatea de a-și de
cide soarta în conformitate 
cu voința sa

★
O telegramă de protest 

către Consiliul de Securitate 
al O.N.U. a trimis, de ase
menea, Uniunea Scriitorilor 
din Republica Populară Ro- 
mînă.

(Agerpres)

în Consiliul de Securitate

Puterile occidentale tărăgănează 
dezbaterea situației din Congo

NEW YORK 18 (Agerpres).
Consiliul de Securitate al 

O.N.U. își continuă lucrările 
în condițiile protestelor conti
nue ale opiniei publice, care 
înfierează pe călăii eminentu
lui fruntaș al Africii, Patrice 
Lumumba. Demonstranții, în 
majoritate negrii, continuă să 
organizeze pichete în jurul 
O.N.U. ,,Asasinarea lui Lu
mumba a dezvăluit adevărata 
față a colonialismului", „Ham
marskjoeld, Kasavubu, Mobu
tu, Chombe, reprezintă o cor
porație de asasini11. „Să se 
pună capăt fărădelegilor im
perialiștilor în Congo", „Spri
jinim poziția Ghanei, Guineei 
și Mali" — acesta este în gene
ral conținutul lozincilor pur
tate de demonstranți.

Poziția principială a Uniunii 
Sovietice, care apără cu fer
mitate libertatea și indepen
dența poporului congolez, se 
bucură de simpatia și sprijinul 
păturilor largi ale opiniei pu
blice americane, in ciuda tu
turor încercărilor presei locale 
de a denatura politica țărilor 
lagărului socialist.

în cadrul ședinței din după- 
amiaza zilei; de 17 februarie, 
primiți a luat cuvîntul repre
zentantul Iugoslaviei.

El a declarat că opinia pu
blică mondială a condamnat 
deja cu asprime fărădelegile 
colonialiștilor în Congo. După

Familiei lui Lumumba
ia Stanleyville

STANLEYVILLE 18 (Ager
pres). — Corespondentul din 
Leopoldville al agenției Taniug 
anunță că la 17 februarie O- 
panga Pauline Lumumba, vă
duva lui Patrice Lumumba„ 
împreună cu rudele apropiate 
și copiii lui Maurice Mpolo și 
Joseph Okito au sosit ca un a- 
vion special lă Stanleyville.

In ultimul timp membrii fa
miliei Iui Patrice Lumumba nu 
ieșeau din casă și se aflau sub 
apărarea directă a adepților 
politici ai fostului prim minis
tru Lumumba.

STANLEYVILLE 18 (Ager
pres). — După cum transmite 
corespondentul din Stanleyvil
le al agenției MEN, Antoine 
Gizenga, prim-ministru ad- 
interim al guvernului legal al 

re — a spus muncitorul Io
sif Roboș de la Atelierele 
C.F.R. „16 Febuarie” — și ce
rem cu toată hotărîrea să fie 
condamnați criminalii și com
plicii lor.

Vorbind în numele studen
ților Centrului universitar 
Cluj, studentul Augustin Io- 
zan a spus : Condamnăm cu 
hotărîre acțiunea criminală a 
colonialiștilor belgieni care 
au asasinat pe primul minis
tru al Republicii Congo, Pa
trice Lumumba, și pe tova
rășii săi.

★
Numeroși oameni ai muncii 

din întreprinderi și instituții, 
oameni de cultură, artă și știință, 
studenți din orașul Iași s-au în
trunit sîmbătă la prinz in aula 
Bibliotecii centrale universitare 
pentru a înfiera crima săvirșită 
de colonialiști in Congo — asasi
narea lui Patrice Lumumba Ș*  a 
tovarășilor săi de luptă Mpolo 
și Okito.

• MOSCOVA. — La 18 februa
rie, Nikita Hrușoiov, președinte
le Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S., l-a primit pe ministrul 
Muhiamed Iarnin, președintele 
Consiliului național de planifica
re al Indoneziei, care i-a înanî- 
nat un mesaj din partea preșe
dintelui Republicii Indonezia, dr, 
Sukarno.

Intre N. S. Hrușoiov și M. la
min a avut loc o convorbire, 
care s-a desfășurat într-o at
mosferă caldă și prietenească.

CANBERRA, — Recent în ora
șul Sidney a avui loc Plenara 
C.C. al P.C. din Australia con
sacrată rezultatelor Consfătuirii 
de la Moscova a reprezentanți
lor partidelor comuniste și mun
citorești. Participanta la plenară 
au adoptat o rezoluție in care a- 
probă în unanimitate Declarația 
și Apelul Consfătuirii de la Mos
cova a reprezentanților partide
lor comuniste și muncitorești. 
Consfătuirea de la Moscova, se 
spune în rezoluție, a adus o 
nouă contribuție la învățătura 
marxist-leninisiă. Documentele 
Consfătuirii vor fi de mare aju
tor partidelor comuniste și mun
citorești din întreaga lume în 
lupta lor pentru pace, indepen
dentă națională șl socialism.

Luînd cuvintul prof. univ. Tu
dor Popescu din partea Lăzii ro- 
mîne de prietenie cu popoarele 
din Asia și Africa a spus prin
tre altele : Asasinarea lui Lu
mumba și a tovarășilor săi de 
luptă a fost pusă la cale de im. 
perialiști, încercinrl prin aceasta 
să înăbușe mișcarea de eliberare 
a poporului congolez.

Prof. univ. Ion Creangă, rec
torul Universității „Al. I. Cu- 
za“t prof. univ. Gheorghe Cașler, 
prorector al Institutului politeb. 
nic, gospodina Maria Popa și alți 
vorbitori, condamnând crimele 
săvârșite de colonialiști în Congo 
au cerut în numele celor prezenți 
dezarmarea bandelor de merce
nari ai clicii lui Chombe și Mo
butu și izgonirea colonialiștilor 
belgieni din Congo.

Numeroși oameni de știință 
de la Baza de cercetări a A- 
cademiei R.P.R. — Tg. Mureș, 
profesori și studenți de la In
stitutul medico-farmaceutic și 
lucrători sanitari din clinici- 
le și rețeaua sanitară din o- 
raș, au participat la o adu
nare care a avut loc sîmbă
tă în sala de festivități a 
Institutului medico-farmaceu
tic din Tg. Mureș, protestând 
împotriva asasinării de către 
imperialiști și marionetele lor 
a eroului național al poporu
lui congolez, primul ministru 
al guvernului legal al Repu
blicii Congo, Patrice Lumum
ba și a tovarășilor săi Okito 
și Mpolo.

Luînd cuvîntul prof. univ. 
Barbu Zeno a spus : Noi, ca
drele didactice, sprijinim cu 
hotărîre poziția guvernului 
R. P. Romine exprimată în 
telegrama adresată de tovară
șul Chivu Stoica, primului mi
nistru ad-interim al Congo
ului, Antoine Gizenga, și pre
ședintelui Consiliului de Secu
ritate. N.e alăturăm și noi ce
rerii unanime ca asasinii lui 
Lumumba și complicii lor să 
fie pedepsiți.

(Agerpres)

părerea delegației iugoslave, 
misiunea Organizației Națiu
nilor Unite în Congo a eșuat, 
deoarece secretarul general și 
reprezentanții săi nu au adus 
la îndeplinire rezoluțiile adop
tate anterior de Consiliul de 
Securitate cu privire la Con
go. Reprezentantul Iugoslaviei 
a adăugat că secretarul gene
ral este răspunzător direct 
pentru situația care s-a creat 
în această țară.

Lista vorbitorilor înscriși 
pentru a lua cuvîntul în ca
drul ședinței de vineri a 
fost epuizată. Reprezentantul 
S.U.A., Stevenson, a propus ca 
lucrările Consiliului de Secu
ritate să fie reluate la 20 fe
bruarie, motivînd această în
trerupere prin necesitatea pri
mirii raportului „Comisiei de 
conciliere pentru Congo”.

Luînd cuvîntul în legătură 
cu această problemă, repre
zentantul Uniunii Sovietice, V. 
Zorin, a declarat că argumen
tul in favoarea amînării lucră
rilor pînă la primirea de către 
membrii Consiliului de Secu
ritate a raportului așa-numitei 
Comisii de conciliere, nu este 
convingător deoarece această 
comisie nu a fost confirmată 
nici de Consiliul de Securitate 
nici de Adunarea Generală, 
iar raportul a fost pregătit cu 
mult înainte de evenimentele 
tragice din Congo. în sar-

s-a refugiat

Republicii Congo, a adresat 
Organizației Națiunilor Unite 
o telegramă în care se spune 
că poporul și guvernul din 
Congo cer să Ii se dea corpu
rile neînsuflețite ale lui Patri
ce Lumumba și tovarășilor 
lui, îngropați în secret, după 
ce cu știrea reprezentanților 
O.N.U. în Congo, au fost asa
sinați mișelește. Telegrama 
subliniază că dacă O.N.U. va 
refuza să ia măsuri pentru 
găsirea corpurilor neînsuflețite 
ale lui Lumumba și tovarăși
lor lui, atunci guvernul con
golez va întreprinde el acțiu
nile necesare. Gizenga cere ca 
în acest caz O.N.U. să nu pună 
piedici guvernului și poporu
lui congolez în acțiunile lor 
pentru găsirea trupurilor lui 
Lumumba, Mpolo și Okito.

Bilanțul acțiunilor lui Hammarskjoeld in Congo.
(Din ziarul italian ,,UNITA“)

Popoarele înfierează 
mișelescul asasinat

• La Budapesta a fost dată 
publicității declarația guver
nului R. P. Ungare în care se 
arată că guvernul este profund 
îndurerat și indignat de asasi
narea lui Patrice Lumumba, 
primul ministru al Congoului 
a lui Joseph Okito, președin
tele Senatului, și a lui Mau
rice Mpolo, ministrul Apără
rii.

Guvernul R. P. Ungare re
cunoaște guvernul Gizenga 
care se află provizoriu la Stan
leyville ca singurul guvern le
gal al Republicii Congo și de
clară că este gata să facă tot 
posibilul pentru a acorda spri
jin luptei eroice pe care po
porul congelez o duce pentru 
independența sa națională.

• Președintele Consiliului 
de Miniștri al Republicii Popu
lare Bulgaria, Anton Iugov, a 
adresat primului ministru al 
Republicii Congo, Antoine Gi
zenga, o telegramă in care în 
numele guvernului și al po
porului bulgar a exprimat 
condoleanțe în legătură cu a- 
sasinarea sălbatică a lui Pa
trice Lumumba și a tovarăși
lor săi de luptă Okito și Mpo
lo.

Vrem să vă asigurăm că vă 
bucurați de sprijinul deplin 
al poporului bulgar în lupta 
pentru victoria cauzei dv. 
drepte, se spune în încheierea 
telegramei.

• La 17 februarie primul 
ministru al Cubei, Fidel Cas
tro, a trimis premierului con- 

cina Comisiei de concilie
re intra realizarea unui a- 
cord între diferitele gru
puri politice din Congo. 
Despre ce conciliere poate fi 
însă vorba, a continuat V. Zo
rin, dacă reprezentantul legal 
al guvernului congolez, Patrice 
Lumumba, a fost asasinat. De
legația sovietică, a subliniat V. 
Zorin, a prezentat deja un 
proiect de rezoluție și cere ca 
lucrările Consiliului de Secu
ritate să fie continuate în 
scopul găsirii unei soluții ac
ceptabile.

în pofida apelurilor insis
tente ale reprezentanților 
Uniunii Sovietice, Liberiei, 
R.A.U. și Ceylonului, care au 
propus să fie convocată ședin
ța următoare a Consiliului de 
Securitate, care examinează o 
problemă atît de importantă 
și urgentă, cît mai repede, da
torită voturilor delegațiilor 
occidentale, a fost adoptată 
hotărîrea ca lucrările Consi
liului de Securitate să fie re
luate abia în dimineața zilei 
de 20 februarie. 

Sute de studenți africani din Paris au demonstrat împotriva asasinării iui Lumumba. Poliția 
pariziană i-a atacat cu brutalitate.
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golez, Antoine Gissnga un 
mesaj exprimînd „durerea și 
indignarea față de asasinarea 
lui Patrice Lumumba de care 
sint răspunzători atît mario
netele abjecte, executori ai 
crimei, cit și guvernele im 
perialiste care au pus la cale 
crima”. Mesajul adaugă că 
„moartea lui Lumumba a tre
zit forța invincibilă care va 
împinge popoarele să alunge 
odată pentru totdeauna colo
nialismul din Africa1’. Aso
ciațiile de tineret din Cuba 
au postat pichete de protest 
în fața ambasadei belgiene. 
Membrii pichetelor purtau 
pancarte pe care era scris: 
„Moarte colonialismului

• Sute de studențî ai Uni
versității din Bruxelles au 
participat vineri după-amiază 
la o manifestație în fața 
așa-numitei „reprezentanțe a 
statului Katanga” în Belgia.

Frontul național congolez 
cere pedepsirea asasinilor 

lui Lumumba
LEOPOLDVILLE 18 (Ager

pres). După cum anunță agen
ția Taniug, conducerea Frontu
lui Național Congolez a adresat 
Organizației Națiunilor Unite 
o telegramă în care în numele 
partidelor politice naționale 
din Congo și a întregului po
por congolez cere pedepsirea 
persoanelor care au asasinat 
mișelește pe Patrice Lumumba 
și pe colaboratorii săi Mpolo 
și Okito.

în telegrama sa, Frontul Na
țional Congolez își reafirmă 
hotărârea de a continua fără 
șovăire lupta pentru unitatea

Poziția S. U. A. înrăutățește 
situația din Congo

— Declarația guvernului Ghanei —
ACCRA 18 (Agerpres). — 

Intr-o declarație dată publici
tății de cancelaria președinte
lui Ghanei, guvernul ghanez 
își exprimă nedumerirea în le
gătură cu afirmația președin
telui S.U.A., Kennedy, că sin
gura putere legală din Congo 
ar fi guvernul format ele Ka
savubu, pe care S.U.A. îl con
sideră „președinte” al Congo
ului. Guvernul Ghanei scoate 
în evidență acțiunile anticon
stituționale ale lui Kasavubu 
care în virtutea constituției 
congoleze nu are dreptul să 
dizolve guvernul fără aproba
rea celor două camere ale par
lamentului. Un nou guvern 
congolez, se spune în declara
ție. poate fi considerat ca for
mat in mod legal abia după ce 
obține vot de încredere în cele 
două camere. Prin urmare. 

După cum anunță agenția 
Associated Press, manifestan- 
ții au scandat: „Chombe cri
minal !”, „Cerem independen
ță reală pentru Congo!“.

• Studenții de la Universi
tatea din Atena au organizat 
un marc miting de protest 
împotriva asasinării lui Lu
mumba și a colaboratorilor 
săi.

• Comitetul de conducere al 
Asociației studenților congolezi 
din Franța a adoptat o rezolu
ție în care declară că întreaga 
răspundere pentru asasinarea 
odioasă a lui Patrice Lumumba 
și a colaboratorilor săi revine 
autorităților katangheze și celor 
care le protejează. Comitetul a 
făcut apel la toți studenții con
golezi să se unească în vederea 
luptei hotărîtoare pentru liber
tatea Congoului.

și integritatea teritorială a 
Congoului, pentru eliberarea 
Africii de sub jugul colonia
liștilor.

Frontul Național Congolez a 
fost creat recent. Din el fac 
parte cîteva partide politice 
care luptă pentru unitatea 
Congoului. Un rol principal în 
cadrul acestui Front îl au par
tidul „Mișcarea națională con
goleză”, creat de Patrice Lu
mumba, și Partidul Solidarită
ții Africane al cărui președin
te este Antoine Gizenga, prim- 
ministru ad-interim al Con
goului.

singurul guvern legal și împu
ternicit din punct de vedere 
juridic este guvernul format 
de defunctul Lumumba și in
stalat in prezent la Stanley
ville sub conducerea lui Gi
zenga. Subliniind că poziția 
S.U.A. reprezintă „abaterea 
cea mai periculoasă de la prin
cipiile dreptului internațional 
și poate înrăutăți considerabil 
situația din Congo", guvernul 
Ghanei arată că el privește cu 
extremă îngrijorare hotărîrea 
unui membru permanent al 
Consiliului de Securitate de a 
recunoaște un guvern care a 
luat ființă ca rezultat al „su
primării constituției prin vio
lență" și al instaurării „unui 
regim absolut anticonstituțio
nal în Congo, in timp ce acolo 
staționau trupe ale O.N.U.".
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MOSCOVA 18 (Agerpres). - 
TASS transmite :

Stafiunea interplanetară au
tomată sovietică își continuă 
zborul spre planeta Venus. 
POTRIVIT PROGRAMULUI 
STABILIT, LA 17 FEBRUA
RIE ORA 14,04 (ORA MOSCO
VEI) S-A STABILIT DIN NOU 
LEGĂTURA CU STAȚIUNEA 
INTERPLANETARĂ AUTO
MATĂ.

La acea dată STAȚIUNEA 
INTERPLANETARĂ AUTO
MATĂ SE AFLA LA O DIS
TANȚĂ DE 1.889.000 KM DE 
SUPRAFAȚA PĂMÎNTULUI, 
deasupra unui punct din O- 
ceanul Indian avind coordo
natele de 0 grade 39’ latitudi
ne sudică și 54 grade 37’ lon
gitudine estică. VITEZA CU 
CARE STAȚIUNEA INTER
PLANETARĂ SE DEPĂRTA 
DE PĂMÎNT ERA DE 3.923 M 
PE SECUNDA. Pe bolta ce
rească stațiunea interplaneta
ră continuă să se afle între 
constelația Peștilor și conste
lația Balenei pe linia dreaptă 
care unește stelele Beta din 
constelația Balenei și Alfa din 
constelația Andromedei. La 
acea dată ascensiunea dreaptă 
a stațiunii automate interpla
netare era 0 grade 27’ 10”, de- 
clinația minus 0 grade 38’ 50”.

S-au obținut numeroase in
formații radiotelemetrice, s-au 
efectuat măsurători asupra e- 
iementelor traiectoriei și s-a

LAOS: Moralul trupelor rebele 
scade continuu

HANOI 18 (Agerpres). —
Recent, în cursul luptelor 

care au avut loc lângă Vien
tiane. au fost luați prizonieri, 
de către forțele Patet-Lao un 
ofițer american, doi militari 
tailandezi, precum și câțiva 
soldați ai clicii rebele Nosa- 
van—Boun Oum. După cum a 
nunță postul de radio „Vocea 
Patet-Lao“ prizonierii au de
clarat că datorită repetatelor 
înfrângeri militare, moralul 
trupelor rebele scade continuu.

întrevederea ambasadorului sovietic 
la Bonn cu Adenauer

BONN 18 (Agerpres). — 
TASS transmite:

Serviciul de presă al Amba
sadei U.R58. din R. F. Ger
mană a dat publicității la 17 
februarie următorul comuni
cat :

în după-amiaza zilei de 17 
februarie A. A. Smirnov, am
basadorul U.R.S.S. în R. F. 
Germană, a vizitat pe cancela
rul federal, Adenauer. în 
timpul convorbirii care a avut 
loc, ambasadorul sovietic a 
transmis cancelarului federal 
bunde urări din partea lui
N. S. Hrușciov, președintele 
Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S., și i-a înmînat can
celarului federal răspunsul lui 
N. S. Hrușciov la scrisoarea 
cancelarului federal din 15 oc
tombrie 1960. După aceea am
basadorul sovietic a expus a- 
mănunțit punctul de vedere al 
guvernului sovietic în princi-

Congresul Partidului 
Muncii din Albania
TIRANA 18 (Agerpres). — 
în ședința din seara zilei de 

17 februarie a celui de-al 
IV-lea Congres al Partidului 
Muncii din Albania au început 
discuțiile pe marginea rapor
tului prezentat de M. Shehu. 
La discuții au luat parte H. 
Toska, secretar al C.C. al 
Partidului Muncii din Albania, 
și alți delegați.

în cadrul ședinței, Ștefan 
Voicu, membru al C.C. al 
P.M.R., a adus Congresului sa
lutul Partidului Muncitoresc 
Romîn. Au mai rostit cuvân
tări de salut conducătorii de
legațiilor de partid din R. P. 
Ungară, R. P. D. Coreeană, 
R. D. Germană, R. D. Vietnam. 

Ga urmare a demonstrațiilor populare ce au avut loc in fața sediului O.N.U. din New York in 
•emn do protest contra uciderii lui Lumumba, mai mulți manifestonți au fost arestați.

Foto: A.F.P.

determinat viteza de deplasa
re a stațiunii.

COMENZILE TRANSMISE 
DE PE PĂMÎNT AU FOST 
RECEPȚIONATE ȘI EXECU
TATE DE CĂTRE AP ABATA
JUL DE BORD AL STAȚIU
NII.

Prelucrarea rezultatelor mă
surătorilor asupra traiectoriei 
confirmă că stațiunea inter
planetară își continuă mișca
rea spre planeta Venus pe o 
traiectorie apropiată de cea 
stabilită prin calcul. Datele 
preliminare obținute după 
prelucrarea matematică a mă
surătorilor porțiunii inițiale 
a traiectoriei arată că ULTE
RIOR STAȚIUNEA INTER
PLANETARĂ AUTOMATĂ, 
DUPĂ CE VA PARCURGE 
PE ORBITA SA APROXIMA
TIV 270 MILIOANE KM DIN 
MOMENTUL LĂSĂRII FĂRĂ 
NICI O CORECTARE A TRA
IECTORIEI EI VA TRECE LA 
O DISTANȚĂ DE CEL MULT 
180 MII KM DE CENTRUL 
PLANETEI VENUS. ÎN ACEL 
MOMENT STAȚIUNEA IN
TERPLANETARĂ AUTOMA
TĂ SE VA AFLA LA O DIS
TANȚĂ DE APROXIMATIV 
70 MILIOANE KM DE PĂ-
MÎNT.

APARATAJUL STAȚIUNII 
INTERPLANETARE AUTO
MATE FUNCȚIONEAZĂ 
NORMAL.

După cum rezultă din mă-

Potrivit unor date incomple
te — anunță agenția Vietna
meză de Informații — de la 
începutul intervenției militare 
străine împotriva Laosului, 
trupele guvernamentale și u- 
nitățile Patet-Lao au omorît 
sau rănit 20 de soldați și ofi
țeri americani și au luat pri
zonieri numeroși militari tai
landezi, sud-vietnamezi și fiii— 
pinezi.

palele probleme ale relațiilor 
dintre U.R.S.S. și R. F. Ger
mană, subliniind necesitatea 
încheierii cit mai urgente a 
Tratatului de pace. Ambasado
rul sovietic a înmînat o notă 
memorială în această pro
blemă.

Cancelarul federal a mulțu
mit pentru bunele urări ale 
președintelui Consiliului de 
Miniștri al U.R.S.S. și a decla
rat că nota memorială va fi 
studiată cu toată atenția. 

PE SCURT

surătorile telemetrice, tempe
ratura din interiorul stațiunii 
este de 28—30 grade Celsius, 
iar presiunea de 900 mm col. 
Hg. Bateriile solare funcțio
nează normal, curentul de 
sarcină generat de sursele chi
mice corespunde celui stabilit 
prin calcule.

Rezultatele măsurătorilor e- 
fectuate cu ajutorul aparata- 
jului științific pentru cerceta
rea spațiului cosmic sint in 
curs de prelucrare.

DUMINICA 19 FEBRUA
RIE, ÎN JURUL OREI 12,00 
(ORA MOSCOVEI) STAȚIU
NEA INTERPLANETARĂ SE 
VA AFLA LA O DISTANȚĂ 
DE 2.537.000 KM DE SUPRA
FAȚA PĂMÎNTULUI.

In U. R. S. S.

încercare de a obține 
proteine artificiale

MOSCOVA 18 (Agerpres). — 
TASS transmite: Acad. Valen
tin Karghin și un grup de cola
boratori ai săi care lucrează la 
catedra pentru compușii macro- 
moleculari de la Universitatea 
din Moscova au întreprins o. în
cercare de a reproduce pe cale 
artificială structura materiei pro
teice.

Realizarea unei asemenea struc’ 
turi și reconstituirea moleculei 
proteice stnt probleme de cea 
mai mare importanță a căror 
rezolvare va permite să se ob
țină proteine artificiale. Chimiș- 
tii sovietici s-au apropiat deja 
foarte mult de rezolvarea cu 
succes a primei din cele două 
probleme.

Pentru reproducerea structurii 
proteinei oamenii de știință au 
folosit molecule naturale. Aces
te molecule au putut fi obținute 
din gelatină — substanță care 
nu are o structură omogenă și 
Se compune din fragmente de 
structuri ale proteinelor inițiale. 
Gelatina era trecută printr-o pe
liculă densă de celofan și în fe
lul acesta fragmentele structuri
lor erau fărîmițate până ce se 
obțineau molecule.

Moleculele de proteină prepa
rate din gelatină nu rămîn în 
stare liberă. După cum au ară- 
tat experiențele oamenilor de 
știință sovietici, ele ,,se asocia
ză” imediat, formând o nouă 
structură proteică. După aspectul 
ei ea amintește foarte mult de 
fibre subțiri — substanța inițială 
<hn care se produce gelatina. 
Substanța formată reprezintă o 
soluție care a pierdut proprietă
țile caracteristice ale gelatinei — 
viscozitatea și sdezivftatea.

Valentin Karghîn stabilise an
terior că există o corelație di
rectă între structura unui poli
mer și proprietățile Iui mecani
ce. Aceasta s-a manifestat și în 
cazul de față — o dată cu mo
dificarea structurii s-au schimbat 
și proprietățile mecanice ele sub
stanței.

NICOSIA. — După cum trans
mite agenția Reuter, Camera re
prezentanților a Republicii Cipru 
a adoptat hotărîrea cu privire la 
alăturarea Ciprului la Common- 
wealthul britanic pe termen de 
5 ani.

LONDRA, — La 17 februarie la 
Glasgow in fata clădirii consula
tului american au fost postate pi
chete pe o durată de 24 ore în 
semn de protest împotriva pla
nurilor de staționare la Holy 
Loch a submarinelor atomice a- 
mericane înzestrate cu rachete 
,,Polaris". La această demon
strație ia parte un numeros grup 
de participanți la campania ti
neretului scoțian pentru pace și 
la „mișcarea pentru dezarmare 
nucleară".

BRASILIA, — După cum trans
mite corespondentul agenției 
Prensa Latina din orașul Brasi
lia, purtătorul de cuvînt aj Can
celariei președintelui Braziliei a 
făcut cunoscut la 16 februarie că 
președintele Janio Quadros a ho
tărât să participe 1® cea de-a 
XV-a sesiune a Adunării Gene
rale a O.N.U. care-și va relua 
lucrările la 7 martie.


