
Premii acordate brigăzilor fruntașe 
din industria petrolieră și chimică

Adesea tinerii strungari Mihclache Aurel și Marinescu Barbu 
de la Uzinele „Termotehnica" din Capitală discută pe margi
nea noilor piese. Ei sînt fruntași in producție și de data aceasta 
piesa nouă este supusă unei adevărate analize pentru a i se 

asigura cea mai bună calitate.
Foto : N. STELORIAN

Zilele acestea în unitățile 
industriei petroliere și chimi
ce se plătesc premiile acor
date brigăzilor de muncitori, 
care în ultimul trimestru al 
anului trecut au obținut cele 
mai bune rezultate in între
cerea pe profesii.

Pentru succesele în reduce
rea duratei de forare » son
delor și scăderea prețului de 
cost s-au acordat premii mai 
multor brigăzi. In fruntea în
trecerii pentru săparea sonde
lor prevăzute a fi terminate 
în timp de 6 luni s-a situat 
brigada condusă de Grigore 
Sirbu de la întreprinderea de 
foraj Moinești care a primit 
premiul I și suma de 20.000 
lei. La săparea sondelor pla
nificate a fi gata in timp de 
3 luni ciștigătoarea premiului 
I și a sumei de 15.000 lei este 
brigada Iui Vasfle Ursea de 
Ia întreprinderea de foraj 
Pitești.

Au mai 
cite 10.000 
brigăzi de 
schelele Boldești. Gura Ocni- 
ței. Moinești și Valea Caselor.

In industria chimică între
cerea intre topitori-rafinatori 
a fost ciștigată de echipele 
conduse de Vasile Landenschi 
de Ia Uzinele „1 Mai” din 
Femezhi și Paul Nichita de

la Uzinele „Gh. Gheorghiu- 
Dej" din Baia Mare. Au mai 
primit premii echipele de cup- 
torari conduse de Ștefan Sto- 
ian de la Uzinele Chimice de 
la Năvodari și Stelian Burica 
de la Uzinele ..Petru Poni“ 
din Valea Călugărească.

Titlul de cea mai bună 
echipă de fierbători la fabri
carea celulozei a fost atribuit 
echipelor lui Gheorghe Efti- 
mie și Vasile Acatrinei de la 
Fabrica „Reconstrucția" din 
Piatra Neamț.

(Agerpres)
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Greu, masiv, ca o cutie de 
formă ciudată, cu zeci de ori- 
ficii și canale respectînd o 
strictă simetrie — așa arată 
complicatul bloc-motor al 
autocamionului. E o piesă de 
mare precizie și — s-ar putea 
spune — chiar de artă. Pe 
blocul-motor sînt montate su- 
tele de piese ale motorului, 
care de care mai delicate și 
mai finisate unele chiar la o 
precizie de ordinul micronilor. 
Și nu-i de loc ușor ca la mon
taj, fiecare dintre acestea să-și 
afle locul, pentru ca din îmbi
narea lor să se nască ..inima" 
de metal a autocamionului.

Neștiind exact cine-s făura
rii blocului motor, pentru în
ceput ești tentat să ți-i în
chipui oameni cu mulți ani de 
viață și meserie. Ajuns în 
hala stăpinită de larma meta
lului prelucrat căutam să 
identific printre vârstnici pe 
cel despre care mi se spusese 
că se numără printre fruntașii 
uzinei, conducătorul unei bri
găzi cu aceiași faimă. M-am 
trezit insă față in față cu un 
tinăr de statură potrivită, 
care, judecind după obrazul 
neted, nu pare să aibă mai 
mult de 23-25 de ani.

— Petre Boriceanu — se re
comandă.

Conducîndu-mă apoi printre 
mașinile grupate în jur, mi-i 
prezintă și pe ceilalți membri 
ai brigăzii : strungarii Gheor- 
ghe Popa și Andrei Susan, 
frezorii Gheorghe Costi, Pavel 
Tătaru și Aurel Cheptroșu, 
găuritorii Vasile Nagy și Bela 
Demeter, in afară de Nagy, 
bărbat de 40 de ani și de 
Cheptroșu, care numără cu 
vreo zece mai puțin, toți cei
lalți sînt utemiști, cam de o 
vârstă cu Boriceanu, sau chiar 
mai puțin „bătrâni".

De la conducerea secției am 
aflat că brigada de producție 
a tineretului condusă de can
didatul de partid Petre Bori
ceanu a redus anul trecut la 
jumătate procentul de rebu
turi admis și consumul de 
scule, reali zînd astfel economii 

ulti- 
s-a

de peste 58.000 lei. Iar în 
mele două luni, aici nu 
rebutat nici o piesă.

Cum s-a format, cum 
sudat acest tînăr colectiv, 
dar de nădejde ? Cum 
cîștigat brigada binemeritata 
faimă de care se bucură azi 
nu numai în uzină ci și prin
tre alte brigăzi de producție 
ale tineretului 
derile orașului

s-a 
mic 
și-a

din întreprin- 
Brașov ? Iată

întrebări pe care ți le pui 
după ce i-ai cunoscut pe tine
rii aceștia și faptele lor de 
ispravă.

...„Vom căuta să muncim în 
așa fel incit să nu roșim 
niciodată de lucrul ieșit din 
mîinile noastre"... Aceste cu
vinte le rostea, în fața între
gului colectiv al secției, Petre 
Boriceanu în numele tovarăși
lor săi alcătuiți în brigada nr. 
1 de producție a tineretului 
de la bloc-motor la început 
de drum.

Era in urmă cu doi ani de 
zile. Pe atunci, cahta-.ea lu
crului la bJoe-motor nu era 
de landă. Uneie dintre aces*> 
piese ajunse ia montaj trebuia 
să facă îndată cale-intoarsă: 
unele in secții pentru diverse
le remanieri, altele fără sal
vare la retopit. Tinerii din 
brigada lui Boriceanu, spriji
niți de comuniști, de organi
zația U.T.M. din secție își pro
puneau plini de curaj și în
credere in forțele și posibili
tățile lor să creeze o al:ă tra
diție.

— Nu ne-a fost ușor — po
vestește șeful brigăzii. Deși 
scopul nostru era o cotitură 
în calitatea lucrului n-am în
ceput cu „reorganizarea" bri
găzii, ca să îndreptăm lucru
rile. Am ales altă cale...

— Adică ?
— Mai întâi ne cunoșteam 

prea puțin. A trebuit să ne 
apropiem dt mai mult unul 
de altul, să ne cunoaștem for
țele. să devenim prieteni. Bi
roul organizației U.T.M. ne-a 
atras însă în același timp a- 
tenția că prietenia, cunoaște
rea trebuie să ducă la dezvol
tarea în brigadă a unei pu
ternice opinii colective împo
triva neajunsurilor și nu la 
formarea unei familiuțe în 
cadrul căreia să ne trecem cu 
vederea unii altora lipsurile. 
Formarea unei puternice opi
nii colective, sprijinul postului 
utemist de control ne-a ajutat 
să scăpăm de necazul întârzie
rilor la lucru, de indisciplină 
la locul de muncă. Nu e cazul 
să dau nume pentru că fiecare 
dintre noi a suferit de una din 
aceste metehne. Hotărârile 
luate împreună, cu acordul 
tuturor, au dus la întărirea u- 
nei răspunderi colective...

— Am atacat cum s-ar spu
ne prin 
zîmbind 
pauză, în 
dus în 
automate

pentru a i se face operațiile, 
între timp, continuă șeful de 
brigadă, sprijiniți și îndrumați 
de biroul organizației U.T.M. 
am început să ne ocupăm se
rios și de calificarea tinerilor 
din brigadă. Cei mai mulți 
dintre noi. e drept, au absol
vit școala profesională de pe 
lingă uzină. Dar experiența, 
calificarea înaltă nu se capătă 
intr-o zi, două. Ca și Sabin 
Tudoran să reușească lucru 
de calitate la operațiile de 
găurit la fel ca tovarășul Va
sfle Nagy. tânărul a început să 
învețe practic, la marnă de

L CIURDAȘU

(Continuare in pag. 3-a)

în excursie
Aproape 100 de colectiviști 

din raionul Vaslui au făcut 
recent, prin O.N.T. Carpați o 
excursie în diferite localități 
ale țării.

Ei au vizitat barajul, lacul 
de acumulare și hidrocentrala 
de la Bicaz, orașul Bacău, 
Mausoleul de la Mărășești, o- 
rașul Ploiești, castelul Peleș. 
Doftana. iar în Capitală — 
Muzeul de Istorie a Partidu
lui, noile construcții de lo
cuințe ale Capitalei.

In diferite localități din 
țară ca Bacău, Onești, Piatra 
Neamț, Bușteni și altele au 
fost de curînd în excursie nu
meroși muncitori, tehnicieni, 
medici, funcționari, studenți 
și elevi din Iași.

Numărul cetățenilor din o- 
rașul și regiunea Iași care au 
întreprins excursii în țară în 
primele 45 de zile din acest 
an este de aproximativ de trei 
ori maj mare decît al celor 
din perioada corespunzătoare 
a anului trecut.

(Agerpres)

Lucrări orcctce intr-unui din 
loooratoorele Institutului agro

nomic din Craiova.

Foto : S. NICULESCU

Tovarășii Gheorghe Apostol, Emil Bodnăraș,
Leonte Răutu și Ștefan Voitec

s-au
In toate regiunile țării, zeci 

de mii de alegător. — munci
tori. țărani muncitori, intelec
tuali. funcționari — continuă 
să se întâlnească eu candidați: 
F.D.P. din cro-umscr.ptâile lor 
electorale. în aceste intâlnir 
se discută probleme importan
te ale dezvoltării eccoomiei și 
culturii țării, probleme legate 
de continua înflorire economi
că și social-culturală a regiu
nilor. raioanelor, orașelor șî 
satelor patriei noastre, pro
bleme cu caracter obștesc, as
pecte ale vieții zi'nice a cetă
țenilor. Candidații și alegăto
rii analizează împreună mo
dul de rezolvare a sarcinii :r 
și obiectivelor cuprinse in 
programul electoral al Fron
tului Democrației Populare, a

La Casa alegătorului

Programe speciale 
pentru tineret

intilnit cu alegătorii
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DESFACERILE DE MĂRFURI, PRIN 
COMERȚUL SOCIALIST, AU CRESCUT 
ÎN 1960 FATĂ DE 1959, CU 

18%

ÎNCĂLȚĂMINTE televizoare

flancuri — adăugă 
Boriceanu după o 
care timp a intro- 
dispozitivul frezei 

un nou bloc-motor

• In anul 1960 volu
mul desfacerilor de 
mărfuri prin comerțul 
socialist în prețuri cu
rente a fost de 41,5 mi
liarde lei, iar în prețuri 
comparabile cu 15,7 la 
sută mai mare decît în 
anul 1959. Față de anul 
precedent, vînzările de 
mărfuri alimentare (in
clusiv alimentația publi
că) au înregistrat o creș
tere de 11 la sută, iar 
cele nealimentare de 20 
la sută.

Cr-stea", cu muncitori 
de la uzma mecanică și de la 
Complexul C_F-R. și a vizitat 
străzi dm circumscripție, La 
intzlnirfle dmtre tovarășul 
Gheorghe Apostol și alegători, 
care au avut loc la cinemato
graful Jan Creangă*, la uzi
na mecanică ți sala ,.Mihail 
Eminescu' au participat mun
citori, ingineri. tehnicieni, 
funcționari, cadre didactice, 
medici, artiști, studenți. pre
cum și alți 
tumscripția 
tâvă.

Tovarășul

cetățeni din cir- 
electoralâ respec-

Casa alegătorului nr. 3, 
care funcționează în lo
calul căminului cultural 

„23 August" din cartierul Co- 
lentina, se bucură de mare 
popularitate în rîndul cetățe
nilor. Zilnic vin aci numeroși 
cetățeni, printre care foarte 
mulți tineri. Programul Casei 
alegătorului este bogat și va
riat. Aci au loc întîlnirile can- 
didațUor F.D.P. cu alegătorii. 
Candidatul pentru Marea A- 
dunare Națională, Ionel Rădu- 
canu, matrițer fruntaș și ino
vator la Uzinele „Electronica", 
s-a intilnit cu alegătorii și au 
discutat îndelung despre pro
blemele cartierului, împărtă- 
șindu-și bucuria realizărilor 
comune. Ionel Răducanu a fost 
și pînă acum deputat în Ma
rea Adunare Națională.

Tot aici un număr însemnat 
de echipe și brigăzi artistice 
prezintă programe în fața ce
tățenilor, iar brigada științifi
că a S.R.S.C. explică pe înțe
lesul cetățenilor unele fenome
ne ale naturii, combătînd pu
tregaiul superstițiilor.

In fiecare miercuri după- 
amiază la Casa alegătorului au 
loc programe speciale pentru 
tineret. Sînt organizate adu
nări și intilniri ale tinerilor din 
cartier cu cetățeni mai în vîrs- 
tă. Pînă in prezent au avut loc 
trei astfel de adunări, la care 
au participat peste 300 de ti
neri. La prima adunare tova
rășul Cristea, din partea or
ganizației de partid de cartier, 
le-a vorbit tinerilor despre : 
„Viața din trecut și cea de azi 
a tineretului". Tinerii au au
diat cu multă atenție și emo
ție în același timp interesanta 
expunere. Printre ei se 
mulți care vor vota la 5 
tie pentru prima dată.

Și celelalte întîlniri 
bucurat de un interes deose
bit. Au fost expuse referate 
pe temele: „Ce a dat regimul 
democrat-popular tineretului" 
— pregătit de tovarășul Neac- 
șu Nicolae de la Uzinele „E- 
lectronica" și „Despre educa
ția comunistă" — pregătit de 
tovarășul Victor Sincovski, 
responsabilul Casei alegătoru
lui.

La Casa alegătorului nr. 3 
numeroși tineri vin și cer lă
muriri, Utemiștii Vasile Zaha- 
ria, Alexandru Ivan și Elena 
Stoleru, fruntași în producție

MIRCEA BUMBAC

Emil Bodnăraș. 
membru al Biroului Politic al 
CC. al PAI.R, vicepreședin
te al Consiliului de Miniștri, 
care candidează în circum- 
scnpția electorală nr. 1 Iași- 
Vest, a vizitat fabrica de mo
bilă șantiere de construcții de 
locuințe și alte întreprinderi. 

In cursul zilelor de joi 
și vineri, tovarășul Emil 
Bodnăraș s-a intilnit cu ale
gătorii. Au luat parte mun
citori, ingineri. tehnicieni 
de la fabrica de antibiotice, 
de la Trustul regional de con
strucții, Fabrica de tricotaje 
„Moldova", Complexul C.F.R., 
oameni de știință, cadre di
dactice, studenți și numeroși 
alți cetățeni.

Tovarășul Leonte Răutu, 
membru supleant al Biroului 
Politic al e.C. al P.M.R., șe
ful Direcției de Propagandă 
și Cultură a C.C. al P.M.R., 
candidat al F.D.P. pentru ale
gerile în Marea Adunare Na
țională în circumscripția elec
torală Bacău-Sud, s-a întâlnit 
cu muncitorii, inginerii și 
funcționarii Fabricii „Steaua 
Roșie", cu muncitorii în
treprinderilor „Proletarul", 
„Muncitorul liber", „Confec
ția", cu țăranii muncitori din 
comuna Letea Veche.

Sîmbătă, după-amiază, tova
rășul L. Răutu s-a întâlnit în 
sala Teatrului de stat cu in
telectualii orașului.

Tovarășul Ștefan Voitec, 
membru supleant al Biroului 
Politic al C.C. al P.M.R., vi
cepreședinte al Consiliului de 
Miniștri, care 
circumscripția 
1 Craiova, a 
„Partizanul", 
sanitare și

(Continuare în pag.

aflau 
mar-

s-au

candidează în 
electorală nr. 
vizitat 
școli, 

cartiere.

Uzina 
unități 

Luni
e S-au extins meto

dele rapide de vînzare 
ca: autodeservirea, pre- 
atnbalarea etc. care au 
contribuit la satisfacerea 
în condiții mai bune a 
cumpărătorilor.0 In anul 1960 volu
mul comerțului exterior 
a crescut cu 33 la sută. 
Exportul de mașini și 
utilaje a crescut cu circa 
53 la sută, reprezentînd 
în 1960 circa 17 la sută 
din totalul exportului 
față de 15 la sută în 1959-

motociclete și motorete 
cu 153 la sută, biciclete 
cu 27 la sută, mașini de 
spălat rufe cu 28 la sută, 
mobilă cu 38 la sută.0 Realizări însemnate 
s-au obținut în dezvol
tarea, specializarea și 
modernizarea rețelei de 
desfacere prin darea în 
folosință de localuri spa
țioase, prin înzestrarea 
cu noi utilaje comercia
le și prin îmbunătățirea 
formei de prezentare a 
mărfurilor.

® Pe principalele gru
pe de mărfuri, vînzările 
au crescut: la țesături 
cu 15 la sută, la tricotaje 
și confecții cu 18 la sută, 
încălțăminte cu 17 la 
sută, materiale de cons
trucții cu 25 la sută.

9 Au sporit într-o mă
sură însemnată, îndeo
sebi desfacerile mărfuri
lor de folosință îndelun
gată. Astfel, au crescut 
vînzările la răcitoare 
electrice cu 35 la sută, 
televizoare cu 55 la sută,

(Continuare în pag. 3-a)

cenacluri literare

Antrenament pe patinoarul 
August".

Schimb de experiența
între

regională a 
populare din 
organizat zi-

Casa 
creației 
Banat a 
lele acestea la Arad 
un schimb de expe. 
riență între membrii 
cenaclurilor literare 
din regiune. Au

participat numeroși 
tineri muncitori, teh
nicieni, studenți, func. 
ționari, care fac parte 
din cercurile literare 
din Lugoj. Reșița, A. 
nina, Timișoara, O. 
ravița, Caransebeș,

A rad. Cu acest 
lej s-au citit și 
cutat creațiile 
mai reprezentative 
ale membrilor cena. 
olului „Alexandru 
Sahia“ din Arad.

(Agerpres)

a 7 urnele acesta Cobadin 
sau Cobadin cum i se 
spune astăzi comunei a- 

șezată în inima stepei, pe șo
seaua ce duce spre Ostrov, 
trebuie să fi părut cîndva bi
zar. Cobadin înseamnă pe tă- 
tărăște dealul bogaților. Or, 
aici pămintul e neted ca-n 
palmă, întins ca o tipsie. De 
ce i s-o fi spus Cobadin, cînd 
nu există nici un deal ? Dar, 
mai ales, de ce i s-o fi spus 
Dealul bogaților, cînd pînă a- 
cum mai puțin de două dece
nii mulți dintre locuitorii co
munei locuiau sub pămînt, ca 
niște cîrtițe, iar bezna care le 
astupa ochii era tot atît de 
nepătruns ? Majoritatea erau 
argați și munceau la moșieri 
și chiaburi. Cei care aveau un 
petic de pămînt cu prea mul
tă agoniseală nu se alegeau, 
așa că tot la moșieri și chia
buri munceau, cu ziua sau în 
parte. Poate să se fi numit 
Cobadin pentru că într-adevăr 
comuna pare a fi așezată pe 
un dîmb îneît se vede și din
spre Viișoara și dinspre Cio- 
cîrlia. Și dealul era al boga
ților. Al celor care se oplo
șiseră și le puseseră jug și că
luș celor nevoiași. Erau să
raci Ion și Aii iar domnul 
Gheorghe Sassu, nepot al mi
nistrului Vasile Sassu, in a-

fără de latifundii, era dețină
torul a trei firme. Prima era 
„Viitorul", o prăvălie de colo
niale, articole de menaj, de
pozit de sare și comision de 
cereale. A doua, numită pom
pos „Lumina Cabadinului", 
avea în spatele ei un de
pozit de produse petrolifere. 
Cea de-a treia firmă era 
primăria de unde, domnul 
Sassu, investit de partidele 
burghezo-moșierești cu titlul 
de conducător al treburilor 
obștești, dădea ordine și po
runci. Gheorghe Sassu l-ave : 
la dreapta pe Stan Bubuluș, 
șeful de post, iar la stingă pe 
notarul Nicolae Eremia.

Așadar Ion și Aii munceau 
pe moșia domnului Sassu. 
tund erau jupuiți odată, 
nu le mai rămînea decit 
ce să-și ducă viața de azi 
mîine. Dar omul mai avea ne
voie de sare și de gaz. Dc 
astă dată erau jupuiți a do. 
oară că rupeau de la gură s 
mergeau tot la prăvăliile don: - 
nului Sassu. După toate aster 
mai venea și perceptorul să 
siringă birul, din care se în
frupta tot domnul Sassu. A- 
tund, bietului Ion și bietul-; 
Aii nu le mai rămînea dec.: 
să-și vîndă munca și pe vara 
viitoare. Și astfel s-au petre
cut anii. in Cobadin mai erau

A- 
că 
cu 
pe

bogați
și alții ca domnul Sassu. Dar 
majoritatea covîrșitoare erau 
Ion și Aii. Strașnic „viitor", 
strașnică „lumină" le ofereau 
domnii moșieri și capitaliști 
argaților de aici.

Poate că nimeni sau pu
țini mai cunosc semnifi
cația de început a aces

tui nume de comună. Dar toa
tă lumea știe azi că cobadine- 
nii, locuitorii comunei din ini
ma stepei sînt azi multimilio
nari, sint oamenii cei mai bo
gați din preajma locului. Dacă 
judecăm faptele după cele re
latate mai înainte, e puțin 
spus că cobadinenii au pornit 
de la zero. Nu numai că nu 
aveau nimic, dar erau dator: 
vînduți stăpînilor, pe o viață 
întreagă. Partidul și statul 
democrat-popular i-au făcut 
tnfti stăptni. Le-au dat pămir.* 
și credite să-și cumpere vite. 
Apoi le-au arătat calea spre 
belșug — gospodăria colectivă.

Pămintul fără răzoare, des
fundat de tractor a îr.cep-.t să 
fie din ce în ce mai rodnic. 
Pe de altă parte oamenii au 
învățat de la ingineri și spe
cialiști să facă agriculturi ca 
la carte. Și numai astfel se 
explică faptul că pămintul 
oare dădea înainte în jurul a 

kg gri* la heator g

lor“
dat în 1959 peste 1.300 kg griu 
și 3.000 kg porumb la hectar 
pentru ca în 1960 producțiile 
să ajungă la 1.800 kg de griu 
și 3.200 kg de porumb la 
hectar.

In locul cailor, cobadiner.. 
au început să îndrăgească a- 
nimalele de producție. La în
ceput au cumpărat vaci, oi. 
porci. Pe urmă au început să 
le înmulțească și în ultimul 
an mina omului a interveni: 
pentru a ameliora și tabnă- 
tăți rasele. Cobadinena an ari 
2.500 de m de rasă sponcă 
merinozată, 190 de rari cu 
lapte din rasa roșie de stepă 
și 1300 de porci din care 200 
de scroafe.
Colectiriștzi «■ desfundat pă- 
— ioturile și «a asigurat con- 
veier de seceri și porumb fu
rajer pe 100 de hectare. Per- 
tnz a adăposti toate bogății;.. 
acestea, cs de as s-au ridice: 
noi eonstmeții trainice și ief
tinei .Nntai pentru cele a- 
proepe 12M0 de păsări pe 
cart le-an crescut anuț trecu: 
au ridica: 14 puiemițe și hale. 
Ferma de porci are 6 con- 
itmeții, cea de vaci 4, oile au 
ritera saivane; gospodări:.

O. MIHAESCT

fflontmtifira in

RefoaJ nou tn raionul „Grivița Roșie*.

Foto: EUG. FLORESOJ



MUJICAILa școala ediicafiei colectiviste» 
disciplina de bază —

Cum întîmpinați 
primăvara ?

Deși nu-i decit sfârșitul lui februarie și timpul se menține 
încă rece, după felul in care luminează Soarele după 
adierea subțire a vîntului prezența primăverii începe 

să șe facă simțită tot mai mult. Dar poate că aici, în comuna 
Viziru, raionul Brăila, apropierea primăverii nu-i anunțată 
atit de schimbările din natură, cit mai ales de activitatea 
febrilă a oamenilor, de seriozitatea pe care aceștia o pun 
în tot ceea ce fac pentru intimpinarea ei.

Cu întrebarea „Cum intimpinați primăvara ?“ ne-am adre
sat acum cîteva zile icîtorva dintre acei care au de spus un 
cuvînt serios în această primă campanie agricolă a anului.

Iată răspunsurile:

Ion Păun, șeful brigăzii de 
tractoare de la S.M.T. 
Viziru care deservește 

gospodăria.
— Cum întâmpinăm primă

vara ? Cu bucurie, desigur, 
împreună cu tovarășii mei din 
brigadă am lucrat pînă acum 
la reparatul tractoarelor. Trea
ba a fost terminată în bune 
condiții. Și dacă vremea se 
menține frumoasă, sperăm că 
în jurul datei de 20 februarie 
să ieșim la câmp. Fiindcă așa 
este la noi, în agricultură : cine 
se scoală de dimineață... obți
ne recolte sporite la hectar.

Anul acesta la reorganizarea 
brigăzilor de tractoare orga
nizația de partid și conducerea 
stațiunii au ținut seama să-i 
repartizeze pe tractoriști pe 
cât a fost cu putință la gospo- 
dările colective din care fac 
parte. Personal, am fost ales 
chiar în consiliul de conduce
re al gospodăriei colective 
„Drumul lui Lenin“. Legătura 
dintre noi, tractoriștii și colec
tiviști este astfel mult mai bine 
asigurată. Doar scopul nostru 
este același ; producții cit mai 
mari la hectar.

Gavrilă Drăgulin, brigadier 
de cîmp.

Eu știu așa, că pe su
prafața de teren de care răs
pund împreună cu brigada 
mea am de însămînțat în pri
măvara aceasta 117 hectare cu 
porumb, 38 hectare cu floarea- 
soarelui, 6 hectare cu mazăre 
și 5 hectare cu ovăz. Am dis
cutat cu tovarășul inginer a-, 
gronom și cu șeful brigăzii de 
tractoare în privința lucrări
lor cu care vom începe cam
pania de primăvară. Am ales 
13 dintre cei mai buni oameni 
din brigadă pentru a fi con
ductori de atelaje. Pînă acum 
am cărat și împrăștiat pe lo
turile brigăzii noastre peste 200 
bone îngrășăminte naturale. 
Acțiunea asta continuă încă 
și se face și la celelalte bri
găzi. în întreaga gospodărie 
s-au cărat pînă acum aproxi
mativ 1000 tone gunoi de grajd. 
Cînd va începe însămînțatul 
voj numi pe cei mai pricepuți 
șefi de echipă să lucreze pe 
mașinile de semănat și să răs
pundă de calitatea lucrărilor. 
Voi controla mereu ca acestea

Fototext i N. SIMIONtSGU *

să fie de cea mai bună cal: 
tate.

Gheorghe C. Nedelcu, con
ductor de atelaj.

N-a început să ante 
ciocirlia, dar uite că nici mult 
nu mai este pînă atunci. Noi 
însă i-am luat-o înainte cu 
pregătirile în vederea campa
niei. N-o s-o așteptăm nici cu 
lucrările, dacă timpul va cere, 
în calitate de conductor mi-am 
îngrijit pînă acum atelajul cit 
mai bine ca să nu mă dea de 
rușine cînd vom începe trea-

ANCHETA 
NOASTRĂ

ba. Am mai muncit la gunoi- 
rea terenului, lucrare la care 
particip și acum. Pe lîngă că 
aceasta este obligația mea de 
conductor de atelaj, este și o 
sarcină pe care am primit-o 
din partea organizației de 
bază U.T.M. Cînd va în
cepe însămînțatul voi fi pre
zent ori unde gospodăria va 
avea nevoie de mine : la căra
tul semințelor pe cîmp, la a- 
provizionarea tractoarelor cu 
cele de trebuință și oriunde în 
altă parte.

Nicolae Veicu, secretarul 
organizației de bază 
U.T.M. din gospodărie :

Mai înainte de toate înibr-o

PREZENȚI
LA TOATE LUCRĂRILE

Pentru colectiviștii 
din satul Speteni, 
raionul Urziceni, pri. 
măvara este mai o. 
proape decit s-ar 
crede ; ei sînt pre. 
gătiți să înceapă a. 
cum lucrările in 
cimp. Organizația de 
bază U.T.M. o stu
diat din timp planul 
de producție și de 
desfășurare a lucră
rilor în gospodăria 
colectivă și, în ca. 
drul unei adunări 
generale deschise, a 
stabilit sarcini preci

se pentru fiecare ti. 
năr colectivist.

Iată-i acum la lu
cru. Conductorii de 
atelaje transportă in. 
grășăminte naturale 
pe cimp ; sini in- 
tr.un neîntrerupt du. 
te-vino. Pini acum ei 
au transportat și im. 
prăștiaț pe ogoare 
cîteva sute de tone 
de gunoi de grajd.

In curtea gospodă. 
riei colective un alt 
grup de tineri sor
tează și pregătesc 
sămința necesară pen.

adunare generală deschisă p 
organizației de bază U.T.M 
am discutat cu tinerii ca în 
prunăvara aceasta să nu lip- 
seșsgp niciunul de la muncă. 
Participarea lor la muncă este 
deci șj o sarcină de organiza
ție. Cu sprijinul organizației 
de partid și al conducerii gos
podăriei am organizat anul a- 
cesta o echipă de tineret care 
are drept scop obținerea unor 
producții agricole superioare 
mediei ce se va realiza pe gos 
podărie. Am lămurit bine lu
crul acesta și acum, cînd vom 
porni la treabă, vom căuta ca 
toate lucrările echipei de ti
neret să fie făcute la timp și 
în bune condiții. Periodic vom 
analiza în adunările generale 
ale organizației munca echi
pei de tineret. Acum însă, 
pînă va începe campania ti
nerii sînt antrenați în dife
rite munci de pregătire a în- 
sămînțărilor. Unii transportă 
îngrășăminte naturale pe 
cîmp, alții se ocupă de con- 
diționatul și tratatul semințe
lor. Planul de muncă al nos
tru, alcătuit pe baza planu
lui de producție al gospodă
riei colective, ne ajută să 
controlăm și să coordonăm o- 
perativ activitatea tinerilor și 
să intervenim la timp cînd 
este cazul. Intrăm în campa
nie bine pregătiți.

★

Ne-am oprit cu întrebarea 
noastră aici. Dacă am fi pus-o 
tuturor colectiviștilor din Vi
ziru, răspunsurile nu s-ar fi 
deosebit prea mult. Asta fiind
că toți colectiviștii de aici se 
pregătesc intens în vederea 
campaniei de primăvară, de
oarece ei știu că bazele unei 
recolte bogate se pun incă de 
pe acum. Și nimic altceva nu 
te duce Ia rezultatele cele mai 
bune decit munca serioasă, fă
cută la timpul cuvenit.

PETRE GHELMEZ

tru însimînțările de 
primăvară.

In luncă, In gră. 
dina de zarzavat, fe
tele îngrijesc răsad, 
nițele.

Pentru bunul^mers 
al muncilor in gos. 
podărie, pentru asi
gurarea unor recolte 
îmbelșugate, tinerii 
din Speteni, alături 
de vîrstnici, sînt pre. 
zenți pretutindeni a- 
colo unde este ne
voie de forțele lor.

S. CONSTANTIN

-----------------------------------------

In zilele acestea la gospo
dăria agricolă colectivă „11 
Iunie" din comuna Pechea, 
regiunea Galați, se desfă
șoară o activitate însuflețită. 
Tinerii, mobilizați de organi
zația de bază U.T.M., sînt 
prezenți și ei pretutindeni 
unde este nevoie de forțele 
lor. Vă înfățișăm cîteva aspec
te din lucrările la care parti
cipă ei acum.

1. Pentru vie sînt necesari 
în anul acesta peste 500.000 
araci. Răspunzind cerinței 
conducerii gospodăriei, tine
rii confecționează acum araci 
din resurse locale.

2. Pentru creșterea fertili
tății solului, planul gospo
dăriei colective prevede să 
se transporte pe cîmp în pri
măvara aceasta o cantitate 
de 4.500 tone gunoi de grajd. 
Tinerii conductori de atelaje 
s-au angajat să facă ei trea
ba aceasta. Pînă acum au 
transportat pe ogoare peste 
2.000 tone îngrășăminte na
turale.

3. Insămînțăzile se apropie. 
Se vor folosi și mașinile pro- 
□rii. „Oare tinerii noștri de 
ia fierărie au făcut treabă 
bună ?“ Petrache Manea, 
secretarul comitetului U.T.M. 
pe gospodărie, împreună cu 
inginerul agronom și cițiva 
brigadieri controlează calita
tea reparațiilor.

Nu numai sacul
a rămas mai gol

Zn aceste zile, colectiviștii 
de la Piscu Vechi au și 
început campania agrico

lă de primăvară. Astăzi de dimi. 
neață, tractoarele au ieșit pe 
cîmp și gripează terenurile pe 
care se va însămânța mazărea și 
ovăzul. De mîine încep grăpatul 
terenului rezervat florii.soarelui■ 
Căruțele transportă din platfor
me gunoiul de grajd pe terenul 
grădinii de zarzavaturi. Azi.mîi. 
ne începe pichetului pentru 
plantarea viței de vie pe 40 de 
hectare. Este o săptămână de 
muncă intensă. Tinerii colecti
viști au început o nouă campa. 
nie și se gîndesc cu seriozitate 
la buna organizare a muncii lor 
in producție.

Cițiva dintre ei însă au fă
cut anul trecut mai puține zile- 
muncă, n-au luat parte la toate 
ocțiunile organizației U.T.M. în 
ce privește bunul mers al mun. 
di în gospodărie, n-au fost inie, 
resați, ca toți ceilalți, de crește
rea producțiilor. Ei ou stat izo
lați de colectivul mare al tine, 
rilor de aici și din pricina asta 
au pierdut mult. Iată cîteva e. 
xemple : Călin Victor din bri
gada a V.a a făcut doar 85 zile, 
muncă, Calițoiu Victor din bri. 
gada a V-a a făcut 59 zile. Ticu 
Ștefan 82. Ceilalți tineri din 
brigadă au muncit mult mai 
bine. Fiecare dintre ei are între 
150—200 zile-muncă. Ce au 
cîștigat în plus cei care au mun. 
cit, ce au pierdut cei care n-au 
participat zi de zi la muncă ?

In primul rînd au pierdut ve. 
niturile pe care le.ar fi putut 
primi dacă aveau mai multe 
zile lucrate. Și asta nu-i puțin. 
Socotit, înseamnă sute și sute de 
kg de cereale, leguminoase, 
furaje, înseamnă mulți bani.

Au de ce să se căiască.
Și în afară de ce au pierdui 

ei din veniturile pe care le-a 
împărțit gospodăria, cei care 
n.au participat la muncă ou 
pierdut și stima tovarășilor de 
muncă. Cine poate să pună nă
dejde la vreo treabă în cineva 
care de atîtea ori a dovedit că 
nu-i place să muncească ? Co. 
miletul organizației U.T.M., 
acum cînd se organizează activi
tatea tinerilor în campania de 
primăvară are mai puțină încre. 
dere în ei și se gîndește să 
pună în discuția adunării gene, 
rale a utemiștilor atitudinea 
față de muncă a acestor tineri.

Au pierdut mult în ce pri
vește nivelul lor profesional.

Cei care n.au participat la 
muncă, n.au venit întotdeauna 
nici la cursurile agrozootehnice 
și au rămas în urmă. Tinerii 
harnici, interesați in munca gos
podăriei au învățat multe și de 
la aceste cursuri și din faptul 
că au muncit în permanență și 
au urmărit aplicarea tuturor re. 
gulilor agrotehnice. Chiulangiii 
rămin din ce în ce mai mult în 
urma tinerilor care muncesc zi 
de zi. Ei rămin la aceleași cu. 
noștințe pe care le-au avut la 
inceput, la aceleași concepții 
despre munca în colectiv, despre 
viața de colectivist. Fiind strâ. 
ini de frământările zilnice ale 
tinerilor colectiviști, ce, cere se 
țin de • porte și au înțeleg iaca 
rostul muncii lor la gospodăria 
colectivă pierd mult și in ceea 
ce privește viața lor personală. 
Ei nu pot să știe ce înseamnă

„Nu știu cum se face, nu știu cum se drege 
Că aproape nimeni nu-l mai Înțelege. 
Vorbind despre Gheorghe, tinerii spun cum că 
El „muncește" - acolo unde... nu-i de muncă. 
Că decit la grajduri sau in cimp, la sapă 
Parcă mai ușor e să duci cîini la apă, 
Să le cînți din frunză sau din clarinet, 
Că doar nu-i vreo grabă și-j timp berechet t 
Vii o zi la treabă - șapte stai degeaba 
Las - să facă alții in locul tău treaba. 
Ceilalți din echipă se zoresc, nu șagă 
Muncesc pretutindeni ziulica-ntreagă 
Să crească recolta mare la hectar.
Și s-adune toamna mai mult în hambar, 
Gheorghe stă și ride cite-un an intreg :
- Ce vă bateți capul î eu nu înțeleg ; 
Să faceți ca mine, nu e mai ușor î
- Cine ride-n urmă, ride mai cu spor
li spuneau băieții - și-și vedeau de treabă. 
La-mpărțeală Gheorghe a venit degrabă 
Cu un sac de-o tonă și c-o traistă mare 
Să incarce-n ele rodul din hambare.
După rinduială însă, a primit 
Doar intr-o trăistuță, pe cit a muncit, 
Pe cind alții harnici au luat care-ntregi,
- Ei, rideau băieții, acum înțelegi ? 
A-nțeles, și-acuma-n prag de primăvară 
A-nceput și Gheorghe de lucru să ceară : 
Cară-ngrășâminte, face orice treabă.
Și nu-n dorul lelii, ci cu spor, cu grabă. 
S-a convins, firește, că muncind cu spor, 
E-n folosul lui și al tuturor.

ARICIUL
Pt. conformitate M. CARANFIL

La însămintat
CRAIOVA (de la corespon. 

dentul nostru). — Datorită 
timpului favorabil, acum cîteva 
zile peste 120 de colectiviști ti
neri și vîrstnici de la G.A.C. 
„Vasile Roaită” din comuna 
Goicea, raionul Segarcea, au por
nit la cîmp cu atelajele pentru 
a începe însămînțatul unor cui. 
tari din prima urgență. Antre
nați în întrecere, numai intr-o 
jumătate de zi ei au terminat 
de însămînțat 15 hectare cu 
mazăre, 4 hectare cu arpagic 
pentru ceapă timpurie și 15 hec. 
tare cu borceag.

Luni, colectiviștii din Goicea 
au început să semene cele 100 
hectare de floarea.soarelui. Parti
ciparea octivă la muncă a tu. 
turor colectiviștilor garantează 
terminarea într-un timp foarte 
scurt a insămînțării florii, soa. 
relui.

încă din primele zile ale 
muncilor în cîmp, la panoul de 
onoare al gospodăriei au și a- 
părut numele colectiviștilor frun. 
tași. Printre aceștia se numără 
și Utemiștii din brigăzile întiia, 
a șasea, a șaptea și a noua.

Prima recoltă de roșii din 
sera gospodăriei colective 
„Elena Pavel" din Aradul- 
Nou, regiunea Banat. Este și 
rodul muncii tinerei colecti 

viste Rozalia Bic

Foto: AGERPRES

bucuria de a simți tn perma. 
nență tovărășia altor tineri ve
seli și hotăriți, rămin izolați de 
colectiv și au pentru ce să le 
pară rău.

Organizația U.T.M. șija pus 
in gînd să ia în discuție și con. 
cepțiile acestor tineri, să-i hotă, 
rasei si devină membri activi 
ai colectivului mare de tineri, 
să.i mobilizeze serios la muncă. 
Dar numai cu ceea ce va face 
organizația U.T.M. nu putem fi 
mulțumiți. Trebuie ca și ei si 
te gindeesd hotăriți le munca 
lor viitoare.

★

Piatra liatna răîiiiaajH de b 
gospodina agricole colecției din 
Piscu Vechi se numără și Gheor. 
ghe Fed. Intimpiitor irecînd pe 
acolo și ,3riciui“ i-a făcut a. 
ceastă cronică în versuri :

Muncind
pentru gospodăria colectivă, 

muncești pentru tine
„Muncind pentru colectivă, 

muncești pentru tine" a fost 
tema recentei adunări gene
rale deschise a organizației 
U.T.M. din gospodăria agrico
lă colectivă „Steagul Roșu" 
din comuna Fălciu, regiunea 
Iași. Tema acestei adunări a 
fost cerută de situația exis
tentă în prezent în gospodă 
rie. Referatul prezentat în a- 
dunare de Ion Nicolae, secre
tar al comitetului comunal 
U.T.M., a arătat că sînt mulți 
tineri harnici care au partici
pat cu regularitate la lucru, 
depășind cu mult numărul de 
zile-muncă stabilit de aduna
rea generală a colectiviștilor. 
Membrii echipei de tineret de 
la construcții, spre exemplu, 
au lucrat deseori și noaptea 
la confecționarea și transpor 
tul materialelor pentru ca 
toate construcțiile să fie ter
minate la timp. Gheorghe Do- 
nose, Ion Albu, Ion Nicolau, 
Dumitru Țicău și alții, prin 
munca lor neobosită, au con
tribuit în anul trecut la con
struirea unei magazii pentru 
cereale cu o capacitate de 70 
vagoane, la construirea a trei 
grajduri pentru 100 vaci fie
care, a unui saivan pentru 500 
oi și altele. în sectorul zoo
tehnic sînt, de asemenea, ti
neri care au muncit cu sîr- 
guință pentru îndeplinirea și 
depășirea planului de produc
ție. S-a vorbit despre munca 
tuturor, dar mai ales discuții 
vii s-au purtat în legătură cu 
participarea la muncă a tine 
rilor din brigăzile de cîmp. 
S-a vorbit despre numeroși ti
neri ca Petru Filip, Teodor 
Tolea, Gheorghe Șovăială, 
Iorgu Zală, Gheorghe Covaci 
care, ca și tovarășii lor de la 
construcții și din sectorul 
zootehnic, au prestat peste 200 
zile-muncă fiecare.

Cei prezenți la adunarea ge
nerală au arătat că participa
rea acestor tineri la muncă, 
lucrările de calitate pe care 
le-au făcut, dovedesc atașa
mentul șl dragostea lor pen
tru gospodăria colectivă, ho- 
tărîrea de a contribui cu toate 
forțele la consolidarea gospo
dăriei, coaștienți că de aici iz-

In atelierul de fierărie al 
gospodăriei colective „7 No
iembrie- din Codlea, regiu
nea Brașov, tînărul Gunter 
Bergel confecționează dife
rite piese pentru mașinile a- 

gricole ale gospodăriei.

Foto : GR. PREPELIȚA

PENTRU SPORURI
MARI DE RECOLTĂ
Pe întreaga co

mună Dragali- 
na, raionul 

Birlad, este planifi. 
cat să se transporte 
pe cîmp în această 
primăvară 10.000 to
ne de gunoi de grajd. 
Se știe că această ac. 
ți urne este specifică 
tineretului. De aceea 
comitetul comunal 
U.T.M. s.a angajat în 
fața organizației de 
partid să mobilizeze 
tineretul la transpor
tarea unei cantități 
de 6.000 tone de gu. 
noi de grajd. Să ve
dem ce-au făcut pină 
acum tinerii din
cele cinci gospodării 
colective din co.
mimă.

Colectiviștii din sa. 
tul Vizureni au ho- 
aărît ca pe fiecare 
din cele 140 de hec. 
tare care vor fi în. 
sămînțate cu porumb 
să transporte cite 20 
tone de gunoi de 
grajd. Sub îndruma
rea organizației de 
partid, organizația 
’J.T.M. de aici i-a 
mobilizat pe toți ti. 

nerii la această ac
țiune. Cele 16 atela. 
je au fost într.un 
neîntrerupt du.te. 
vino zile în șir. Și 
astfel în cîteva zile 
tinerii au terminal 
cu cele peste 900 
tone aflate în plat
formele gospodăriei. 
Apoi au deschis o 
„carieră” în niște 
văgăuni de la murgi, 
nea satului unde, cu 
mulți ani în urmă, 
se arunca gunoiul. 
Mranița din aceste 
văgăuni este foarte 
bună. Tinerii o în. 
cârcă acum și o duc 
pe tarlalele gospodă
riei.

La gospodăriile 
colective din Draga, 
lina.sat și Ciortolom 
este aceeași insufle, 
fire.

în schimb, la 
gospodăriile colective 
din satele Crivești și 
Sterian Dumbravă se 
pare că nu vine pri
măvara. Aici gunoiul 
zace încă în platfor. 
me. Și cu toate că și 
tinerii de aici și.au 
stabilit angajamente

vorăște și bunăstarea lor per
sonală. în același timp însă, 
numeroși participanți la dis
cuții au criticat aspru pe acei 
tineri care au efectuat puține 
zile-muncă în colectivă sau 
chiar de loc.

îngrijitorul de oi Aurel Dan- 
deș, de exemplu, referindu-se 
ia chiulangii a spus :

— Mă uitam la Ion Mihala- 
che, la Elena Spiridon, la Ga- 
vril Mihalache și la Elena Mi- 
halache cum aplecau fruntea 
roșind cînd au fost citați prin- 
trei cei care nu au făcut nici 
o zi-muncă anul trecut în gos
podăria colectivă, printre cei 
care n-au contribuit cu nimic 
la întărirea economică a gos
podăriei noastre colective. S-au 
rușinat de purtarea lor- Dar 
asta nu-i deajuns. Trebuie să 
înțeleagă o dată că, așa cum 
le-am mai spus noi și în alte 
dăți, nouă nu ne este indife
rent dacă ei vin sau nu la lu
cru, dacă fac lucrări de cali
tate sau fac treabă de mîn- 
tuială. Noi vrem ca și ei să 
fie adevărați colectiviști nu 
numai cu numele, ci și cu gîn- 
dul și cu fapta de fiecare zi.

— Are dreptate Dandeș — 
a arătat în cuvîntul său ute- 
mistui Mihai Apostolache. în 
vreme ce gospodăria colectivă 
avea nevoie de brațe de mun
că pentru prașila a treia la po
rumb, Elena Spiridon se plim
ba pe la Huși, iar Ion Miha
lache și alții băteau ulițele 
satului. Sînt și ei vinovați că 
pînă la urmă pe 100 hectare 
porumbul nu a fost prășit a 
a treia oară. Aceasta a dus la 
obținerea unor producții me
dii scăzute la hectar.

Cauzele acestei stări de lu
cruri au fost scoase în eviden
ță, printre alții, și de utemista 
Angela Mihai. Ea a arătat că 
în statul nostru democrat- 
popular munca este o chesti
une de onoare. Tocmai acest 
lucru nu s-a străduit să-1 im
prime’ tuturor tinerilor colec
tiviști organizația de bază 
U.T.M. din gospodărie. Ea a 
criticat faptul că membrii bi
rourilor organizațiilor U.T.M. 
din brigăzi nu au discutat cu 
tinerii care n-au participat la 
muncă, nu i-au tras la răs
pundere, iar despre atitudinea 
lor față de muncă nu s-a dis
cutat în adunările generale.

Numeroși utezniștî au arătat 
că organizațiile de bază U.T.M. 
pe brigăzi trebuie să aibă în
totdeauna ca obiectiv central 
al activității lor educația prin 
muncă a tinerilor în spirit co
lectivist. Ei au propus, de a- 
semenea, ca discuții pe acea
stă temă să fie organizate la 
începutul și sfîrșitul fiecărei 
campanii agricole și munca 
fiecărui tînăr în parte să con
stituie obiectul unei serioase 
analize. Totodată s-a cerut ca 
postul utemist de control să 
fie reorganizat și prin raidu
rile sale să se ocupe perma
nent de această importantă în
datorire a tinerilor colectiviști 
— participarea la muncă. Co
mitetul comunal U.T.M. va 
trebui să urmărească îndea
proape această problemă și să 
ajute comitetul U.T.M. pe gos
podărie în intensificarea mun
cii politice de educare a tine
rilor în spirit colectivist, în 
spiritul unei atitudini noi față 
de muncă.

N. BARBU 
C. SLAVIC

concrete cu privire 
la transportul guno
iului de grajd, orga, 
nizațiile de bază 
U.T.M. din cele două 
gospodării n.au în
treprins nimic pen. 
tru îndeplinirea a- 
cestui angajament. 
Timpul este destul 
de înaintat și întîr. 
zierea nu aduce de. 
cit pagube. Terenul 
neingrășat va da pro
ducții mai mici. Gos. 
podăria colectivă va 
pierde, deci, o can
titate însemnată de 
produse la fiecare 
hectar și tinerii co
lectiviști nu trebuie 
fă rămînă indiferenți 
față de acest fapt 
pentru că, în primul 
rînd, sînt datori și 
ei să lupte pentru 
tonsolidarea econo, 
mică a gospodăriei 
colective și în al 
doilea rînd pentru 
•ă vor pierde și ei, 
primind mai puține 
oroduse la ziua, 
muncă.

B. NICOLAE



Vie activitate 
în cercurile pe materii

noi și noi 
elevii 

în 
în 
ei 

de 
Și

Activitatea elevilor în 
cercuri a devenit tradi
țională. Sînt dese cazu

rile cînd în școală auzi spu- 
nîndu-se: „Aceștia sînt chi- 
miștii, fizicienii, electrotehni- 
cienii, naturaliștii..." De fapt, 
este vorba de acei elevi, frun
tași la învățătură, cu apti
tudini în diferite domenii ale 
științei, care, pasionați în 
mod deosebit de studiul știin
ței și tehnicei, activează, în 
timpul lor liber, în cadrul 
cercurilor conduse de către 
profesori. Vîrstei școlare îi 
este caracteristică o mare cu
riozitate științifică, setea de a 
acumula mereu 
cunoștințe. De aceea, 
participă la activitatea 
cercuri cu plăcere. Munca 
cercuri constituie pentru 
un mijloc de îmbogățire, 
adîncire a cunoștințelor 
un minunat prilej pentru dez
voltarea aptitudinilor lor; 
totodată aceste activități pe 
care le fac cu plăcere, îi re
creează, le dau satisfacția 
realizării unor lucruri utile.

Important este însă modul 
în care este organizată acti
vitatea cercurilor, ca acestea 
să nu supraîncarce progra
mul elevilor, lăsîndu-le timp 
suficient pentru învățătură, 
pentru odihnă.

Experiența arată că sînt 
numeroase școli care au ob
ținut rezultate meritorii în 
buna organizare a activității 
cercurilor. Așa este de exem
plu Școala medie nr. 2 din 
Buzău. Succesele 
de această școală în activi
tatea cercurilor pe materii se 
datoresc în primul rînd bunei 
organizări a acestei activi
tăți.

Elevii — după dorința lor 
— sînt înscriși la un singur 
cerc pe obiecte sau tehnic și 
la un cerc artistic sau spor
tiv — așa cum dealtfel pre
văd și recentele Instrucțiuni 
ale Ministerului învățămîn- 
tulii și Culturii și ale C.C. al 
U.T.M. cu privire la evitarea 
supraîncărcării elevilor.

în organizarea cercurilor 
pe materii cadrele didactice 
și organizația U.T.M. din a- 
ceastă școală au ținut seama 
să antreneze în această acti
vitate doar pe acei elevi care 
și-au manifestat singuri do
rința de a lucra intr-unui 
din cercuri — elevi care ob
țin rezultate bune la învăță
tură.

în timpul desfășurării acti
vității cercurilor, organizația 
U.T.M. și cadrele didactice au

dobîndite

înapoierea delegației P. M. R., 
care a participat la Congresul 
Partidului Muncii din Albania

Marți după amiază s-a îna
poiat în Capitală, venind de la 
Tirana, delegația Partidului 
Muncitoresc Român care a 
participat la lucrările celui 
de-al IV-lea Congres al Par
tidului Muncii din Albania.

Seară dedicată culturii popoarelor
din R,

Marți Ia Casa universitarilor 
din Capitală a avut loc o sea
ră dedicată culturii popoarelor 
din Republica Arabă Unită cu 
prilejul celei de-a 3-a aniver
sări a proclamării Republicii.

Au participat reprezentanți 
ai Ministerului Afacerilor 
Externe, Ministerului învăță- 
mîntului și Culturii, I.R.R.C.S., 
Ligii romîne de prietenie cu 
popoarele din Asia și Africa, 
oameni de artă și cultură.

Au fost de față Farouk Sal- 
ka, atașat cultural al Ambasa
dei Republicii Arabe Unite la 
București și alți membri ai 
Corpului diplomatic.

La „Dealul bogaților“
(Urmare din pag. I-a) 

cu toate acareturile ei, pare 
un alt sat în continuarea co
munei.

Acestea sînt izvoarele prin
cipale de bogății nemaiîntîlni- 
te pe meleagurile Cobadinului 
care le-au adus colectiviștilor, 
numai în 1960, venituri de a- 
proape 6 milioane lei. Toate 
acestea au făcut ca valoarea 
unei zile-muncă să crească în 
1960 la 32 de lei.

Nu numai că în casa fiecă
rui cobadinean se găsesc de 
toate, dar ei au vîndut și sta
tului trenuri întregi de cerea
le. Faceți socoteala: 628 tone 
grîu, 666 tone porumb și 334 
tone floarea-soarelui, iar din 
sectorul zootehnic 213 hl lap
te de vacă, 23,5 hl lapte de 
oaie, 6.167 kg de lină, zeci de 
tone de carne. Rețineți toate 
cifrele acestea și încercați să 
judecați cu ochii minții ce 
înseamnă ele. Inchipuiți-vă a- 
poi vara viitoare, vara anului 
acesta: stepa întinsă și ne- 
sfîrșită în care se va legăna 
marea de grîne va da 2.000 
kg de grîu și 3.500 kg ds 
porumb la hectar, lnchipui- 
ți-vă turmele de vite care 
se vor mări (numai porci 
grași vor vinde 1.000 de bu
căți) cele 20.000 de păsări 
care vor impînzi miriștile 
după recoltat și atunci veți 
spune fără îndoială că la Co- 
badin intr-adevăr s-a vărsat 
cornul belșugului.

Cobadinul însuși, prin în
fățișarea lui actuală, e 
o oglindă a bunăstării. 

Din trei case așezate la rînd 
pe aceeași uliță, una e nouă 
și alta transformată complect. 
Privită de undeva de la înăl
țime, comuna aceasta ar părea 
un păienjeniș de antene, pen
tru că au rămas foarte puțini 

urmărit nu numai modul în 
care decurg lucrările acesto
ra, dar și situația la învăță
tură a fiecărui elev în parte, 
în cazul în care un elev ob
ținea note slabe sau medio
cre, era îndepărtat de la ac
tivitatea cercurilor pînă cînd 
își îndrepta situația la în
vățătură. Acest procedeu a 
constituit un stimulent la îm
bunătățirea situației la învă
țătură a unor elevi. Nu pu
ține au fost cazurile cînd e- 
levii s-au străduit să mun
cească în așa fel încît să ob
țină din nou dreptul de a 
participa la lucrările atît de 
interesante ale cercului.

în școală sînt organizate 
mai multe cercuri — de elec
trotehnică, de chimie, de 
științe naturale, de matema
tică, de literatură — care cu
prind elevi din toate clasele, 
ținîndu-se însă seamă de pre
gătirea teoretică pe care o 
au elevii la aceste discipline.

Desigur, important în via
ța cercurilor este și organi
zarea propriu-zisă a activi
tății elevilor. Cu cît activita
tea în Cadrul cercului este 
mai interesantă, cu atît elevii 
sint puși în situația de a 
cerceta, de a lucra ei înșiși 
diferite aparate, instalații uti
le, cu atît participarea este 
mai intensă, cu atît crește 
pasiunea elevilor pentru o- 
biectul respectiv. încă de la 
începutul anului școlar pro
fesorii conducători de cercuri 
împreună cu elevii au alcă
tuit tematica cercurilor ți- 
nînd. seama de sugestiile și 
dorințele elevilor. Tematicile 
sînt interesante, ele nu repe
tă materia de curs, dar se 
bazează pe cunoștințele ele
vilor din cerc și țin seama 
de vîrsta lor. în această di
recție este edificatoare acti
vitatea care se desfășoară în 
cadrul cercului de electro
tehnică de la Școala medie 
nr. 2 din Buzău. De cum 
treci pragul laboratorului, 
unde au loc lucrările cercu
lui de electrotehnică, 
puternic impresionat de 
veliștea acestei săli de 
mandă, în miniatură, a 
uzine electrice. în fața 
perete este instalat 
de comandă cu tot felul de 
întrerupătoare, cu diverse a- 
parate de măsură, cu lămpi 
de toate dimensiunile. Ceilal
ți pereți sînt în bună parte 
acoperiți de trei mese de 
lucru prevăzute și ele cu a- 
parate de control. Deasupra 
uneia din mesele de lucru 
este instalată harta R.P.R.

ești 
pri- 
co- 

unei 
unui 

tabloul

Din delegație au făcut parte 
tovarășii Ștefan Voicu și Isac 
Martin, membri ai CC. al 
P.M.R.

(Agerpres)

A. U.
Cuvîntul de deschidere a 

fost rostit de tov. Stanciu 
Stoian, secretar general al Li
gii romîne de prietenie cu po
poarele din Asia și Africa.

Sculptorul Boris Caragea, 
maestru emerit al artei, a îm
părtășit impresiile sale din 
călătoria făcută de curînd în 
R.A.U.

Au fost prezentate apoi fil
mele documentare „Bogățiile 
naturale ale R.A.U." și „O 
viață mai bună", realizate de 
studiourile 
din R.A.U.

cinematografice

(Agerpres)

cei care n-au aparate de radio 
în casă. Dar mai bine să lă
săm să vorbească tot cifrele: 
numai în 1960 cooperativa din 
localitate a vîndut colectiviș
tilor 119 aparate de radio, 68 
biciclete, 18 motociclete, 22 
mașini de cusut și 222 garni
turi de mobilă. Cifrele sînt 
concludente și aproape că nu 
mai necesită comentarii.

Dar, hai să facem o vizită 
colectivistului Radu Pașol, de 
pildă. Putem foarte bine să 
mergem la Bulamaci Ștefan, 
la Neazi Mohamet, la Ilie Joi- 
ța, la Aii Suliman, la Marin 
Ștefan sau oriunde. Diferen
țe în privința confortului și a 
nivelului de viață nu sînt. 
Radu Pașol, la virsta celor 2 
copii ai lui — Mihăiță și E- 
caterina — n-avea nici un 
rost pe lume. Și iată-l pe Pa
șol în familie : masa încăr
cată de bucate, pîinea cît roa
ta de car. Cei doi copii sînt 
fericiți. Fiecare din ei a pri
mit în dar pentru învățătură 
cite 0 armonică. In ultimul 
an, Radu Pașol a făcut 850 de 
zile-muncă în gospodărie și a 
cumpărat mobilă nouă.

Sînt însă familii care au și 
mai multe zile-muncă. Așa 
de pildă familia lui Preda 
Frătea a efectuat 1.035 zile- 
muncă. înmulțite cu valoarea 
de 32 lei, înseamnă că ei au 
cîștigat valoric aproape 33.000 
lei. E lesne de închipuit că 
această familie duce astăzi un 
trai îndestulat.

Bogăția cobadinenilor își are 
temei în munca lor neobosi
tă, în hărnicie și în dorința 
ca gospodăria să fie cît mai 
puternică.

Sînt bogați cobadinenii că 
muncesc pentru ei. Și fiecare 
din ei e recunoscător partidu
lui care le-a drătat-calea bel
șugului pe care ei au pornit 
cu 10 a,ni irț urmă. 

în care sînt însemnate cu 
beculețe roșii, verzi, albastre, 
termo și hidrocentralele con
struite în anii puterii popu
lare precum și sistemul ener
getic național. Pe o măsuță 
este așezat un aparat muzi
cal electronic de dimensiuni 
reduse, un fel de orgă elec
tronică. Dar ce nu găsești 
aici ? Vitrine cu diferite apa
rate electrice, planșe de
monstrative, aparate radio, un 
televizor, toate aranjate în 
cea mai perfectă ordine și 
curățenie. Ceea ce dă ade
vărata valoare acestui labo
rator este însă faptul că în
treaga instalație, toate apara
tele — cu excepția televizo
rului — sînt lucrate de elevii 
claselor a Xl-a sub îndru
marea profesorului maistru 
Gheorghe Nicolau, în cadrul 
orelor rezervate activității 
cercului de electrotehnică. 
Activitatea electrotehnicieni- 
lor din această școală nu se 
reduce numai la lucrările din 
cadrul laboratorului. Membrii 
lui fac periodic vizite în în
treprinderile din oraș și din 
împrejurimi, urmărind siste
mul instalațiilor electrice ale 
acestora, modul lor de func
ționare. în urma fiecărei vi
zite au loc discuții în care 
sînt elucidate noțiunile noi 
întîlnite, aspectele deosebite, 
concrete, pe care le prezintă 
practica electrotehnică. Vizi
tele în întreprinderi prileju
iesc de asemenea interesante 
schimburi de experiență în
tre tinerii muncitori și elevi. 
Tinerii muncitori îi ajută a- 
desea pe tovarășii lor elevi 
nu numai cu sfatul, cu expe
riența și priceperea lor, dar 
învățîndu-j în același timp 
să-și înzestreze laboratorul 
lor.

...Și celelalte cercuri din 
Școala medie nr. 2 din Bu
zău au o bogată activitate. 
Membrii cercului de chimie, 
spre exemplu elevi din cla
sele a IX-a și a X-a studiază 
biografiile unor înaintași ai 
științei romînești și univer
sale ca de exemplu Petru 
Poni, cercetează diferite reac
ții ale ionilor prin analiza ca
talitică, fac cunoștință cu 
realizările industriei chimice 
în anii regimului democrat 
popular. în cadrul cercului 
literar-dramatic, se pregătesc 
simpozioane, recenzii, piese 
de teatru, recitări, au loc dis
cuții de îndrumare a lucră
rilor originale ale unor elevi.

Astăzi nu surprinde pe ni
meni pasiunea și dragostea 
pe care elevii acestei școli o 
dovedesc față de lucrările 
cercului din care fac parte. 
Aceasta este dovedită și de 
faptul că în prezent toți cei 
peste 200 de membri ai 
cercurilor din această școală 
sînt buni și foarte buni la 
învățătură. Răspunsurile pe 
care le dau aceștia la ore 
sînt întotdeauna clare, bine 
documentate, dovedind un 
larg orizont de cunoștințe pe 
care elevii și le însușesc și 
în cadrul cercurilor.

Organizațiile U.T.M. din 
școli au datoria să sprijine 
școala în organizarea intere
santă și atractivă a activi
tății cercurilor, activități care 
să contribuie la îmbogățirea 
cunoștințelor elevilor, la cu
noașterea realizărilor obținu
te în domeniul științei și teh
nicii moderne.

FLORIAN BORZ

Scenă din piesa „Un strugure în soare" — pe scena Teatrului M unicipqj.
Foto : AGERPRES

(Urmare din pag. I-a)

la acest muncitor mai în vîrs- 
tă cu o bogată experiență, 
care îi explică cu plăcere ori 
de cîte ori îi cere ajutorul. Și 
alții fac la fel. Eu m-am ocu
pat și mă ocup de Demeter 
Bela. N-are decît 19 ani. Cînd 
a venit Ia noi în brigadă de 
pe băncile școlii profesionale 
nu cunoștea încă multe lu
cruri. Acum, iată, i-am încre
dințat mașina agregat de 
găurit și filetat ce execută si
multan aproape 100 de ope
rații. '

Ajutorul în cadrul brigăzii 
nu este însă singurul, mijloc, 
ca tinerii să dobîndească o 
calificare cît mai bună. Toți, 
Iară excepție (hotărârea brigă
zii e lege), u> '1?ază cursurile 
de calificare s ..erioară — fie
care în meseria lui, iar Bbri- 
ceanu, Cheptroșu și Demeter 
frecventează șl un curs spe
cial, pregătindu-se pentru li

La fabrica „Nikos Beloiannis" din Timișoara a fost dată in func: j-e o bandă cu ajutorul că
reia s-a obținut o îmbunătățire simțitoare a calității încălțămintei. In fotografie noua bandă 

rulantă recent montată în secția „flexibil" pentru pantofi de copii.
Foto : AGERPRES

Pentru sânâtatea 
maramureșenilor

In trecut țaranul mara- 
mureșan era ros de foa
me și de boli. Tubercu

loza, sifilisul, pelagra, tifosul 
exantematic, precum și alte 
boli făceau adevărate ravagii 
în rîndul populației. Prin anii 
1936—1938, 50 la sută din noii 
născuți mureau ; mortalitatea 
era înțr-o continuă creștere 
deoarece în satele maramure
șene asistența medicală era 
inexistentă.

Astăzi odată cu noua înfăți
șare a Maramureșului s-a 
schimbat și viața țăranului de 
aici. în anii puterii populare 
a fost acordată o atenție deo
sebită asistenței medicale. Ca 
o realizare de mare importan
ță în acest dome
niu este faptul că 
un medic revine 
astăzi la 930 de lo
cuitori față de tre
cut cînd același 
medic trebuia să 
deservească peste 
8.000 de locuitori. într-un ritm 
vertiginos se dezvoltă și uni
tățile sanitare. Ele sînt deser
vite de un personal medico- 
sanitar ce numără 798 cadre 
specializate față de 380 exis
tente în trecut.

Pentru asistența sanitară a 
populației rurale, raionul Si- 
ghet dispune astăzi de un spi
tal rural cu o capacitate de 50 
paturi, 10 case de naștere cu 
62 paturi, 3 staționare rurale 
cu 30 paturi, condiții de care 
în trecut nici nu se pomenea.

Prin grija partidului și gu
vernului, în comunele și sa
tele raionului Sighet s-au con
struit un însemnat număr de 
dispensare și case de nașteri. 
Așa, de pildă, la Strîmtura s-a 
construit în ultimii ani un sta
ționar modem, înzestrat cu a- 
paratură modernă, la Budești, 
Bîrsana precum și în alte co
mune au fost de asemenea 
construite dispensare. Casele 
de naștere de la Remeți, Rone 

I de Sus, Săpînța, Călinești și 
altele asigură femeilor o bună 
îngrijire medicală.

VASILE MUNTEANU 
corespondent voluntar

Calitatea — obiectivul brigăzii
niile automate ce vor fi intro
duse.

Bătălia pentru calitate, stră
duința colectivă de a păși 
„spre zero rebuturi" i-a de
terminat pe tinerii din brigadă 
să introducă în munca lo: 
încă ceva deosebit de folosi 
tor : controlul reciproc. Pavel 
Țătaru și Gheorghe Costi nu 
îrțcep frezarea blocului-motor 
decît după ce s-au convins că 
Vasile Nagy și Sabin Tudora: 
au făcut operațiile de găuriri 
cum trebuie ; Gheptrcșu, Su 
san și Popa fac lă fel cinci 
piesele au ajuns la ei, iar.Bo 
riceanu controlează totul. îr 
felul acesta greu să plece din 
brigadă o piesă cu vreo hibă 
neobservată. ' Vorba ceea. 
„Ochi mai mulți, greșeli mai 
puține !“

Odată cu multe luni în ur
mă, Aurel Cheptroșu, fiind pe

„Aici: centrul de radioficnre
Năsăud“

Zn fiecare seară, 
la difuzoarele 
din orașul Nă- 

săud și comunele din 
jurul său, începe un 
cîntec nou. Melodia 
își micșorează inten. 
sita Ic a și vocea crai, 
nicului acompaniat 
în surdină de melo
die, rostește: .,Aici, 
centrul de rad io/tear e 
Năsăud. începem e. 
misiunea locală". A. 
poi melodia se in
tensifică și după pu. 
țin timp încetează. 
Crainicul începe e- 
misiunea.

în acel moment 

peste 5.500 abonați, 
adunați in jurul di- 
fuzoarelor ascultă cu 
interes știrile locale, 
reportaje despre no. 
île realizări din ra. 
ion, piese de teatru.

— E minunat să 
ai im difuzor in casă. 
Asculți știri, muzică, 
emisiuni preferate și

toi ce te interesează 
— ne-a spus zilele 
trecute țăranul înto
vărășit Anton Leon, 
unul dintre abonații 
radio — dintr.o co
mună de lingă Nă. 
săud.

Dacă facem un bi
lanț al realizărilor 
înfăptuite de statul 
nostru democrat, 
popular în domeniul 
răspîndiri i culturi i 
prin radio și presă, 
numai în raionul Nă. 
săud vom vedea că 
in anul 1960 existau 
peste 2.100 abonați- 
radio, în comparație

cu 1938 cînd erau 
100—150 abonați, și 
peste 5.500 abonați, 
difuzoare, față de 
nici unul în 1938.

La ziare și reviste 
sînt abonați peste 
17.000 cetățeni-

Deschizi difuzorul 
la orele 16,30 și auzi 
vocea calmă a crai

La Turda în anii puterii 
populare

• Muzeul raional din Tur
da, cu profil istoric, s-a dez
voltat mult in anii puterii 
populare. El a fost înființat 
în anul 1951, fiind vizitat 
pînă acum de peste 37.000 
de persoane. Numărul piese
lor achiziționate în acest 
tîmp se ridică la 12.634.

• In cadrul muzeului s-a 
deschis în luna noiembrie 
1960 în colaborare cu Mu
zeul Etnografic al Transilva
niei din Cluj, Expoziția „Do

semne prea sigur de el (că 
doar meserie cunoaște, nu 
glumă) nu și-a controlat la 
vreme mașina și frezarea su
prafeței de la capacele de ră
cire s-a făcut defectuos la 
cîteva blocuri. Ceva imper- 
:eptibil la controlul brigăzii, 
otuși a ajuns ca la proba de 

ia montaj apa să înceapă să 
picure pe lîngă capace.

— Ce-ai zice Cheptroșule 
Iacă ți s-ar da să mănînci cu 
> lingură găurită ? — i-a spus 
□riceanu cu ciudă.
— .. ?
— Poftim la montaj și vezi 
im „plîng" după lucrul făcut 

□ tine motoarele.
S-a dus frezorul și cu el — 

□ață brigada.
în consfătuirea de brigadă 

care a urmat, numai Cheptro
șu să nu te fi chemat I

Pe fiecare dintre cei care 
înainte dădeau rebuturi, bri
gada i-a făcut să înțeleagă. 

nicului. t-Aici cen. 
trul de radioficare 
Năsăud. începem e- 
misiunea locală". A- 
poi continuă: „In 
emisiunea de azi, sti* 
mâți ascultători trans
mitem un program în 
cinstea alegerilor de 
la 5 martie, interpre. 
tot de colectivul ar
tistic al Casei raio
nale de cultură".

Astfel de emisiuni 
ascultă oamenii mun. 
di din orașul Nă- 
săud, precum și din 
comunele bușea. Li. 
viu Rebreanu, Ce. 
pari, Dumitra, Re- 
brișoara, Nepos, Sal
va Nimigea, Zagra și 
alte comune radiofi- 
cate din raionul Nă- 
săud.

Asculți muzică la 
radio sau la difuzor, 
citești ziarul sau o 
carte, iată cîteva noi 
preocupări din anii 
aceștia ale oamenilor 
muncii din orașul și 
raionul nostru.

DUMITRU VÎRTIC 
elev

cumente etnografice despre 
viața unor popoare din alte 
continente". Pînă în prezent 
această expoziție a fost vizi
tată de 12.000 persoane.

• Muzeul raional din Tur 
da, in colaborare cu Acade
mia R.P.R. - filiala Cluj, au 
continuat săpăturile de la 
Soporul din Cîmpie, săpături 
care cu început în anul 1956. 
Pînă in prezent s-au desco
perit 194 monumente din 
epoca romană, Această ac
țiune continuă.

• In anii puterii populare 
s-au clădit în orașul nostru : 
un teatru modem cu 600 de 
locuri și o casă de cultură 
raională. In raion s-au con
struit 59 cămine culturale.

• O mare dezvoltare a 
luat construcția de cinema- 
tografe. Numai în orașul Tur 
da sînt actualmente 8 cine
matografe față de 3 cit au 
fost in trecut, iar in comu
nele raionului Turda sint 6 
cinematografe la : Remetea, 
Aiton, lara, Valea lerii, Poia
na, Viișoara. De asemenea 
caravane cinematografice cu- 
treeră satele și . comunele 
cele mai îndepărtate.

• Invățămintul a luat o 
mare dezvoltare in anii pu
terii populare. In raionul 
Turda funcționează in pre
zent 141 școli in loc de 39 
cile au fost in trecut.

VICTOR SALZMAN 
funcționar

printr-o opinie coleetivă, 
înaintată, că de felul cum 
muncesc și ei dep-.de presti
giul întregului colectiv al uzi
nei. Și această răspundere o 
simt acum cu toții. Adeseori 
cînd autocamioanele noi se 
întorc din rodaj, băieții din 
brigadă se string în jurul lor 
să vadă cum s-au comportat 
blocurile-motor ieșite din mîi- 
nile lor. într-una din zilele 
trecute, la ieșirea din schimb, 
i-am văzut petrecînd cu pri
viri pline de mîndrie un con
voi de autocamioane noi ce 
ieșea pe poarta uzinei. Fireas
că mîndrie. Fiecare dintre ma
șinile pe a căror capotă stră
juiește un mic steag de metal 
emailat în rubiniu — simbo- 
lizînd marca uzinei — purta 
cu ea, de-a lungul și de-a la
tul țării, și munca entuziastă, 
făcută cu răspundere a tineri
lor din brigada condusă de 
candidatul de partid Petre 
Boriceanu.

Tovarășii Gheorghe Apostol, 
Emil Bodnăraș, Leonte Răutu 

și Ștefan Voitec 
s-au întîlnit cu alegătorii
(Urmare din pag. I-a)

după-amiază, tovarășul Ștefan 
Voitec s-a întîlnit la Uzinele 
„Electroputere11 cu alegători 
din circumscripția electorală 
nr. 1 Craiova. Au participat 
muncitori, ingineri, tehnicieni 
și funcționari din diferite în
treprinderi și instituții, pre
cum și mulți alți cetățeni.

Participanții la aceste întâl
niri au scos în evidență suc
cesele importante pe care po
porul nostru le-a obținut sub 
conducerea partidului în fău
rirea vieții sale noi. Numeroși 
vorbitori au arătat că politica 
leninistă a partidului de in
dustrializare socialistă a țării 
noastre, de transformare so
cialistă și ridicare a nivelului 
agriculturii a dat posibilita
tea să se obțină — așa cum se 
reflectă și în Manifestul 
F.D.P. — o dezvoltare econo
mică a regiunilor și raioanelor 
necunoscută pînă acum în is
toria țării. Vorbitorii avi rele
vat marile îmbunătățiri aduse 
în traiul oamenilor muncii de 
la orașe și sate.

Ilustrînd ritmul rapid de 
dezvoltare a economiei națio
nale, inginerul Ion Brașovea- 
nu a arătat că la Șantierele 
navale din Galați, de exem
plu, s-au construit în anii de 
democrație populară de 3 ori 
mai multe nave decît în în
treaga perioadă a stăpînirii 
capitaliștilor. Producția indus
trială a regiunii a crescut, în 
ultimii 4 ani, cu 61 la sută. 
Au fost construite numeroase 
întreprinderi, printre care 
combinatul de la Chișcani, 
fabrica de plăci aglomerate 
din lemn, fabrica de conser
ve de la Tecuci, au intrat în 
funcțiune noi linii de lami
nare la Uzinele „Cristea Ni- 
colae“, o fabrică de produse 
lactate și altele. în această 
regiune va începe în curînd 
construcția celui mai mare 
combinat siderurgic al țării.

Galațiul s-a dezvoltat în 
anii puterii populare și ca 
centru universitar. Lucrări 
importante s-au făcut pentru 
refacerea și modernizarea o- 
rașului. în regiunea Galați au 
fost obținute succese însem
nate în dezvoltarea și întă
rirea sectorului socialist din a- 
gri cui tură.

La Iași, zidarul Ion Nică 
a arătat că în cîțiva ani 
s-au ridicat în această regiu
ne, unde în trecut industria 
aproape lipsea, Fabrica de rul
menți din Bîrlad, cea de an
tibiotice din Iași, o filatură 
nouă, o fabrică de mobilă, a 
fost mărită capacitatea de 
producție la numeroase alte 
întreprinderi. Prof. univ. Mi
hai Răvăruț, de la Institutul 
agronomic, a arătat că, para
lel cu dezvoltarea industria
lă, a crescut și importanța la
șului ca centru universitar; 
aici există acum 6 instituții 
de învățămînt superior, cu 
mai mult de 10.000 de stu- 
denți. Peste 70 la sută din 
studenți locuiesc în cămine : 
se află în construcție alte 7 
cămine. Studenții au la dispo
ziție săli de cursuri, labora
toare bine utilate, biblioteci 
cu sute de mii de volume, săli 
și terenuri de sport etc.

Sîntem mîndri de dezvolta
rea economică pe care a că
pătat-o regiunea noastră, a 
spus muncitorul C. Vascan la 
întîlnirea de la Fabrica 
„Steaua Roșie"-Bacău. Ca ur
mare a aplicării politicii par
tidului de industrializare so
cialistă a țării, în anii demo
crației populare în regiunea 
Bacău s-au ridicat mari între
prinderi industriale socialiste 
cum sînt: Complexul petrochi
mic de la Borzești-Onești, Fa

La Casa alegătorului

Programe speciale pentru tineret
(Urmare din pag. l-a)

la Uzinele „Electronica" vor 
vota acum pentru prima dată, 
într-una din zile, înainte de a 
merge la liceul seral pe care-l 
frecventează, au trecut pe la 
Casa alegătorului. Aci, ei au 
studiat cu atenție materialele 
despre alegeri cerind în același 
timp lămuriri tn legătură cu 
alegerile.

Este demn de remarcat că 
Uzinele „Electronica" au acor
dat un mare sprijin activității 
Casei alegătorului nr. 3. La

Seară literară

La Casa de culturi « sindica
telor din Tg. Mureș a avui loc 
de curînd o seară literari con. 
sacrată alegerilor de la 5 mar. 
tie. Scriitorii și poeții Eusebiu 

PESTE 5 ZILE ÎNCEPE:

Decada cadourilor 
pentru femei 

27 februarie — 8 martie 

organizată de Ministerul Comerțului

brica de țevi de la Roman, 
Hidrocentrala „V. I. Lenin" 
de la Bicaz, Fabrica de relon 
de la Săvinești și multe al
tele.

Regiunea Oltenia, în trecut 
una dintre cele mai înapoia
te regiuni ale țării, a spus in
ginerul Mihai Liculescu, a cu
noscut în anii puterii popu
lare o largă dezvoltare. S-au 
construit Uzinele „Electropu
tere", Complexul de indus
trializare a lemnului de la Tg. 
Jiu, Combinatul de zahăr și 
ulei Oltenia-Podari, schele pe
troliere etc.

Alegătorii au ilustrat prin 
exemple din propria lor viață 
ridicarea nivelului de trai al 
oamenilor muncii, ca urmare a 
creșterii producției industria
le și agricole, sporirii produc
tivității muncii, reducerii pre
țului de cost. în principalele 
orașe ale regiunii Galați s-au 
construit din fondurile statu
lui peste 2.100 de apartamen
te, în regiunea Iași peste 2.000 
de apartamente, anul trecut 
în orașul Bacău au fost date 
în folosință 560 de aparta
mente ; în regiunea Oltenia 
numărul apartamentelor care 
au fost date anul trecut în fo
losința oamenilor muncii se 
ridică la 1.047. Au fost ridi
cate numeroase construcții 
social-culturale, a crescut și 
s-a modernizat rețeaua co
mercială, s-a îmbunătățit 
transportul în comun.

Participanții la aceste în
tâlniri au făcut în același 
tâmp propuneri chibzuite, 
care se referă la dezvol
tarea în continuare a eco
nomiei și culturii țării, la 
valorificarea • mai intensă a 
resurselor locale, mai buna 
gospodărire a orașelor și a 
satelor patriei, dezvoltarea 
șj perfecționarea continuă a 
activității sfaturilor populare. 
Mulți vorbitori s-au referit 
de asemenea la mai buna în
treținere a fondului de lo
cuințe existent, la răspunde
rea ce o au locatarii în această 
privință. Arătând că la multe 
dintre realizările obținute ce
tățenii și-au adus o însufle
țită contribuție, cei care au 
luat cuvîntul s-au angajat, în 
numele cetățenilor din cir
cumscripțiile electorale res
pective, să participe din toată 
inima la acțiunile de interes 
obștesc, la întreaga activitate 
de gospodărire a treburilor 
regiunilor, raioanelor și co
munelor lor.

întâmpinați cu căldură de 
cetățeni, tovarășii Gheorghe 
Apostol, Emil Bodnăraș, Le
onte Răutu. Ștefan Voitec au 
luat cuvîntul la încheierea 
discuțiilor. Vorbitorii au scos 
în evidență realizările impor
tante obținute de poporul 
nostru în anii puterii popu
lare și au subliniat sarcinile 
care revin oamenilor muncii 
pentru înfăptuirea istoricelor 
obiective puse în fața între
gului popor de cel de-al 
IlI-lea Congres al P.M.R. Vor
bitorii au relevat rolul impor
tant pe care îl au alegerile 
de la 5 martie în mobilizarea 
întregului popor la munca și 
lupta pentru desăvîrșirea con
struirii socialismului.

întâlnirile s-au transformat 
într-o manifestare a atașa
mentului oamenilor muncii 
față de politica statului nos
tru democrat-popular, față 
de partid și Comitetul său 
Central în frunte cu tovară
șul Gh. Gheorghiu-Dej, a ho- 
tărîrij lor de a munci neobo
sit pentru înflorirea continuă 
a economiei șî culturii țării 
noastre, pentru ridiearea ne
contenită a bunăstării între
gului popor.

(Agerpres)

dispoziția acestei Case a ale
gătorului a fost pusă o puter
nică combină radio, producție 
proprie și un televizor. Aces
tea au contribuit foarte mult 
la atragerea tinerilor și a ce
tățenilor să-și petreacă o du
pă-amiază plăcută. Ei asistă 
zilnic la variate manifestări 
cultural-artistice, vizionează la 
televizor programe dedicate a- 
legerilor, audiază emisiuni 
muzicale în care este eîntată 
viața nouă a poporului nostru 
etc.

Camilar, Ion Horea din Bucu
rești, Papp Ferenc și Szekely 
lanos din Tg. Mureș au citit din 
operele lor. închinate vieții noas. 
tre noi.
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Stațiunea interplanetară automata
în Consiliul de Securitate

Puterile occidentale au împiedicat 
adoptarea unei rezoluții privind

Alți patrioți 
congolezi 
asasinați

sovietică la 3.200.000 km
depărtare de Pămînt

curmarea crimelor colonialiste din Congo
(Ager-

DIN 
AGEN-

MOSCOVA 21 (Agerpres). - TASS transmite : LA 21 FE
BRUARIE ORA 12 (ORA MOSCOVEI) STAȚIUNEA INTER 
PLANETARĂ AUTOMATĂ, LANSATĂ 1N UNIUNEA SO
VIETICĂ ÎN DIRECȚIA PLANETEI VENUS. SE AFLĂ 
LA O DISTANȚĂ DE 32 MILIOANE KM DE SUPRAFAȚA 
PĂMÎNTULUI, a declarat Ari Sternfeld, laureat al Premiu
lui internațional de stimulare pentru astronautics.

că forța
•automată 
Soarelui

ci crește rapid, iar în 
punctului de întâlnire 
va fi de 1,85 ori mai

care atrage 
în direcția 
nu rămîne

NE IF YORK 21 (Agerpres). 
— TASS transmite : In după- 
amiaza zilei de 20 februarie a 
continuat ședința Consiliului de 
Securitate care examinează si
tuația din Republica Congo.

Deși de la ședința de dimi
neață a aceleiași zile a Consi. 
ludiui nu au trecut decit patru 
ore, în acest răstimp situația s.a 
înrăutățit considerabil imprimînd 
discuțiilor un caracter mai acut.

Lumea a aflat despre noile re. 
presiuni sîngeroase ale agenților 
colonialiști împotriva fruntașilor 
politici ai Congoului. Delegații 
multor țări au fost surprinși de 
faptul ca Hammarskjoeld a a- 
nunțat acest lucru Consiliului de 
Securitate de abia în ședința din 
dimineața zilei de 20 februarie

Pentru a împiedica noi demon
strații de protest poliția a în
tărit cordoanele postate pe căile 
de acces spre sediul Organizației 
Noțiunilor Unite.

Voi fi scurt, timpul vorbă
riei a trecut, a declarat repre
zentantul R.A.U., care a luat 
primul cuvîntul în ședința de 
după-amiază a Consiliului.

Reprezentantul R.A.U. a a- 
î-ătat că în urma recentelor 
evenimente tragice din Congo 
autorii proiectului de rezolu
ție al celor trei — R.A.U., 
Ceylon și Liberia — au hotă- 
rît să prezinte un nou proiect 
de rezoluție. Potrivit acestei 
rezoluții O.N.U. trebuie să ia 
măsuri necesare, Ia nevoie să 
recurgă Ia forță, pentru a 
pune capăt crimelor.

Știrea despre noile asasinate 
politice din Congo, a declarat 
reprezentantul Ceylonului, 
denotă că evenimentele tra
gice din Republica Congo au 
atins punctul culminant. Ea 
demonstrează că în străduin
ța lor de a înăbuși mișcarea 
de eliberare națională, colo
nialiștii recurg la tot felul de 
subterfugii șj crime.

Reprezentantul Indiei a spus 
că „asasinatele politice din 
Congo, despre care s-a vorbit 
astăzi, constituie o sfidare la 
adresa O.N.U.“.

A luat apoi cuvîntul repre
zentantul S.U.A., Stevenson. 
Și noi sîntem de părere, a 
spus el, că aceasta este o cri
ză în viața Organizației Na
țiunilor Unite. Stevenson a ca
lificat proiectul de rezoluție 
al Ceylonului. Liberiei și 
R.A.U. drept „singura propu
nere practică“ aflată la dis
poziția Consiliului de Secu
ritate care prevede, după pă
rerea S.U.A., acțiuni eficiente.

In cursul ședinței Consiliu
lui de Securitate a fost difu
zat textul proiectului celei 
de-a doua rezoluții a Ceylo
nului, Liberiei și R.A.U.

Condamnînd arestarea șj a- 
sasinarea liderilor politici din 
Congo, autorii proiectului cer 
ca „autoritățile din Leopold
ville, Elisabethville și Kasai, 
să pună imediat capăt acestei 
practici". în acest scop se 
propune Organizației Națiuni
lor Unite să ia „toate măsu
rile posibile, inclusiv, ca 
mijloc extrem, folosirea

forței“. Proiectul prevede 
„efectuarea unei anchete 
nepărtinitoare și pedepsirea 
organizatorilor acestor crime-.

Să se pună capăt 
acțiunilor 

colonialisteI

Conferința de la Accra:

Guvernul Gizenga 
este singurul guvern 

legal al Congoului 
ACCRA 21 (Agerpres). — 
Conferința de la Acera, a 

miniștrilor Afacerilor Externe 
ai statelor participante la con
ferința de la Casablanca au 
adoptat o rezoluție în care se 
arată că singurul guvern legal 
al Republicii Congo este gu
vernul central în frunte cu 
Antoine Gizenga, cu reședința 
la Stanleyville.

Participanții la conferință 
au adresat o telegramă secre
tariatului O.N.U. în care se 
cere ca O.N.U. să ia imediat 
măsuri eficace împotriva agre
siunii pregătite de bandele re
bele ale lui Mobutu și com
plicii acestuia împotriva Pro
vinciei Orientale și a altor te
ritorii controlate de guvernul 
legal al Republicii Congo.

In telegramă se subliniază 
că „situația creată în Congo 
prezintă o primejdie serioasă 
care se poate transforma în- 
tr-un război civil cu consecin
țe grave nu numai pentru 
Africa, dar și pentru întreaga 
lume".

După cuvântările confuze 
ale mai multor delegați, a 
luat cuvîntul reprezentantul 
Marocului care a condamna* 
cu mînie acțiunile colonialiș
tilor.

Delegatul Marocului a atras 
atenția membrilor Consiliului 
de Securitate asupra faptului 
că Belgia nu este singură, eă 
în spatele ei stau celelalte pu 
teri coloniale. Ea ignorează 
hotăririle O.N.U. cu aproba
rea aliaților săi.

Iar faptul că O.N.U. mani
festă slăbiciune în fața dom
niei terorii, dă posibilitatea 
colonialiștilor să-și sporească 
crimele.

Reprezentantul Marocului a 
avertizat țările mici 
încreadă în puterile 
și a vorbit despre măsurile 
care trebuie să fie 
Organizația Națiunilor Unite 
în legătură cu situația din 
Congo. Consiliul de Securitate 
trebuie să condamne acțiunile 
criminale, să aresteze pe asa
sini și să descopere crimele 
încă nedezvăluite, să judece 
neîntârziat. pe criminali, să 
condamne Belgia pentru pro
vocarea pe care a adresat-o 
O.N.U. și pentru rolul mîrșav 
jucat de ea în Congo, să cer
ceteze complicitatea altor țări 
în acțiunile săvîrșite de Bel
gia, să aplice sancțiuni împo
triva acestei țări dacă ea va 
ignora hotăririle organului in
ternațional, să fie evacuat cu 
ajutorul forțelor O.N.U. întreg 
personalul belgian din Congo, 
să fie eliberați toți deținuții 
politici.

Cu puțin înainte de închi
derea ședinței Consiliului de 
Securitate, secretariatul O.N.U. 
a difuzat un document care 
confirmă că colonialiștii și 
marionetele lor din Congo 
continuă în mod ilegal repre
siunile împotriva fiilor credin
cioși ai poporului congolez. 
In raportul suplimentar al re
prezentantului special al 
O.N.U. în Congo se arată că 
în provincia Kasai, unde își 
face de cap una din marione
tele belgiene — Kalonji, au 
fost asasinați în mod criminal 
încă șase lideri congolezi — 
partizani ai lui Lumumba.

NEW YORK 21 (Agerpres). 
TASS transmite : La 20 fe
bruarie, ora 21,25 (ora New 
York), Consiliul de Securitate 
al O.N.U. care examinează si
tuația din Congo și-a reluat 
lucrările.

Luînd primul cuvîntul Ia 
ședința de seară, reprezentan
tul Angliei și-a exprimat de 
ochii lumii „regretul în legă
tură cu moartea d-lui Lumum
ba în împrejurări dubioase", 
fără a-i 
puțin pe 
cu zel 
unul din 
această

în același spirit a vorbit și 
delegatul Franței. Delegații 
statelor Chile și Ecuador i-au 
ținut isonul.

A luat apoi cuvîntul V. A.

să nu se 
coloniale

luate de

condamna cîtuși de 
asasini și apărîndu-1 
pe Hammarskjoeld, 
principalii părtași la 
crimă monstruoasă.

Chombe ia măsuri...
ELISABETHVILLE 21 (Ager

pres). — Intrjo declarație făcută 
ia cîteva ore după adoptarea ho- 
tăîrii cu privire la situația din 
Congo de către Consiliul de Se
curitate, „președintele" mario
netă al Katangei, Chombe, a a- 
firmat că se va opun© prin toate 
mijloacele aplicării acestei hotă- 
rîri. Autoritățile lui Chombe au 
decretat mobilizarea militară și 
civilă generală și au adoptat o 
hotărîre referitoare la acordarea 
„naționalității" kataogheze ta 
turor belgienilor și celorlalți eu
ropeni din Katanga.

Zorin, reprezentantul U.R.S.S. 
El a analizat cel de-al doilea 
proiect de rezoluție al Libe
riei. R.A.U. și Ceylon, prezen
tat la ședința de după-amiază 
a Consiliului, după ce s-a 
aflat de asasinarea unor noi 
patrioți congolezi.

In continuare V. A. Zorin 
a vorbit în amănunțime des
pre proiectul sovietic de re
zoluție. Acest proiect, a sub
liniat el, prevede un program 
de acțiuni în vederea îmbună
tățirii și schimbării radicale a 
situației din Congo. Proiectul 
de rezoluție sovietic îi con
damnă pe agresorii belgieni, 
cere îndepărtarea colonialiști
lor și a marionetelor lor, 
Chombe și Mobutu, recunoaș
te necesitatea îndepărtării lui 
Hammarskjoeld din funcția de 
secretar general al O.N.U. și 
dă poporului congolez posibi
litatea de a-și hotărî singur 
soarta.

După aceasta Consiliul de 
Securitate a pus la vot proiec
tele de rezoluție. Cu majorita
te de voturi a fost adoptat 
proiectul de rezoluție al Libe
riei, R.A.U. și Ceylon. Acesta 
a fost sprijinit de nouă mem
bri ai Consiliului de Securita
te. U.R.S.S. și Franța s-au 
abținut de la vot. Rezoluția 
adoptată în acest mod, deși 
cere retragerea întregului per
sonal belgian din Congo, are 
în ansamblu un caracter de 
compromis.

Manevre ale S. U. A 
pentru protejarea 

asasinilor
de 

cel
După aceasta Consiliul 

Securitate a pus la vot 
de-al doilea proiect de rezo
luție al R.A.U., Ceylonului și 
Liberiei. Se pare că acest pro
iect, care condamnă categoric 
arestările ilegale și asasinarea 
liderilor politici din Congo, 
care cere să se pună capăt 
imediat acestor crime și reco
mandă Organizației Națiuni
lor Unite să ia măsurile nece
sare pînă la folosirea forței, 
nu a fost pe placul unora.

Reprezentantul S.U.A., Ste
venson, a adus amendamente 
pentru a slăbi eficiența rezo
luției și a pune în umbră pro
blema clară pentru întreaga 
lume a persoanelor care poar
tă răspunderea pentru asasi
narea bestială a conducători
lor politici ai poporului 
congolez. Unul din amenda
mente propune ca din proiec
tul de rezoluție să se excludă 
punctul privind răspunderea 
pentru aceste crime a persoa
nelor care ocupă în Congo 
funcții înalte. Celălalt amen
dament, în pofida faptelor 
îndeobște cunoscute, recoman
dă ca în enumerarea regiuni
lor unde au fost săvîrșite asa
sinate politice — Leopoldville, 
Katanga și Kasai de sud — să 
fie inclusă în mod nejustificat 
capitala provizorie a guvernu
lui legal al Republicii Congo, 
Stanleyville.

Dorind să obțină unanimi
tatea, autorii proiectului de 
rezoluție au mers pe alocuri 
în întîmpinarea propunerilor 
delegatului american însă s-au 
ridicat cu hotărîre împotriva 
acestor două amendamente 
ale S.U.A. care denaturau re
zoluția. Amendamentul S.U.A.

cu privire la includerea orașu
lui Stanleyville a fost respinsă 
întrucît împotriva lui a votat 
un membru permanent al Con
siliului — Uniunea Sovietică, 
împotriva lui au votat de ase-' 
menea Ceylonul și R.A.U. Su
ferind o înfrîngere delegația 
S.U.A. a încercat o nouă ma
nevră îndreptată în mod evi
dent spre protejarea asasinilor. 
Ea a propus să se excludă în 
general din rezoluție preciza
rea localităților unde au fost 
asasinați mișelește primul mi
nistru Lumumba și alți lideri 
ai poporului congolez.

Luînd cuvîntul, reprezen
tantul Uniunii Sovietice, V. A. 
Zorin, a condamnat cu hotărî
re încercările puterilor occi
dentale de a rezuma rezoluția 
la prevederi generale învăluite 
în ceață.

A fost pusă apoi la vot re
zoluția celor trei țări în an
samblu. Delegațiile a șase sta
te - U.R.S.S., Ceylon, R.A.U., 
Liberia, Ecuador și Chile — au 
votat pentru. Nici o delegație 
nu a votat contra, iar cinci 
delegații — S.U.A., Anglia,
Franța, Turcia și ciancaișistul 
— s-au abținut.

Astfel, datorită poziției pu
terilor occidentale, rezoluția 
în care se propun măsuri pen
tru curmarea crimelor sînge- 
roase din Congo nu a întrunit 
majoritatea necesară de șapte 
voturi și a fost respinsă.

Delegatul U.R.S.S. V. A. Zo
rin a făcut cîteva observații în 
legătură cu rezultatele votului. 
Rezultatele votului la care a 
fost pusă ultima rezoluție, a 
spus el, demonstrează că toți 
cei ce în aparență au protestat 
și și-au exprimat regrete în 
legătură cu acțiunile represive 
cu caracter terorist din Congo, 
cînd a fost vorba de a discuta 
și de a adopta măsuri concrete 
au protestat împotriva adoptă
rii unei rezoluții simple, limi
tate. Aceasta aruncă o anu
mită lumină asupra discuții
lor. Consiliul de Securitate a 
fost martor al diferitelor în
cercări de a denatura adevă- , 
rata stare de lucruri. Tactica 
colonialiștilor a dus intr-acolo 
incit n-am adoptat nici o rezo
luție care să condamne acțiu
nile criminale ale agenților 
colonialismului. După cum se 
spune, orice comentariu este 
de prisos. Astfel anti-colonia- 
lismul unor state a rămas li
teră moartă.

Reprezentantul sovietic a a- 
rătat în continuare că rezolu
ția celor trei țări ale Asiei și 
Africii, adoptată de Consiliul 
de Securitate, cu toate lipsu
rile ei poate avea un rol po
zitiv. în baza acestei rezoluții 
el a îndemnat Organizația Na
țiunilor Unite să ia măsuri ho- 
tărîte pentru retragerea ime
diată a agresorilor belgieni 
din Congo cu scopul de a se 
asigura pacea și independența 
acestei țări. în ceea ce o pri
vește, a subliniat el, Uniunea 
Sovietică va continua să lupte 
neabătut pentru eliberarea po
porului congolez.

LEOPOLDVILLE 21 
preș). -

CORESPONDENTUL 
LEOPOLDVILLE AL
TIEI FRANCE PRESSE A RE
LATAT CA, DUPĂ CUM A 
DECLARAT LA 21 FEBRUA
RIE REPREZENTANTUL MI
SIUNII O.N.U., ZILELE ACES 
TEA LA BAKVANGA AU 
FOST EXECUTAT! ALTI SASE 
FRUNTAȘI POLITICI ADEPTI 
Al LUI LUMUMBA, ÎN AFA
RĂ DE CE! DESPRE CARE A 
ANUNTAT LA 20 FEBRUARIE 
HAMMARSKJOELD IN CON
SILIUL DE SECURITATE.

Tragice 
reaiitafi 

americane
E frig dar coada crește me
reu. Sînt șomeri din Pitts
burg (S.U.A.) ce așteaptă un 
mizer ajutor spre a nu muri 
de foame. Oameni sănătoși, 
dornici de muncă 
nu găsesc unde 

ceașcă...

dar care 
să mun-

(Din revista „TIME").
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A. Sternfeld a declarat că a- 
cum Pămîntul devansează stat iu. 
nea interplanetară automată, în. 
trucît această stațiune înaintează 
eu o viteză de aproximativ 26 
km pe secundă, în timp ce vite, 
za Pămîntului pe orbită este de 
aproximativ 30 km pe secundă.

Traiectoria stațiunii interpla. 
netare automate, a arătat A. 
Sternfeld, reprezintă un arc de 
elipsă foarte apropiat de un arc 
de cerc cu o rază de 130 milioa
ne km și care depășește cu puțin 
o treime din întregul cerc (121 
grade). Lungimea acestui arc 
(270 milioane km) depășește cu 
21,3 la sută distanța în linie 
dreaptă (222.5 milioane km) 
care desparte locul de lansare a 
stațiunii interplanetare automate 
de planeta Venus în momentul 
întâlnirii lor.

A. Sternfeld a subliniat că în 
timpul zborului stațiunii auto, 
mate planeta Venus 
în două rînduri la o 
70 milioane km de

se va afla 
distanță de 
Pămint. In

primul caz insă nici nu va pu. 
tea fi vorba de o apropiere in
tre stațiunea interplanetară și 
planeta Venus, deoarece distanța 
dintre ele va fi încă prea mare.

In timpul celor 97 de zile cît 
ra dura zborul stațiunii inter, 
planetare automate, ea se va de. 
plasa în raport cu Soarele (și 
stelele) cu o viteză medie de 
32,2 km pe secundă și va par. 
curge 270 milioane km, sublinia
ză A. Sternfeld.

Savantul sovietic arată că în 
spațiul interplanetar viteza sta
țiunii nu va rămine constantă, ci 
ta crește pe măsura apropierii 
stațiunii de Soare sub influența 
atracției solare. Incepîndu-și 
zborul la ieșirea din sfera atrac. 
ției terestre cu o viteză de 25,9 
km pe secundă, stațiunea va pă. 
trunde in sfera de atracție a pla
netei Venus cu o viteză de ordi
nul a 36 km pe secundă.

Analizind legile care guver. 
nează zborul stațiunii interpla
netare automate, Ari Sternfeld

subliniază 
stațiunea 
centrului 
constantă, 
regiunea 
cu Venus 
mare decit în momentul ieșisrii 
stațiunii din sfera de atracție te
restră.

.1. Sternfeld a calculat că în 
ultimele zile viteza stațiunii au. 
tomate descrește în ritm mai 
lent. Stațiunea va ieși din sfera 
de atracție terestră cu o viteză 
de 3,9 km pe secundă (viteză 
remanentă).

Această valoare este aceea care 
determină raza de acțiune a ra. 
chetelor cosmice sovietice cu o 
sarcină utilă de 643,5 kg (de 
exemplu sondele cosmice), atit 
in direcția Soarelui cit și în di
recția opusă — spre Marte.

Calculele demonstrează, con
stată Sternfeld, că în condiții 
corespunzătoare o sondă cosmi
că s.ar putea apropia de Soare 
piuă la o distanță de 90 milioa. 
ne km. sau s-ar putea depărta 
de acesta pînă la 266 milioane 
km.

In felul acesta, explică Stern
feld, în prezent raza de acțiune 
a rachetelor cosmice sovietice 
depășește orbita lui Venus (în 
direcția Soarelui) cu 17 milioa
ne km. și ajunge la 38 milioane 
km dincolo de orbita lui Marte.
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Un document emoționant

O scrisoare a lui Lumumba
către un student african

In vara anului 1960, cînd Congo a dobîndit independența, 
eliberîndu-se de sub dominația belgiană de aproape un se
col, studentul medicinist din Budapesta, Filemin Mikolo 
Sarunghi din Tanganica a adresat în numele studenților 
africani de la Universitatea din Budapesta o scrisoare de 
felicitare primului ministru al Congoului, Patrice Lumumba. 
Lumumba a răspuns la această scrisoare la 27 octombrie. 
Cu toate că la această dată în Congo se petreceau evenimen
te triste, deși reședința sa era deja înconjurată de soldați, 
iar el era âdîncit în rezolvarea unor probleme extrem de 
grele, primul ministru al Congoului a trimis totuși studenți
lor din Budapesta următoarea scrisoare care poartă ampren
ta personalității, vieții și luptei sale.

,,Dragul meu frate. 
Scrisoarea d-tale 

din 2 iulie 1960 m-a 
emoționat profund.

Iți mulțumesc pen
tru urările calde. 
Consider de datoria 
mea să arăt în acea
stă scrisoare că in 
calitatea mea de li
der național african 
nu-mi pun problema 
să renunț sau să-mi 
întrerup participarea 
la lupta pentru acor
darea independenței 
depline tuturor po
poarelor africane. 
Dimpotrivă, consider 
că datoria mea este 
să depun necontenit 
tot mai multe efor
turi, atit cit este în 
general posibil.

Eu, ca și d-ta, slnt 
întrutotul de acord cu 
declarația iubitului 
meu prieten și frate 
dr. Nkrumah, că „in
dependența unei țări 
sau alteia din Africa 
nu înseamnă elibera
rea întregii Africi de 
sub jugul imperialis-

tmtlui". Intr-adevăr, 
această declarație de. 
termină rolul popoa
relor de rasă neagră 
în lupta pentru 
berarea lor de 
jugul colonial.

Mă voi opune 
turor manevrelor 
pot fi întreprinse de 
agenții regimului im
perialist sau colonia
list, demascînd cu 
hotărîre și intransi
gență comploturile 
și manevrele josnice 
prin care se urmăreș
te restabilirea in țara 
noastră a regimului 
totalitar împotriva 
căruia am luptat atit 
de mult timp.

In afară de aceasta 
mă voi strădui să-mi 
îndrum țara pe sin
gura cale care s-a 
dovedit a fi cea mai 
justă și anume pe ca
lea creării unui stat 
cu adevărat congolez 
in care să fie exclus 
orice război intre tri
buri și luptele fratri
cide, așa fel incit să

ell- 
sub

tu-
ce

putem fi minări cu 
munca pe care o de
punem pentru unifi
carea scumpei noas
tre patrii, Congo.

Slnt ferm convins 
că eliberîndu-se de 
sub jugul și ocupația 
regimului colonial po- 
poarele de rasă nea
gră vor putea atinge 
culmi înalte (cînd vor 
fi rezolvate proble
mele lor interne) și 
poate vor depăși chiar 
orice altă țară a lu
mii.

Nu aș vrea să 
transform această 
scrisoare Mr-o expu
nere a concepțiilor 
mele, dar am căutat 
să exprim seniimen. 
tele și cele mai sin
cere convingeri ale 
mele.

Primește dragul 
meu frate, cele mai 
bune salutări frățești 
din partea mea".

Scrisoarea poartă 
semnătura primului 
ministru • Pairice Lu
mumba.

Lf,
• ■'

PE SCURT

î
-

if

Consfătuirea 
fruntașilor 
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DELHI. — La 21 februarie, a 
avut loc la 'Ministerul de Finan
țe al Indiei în prezența lui 
J. Nehru, primul ministru al 
Indiei. A. N. Kosîghin prim-vice
președinte al Consiliului de Mi
niștri al U.R.S.S., și Morarji De
sai, ministrul de Finanțe al In
diei, semnarea acordului cu pri
vire la continuarea colaborării 
economice dintre guvernele Uni
unii Sovietice și Republicii India. 
Acordul prevede construirea de 
întreprinderi industriale și a al
tor întreprinderi în India pe baza 
unui credit pe termen lung în 
valoare de 112,5 milioane ruble 
(aproximativ 600 milioane rupiî) 
acordat guvernului Indiei de că
tre guvernul Uniunii Sovietice.

MOSCOVA. — La 21 februarie 
Leonid Brejnev președintele Pre
zidiului Sovietului Suprem al 
U.R.S.S., s-a înapoiat la Mosco
va din vizita făcută în Guineea. 
Maroc și Ghana. Pe aeroportul 
Vnukovo, președintele Prezidiului 
Sovietului Suprem al U.R.S.S. a 
fost întâmpinat de conducători ai 
statului sovietic, în frunte cu Ni
kita Hrușciov, de numeroși re
prezentanți ei oamenilor muncii, 
diplomați, ziariști sovietici și 
străini.

MOSCOVA. — La 21 februarie 
s-a deschis în Palatul Mare al 
Kremlinului Consfătuirea frun
tașilor in agricultura regiunilor 
și republicilor autonome din par
tea centrală a R.S.F.S.R. La lu
crările consfătuirii participă cir
ca 1.900 persoane. Participanta 
la consfătuire au intimpinat cu 
aplauze furtunoase apariția în 
prezidiul consfătuirii a lui Nikita 
Hrușciov, Ekaterina Furțeva, 
Nikolai Ignatov, Frol Kozlov, 
Anastas Mikoian, Dmitri Polean- 
ski, Mihail Suslov, Nikolai Șver- 
nik, Ghennadi Voronov, Viktor 
Grișin.

infiereazăPopoarele 
mișelescul asasinat

• Din însărcinarea guver
nului R.S.S. Bieloruse, la 20 
februarie, Kuzma Kiselev, mi
nistrul Afacerilor Externe al 
R.S.S. Bieloruse, a adresat o 
telegramă Consiliului de Secu
ritate al O.N.U. în legătură cu 
asasinarea primului ministru 
al Republicii Congo, Patrice 
Lumumba, și a tovarășilor săi 
de luptă.

• La 20 februarie, în fața 
clădirii Universității din Stras
bourg a avut loc un miting al 
studenților africani membri ai 
federației studenților din Afri. 
ca neagră care învață în Franța”. 
Participanții la miting au adop
tat o rezoluție în care se expri
mă indignarea și se protestează 
vehement împotriva crimei jos
nice căreia i-a căzut victimă 
Lumumba.

• In legătură cu asasinarea 
lui Patrice Lumumba guver
nul legal al Laosului a dat

• în 
po-

publicității o declarație 
care exprimă condoleanțe ] 
porului și guvernului congolez 
și familiei lui Patrice Lu
mumba.

• Federația universitară din 
Porto Rico a declarat că asa
sinarea lui Lumumba și a to
varășilor săi de către „acoliții 
imperialismului a zguduit 
studențimea din întreaga lu- 
me“.

• Paz Estenssoro, președin
tele Boliviei și Arze Quiroga, 
ministrul Afacerilor Externe, 
au protestat oficial împotriva 
asasinării lui Lumumba iar 
partidul de guvernămînt din 
Bolivia, Partidul Mișcarea na
țională revoluționară, a tri
mis o telegramă la O.N.U. în 
care protestează împotriva 
crimei barbare și cere pedep
sirea severă a acoliților colo
nialismului belgian.

VEȘTI DIN REPUBLICA ARABA UNITA

Construcția barajului de la Assuan 
în plina desfășurare

CAIRO 21 (Agerpres). — La 
construcția barajului de la As. 
suan, care se înalță cu sprijinul 
creditelor și ajutorului tehnic 
furnizat Republicii Arabe Unite 
de Uniunea Sovietică, lucrările 
sînt în toi. Din relatările presei 
arabe reiese că în momentul de 
față se lucrează la canalul de. 
versor, iar curînd va începe con
strucția barajului propriu.zis.

Barajul înalt de pe Nil, care 
se construiește cu eforturi co
mune ale popoarelor R.A.U. și 
Uniunii Sovietice, va schimba 
radical economia regiunii egip. 
tene a Republicii Arabe Unite. 
Suma totală a cheltuielilor des
tinate tuturor lucrărilor, inclusiv 
construcției murii hidrocentrale 
de la Assuan, a substațiunilor și 
a liniilor de înaltă tensiune 
Assuan — Cairo se va cifra la 
404 milioane lire egiptene.

După cum se știe, Uniunea 
Sovietică a satisfăcut cererea 
R.A.U. de a participa și la cea 
de-a doua etapă a construcției 
barajului de la Assuan.

Presa sovietică relatează că 
peste 100 de uzine din Uniunea 
Sovietică execută comenzi desti
nate șantierului de la Assuan, 
Opinia publică din R.A.U. a- 
preciază punctualitatea și corec
titudinea cu care Uniunea So. 
vietică își îndeplinește obligațiile 
în domeniul construcției corn, 
plexului hidrotehnic de la As. 
suan.

Inginerul arab Abdel Gadi a 
declarat : Inginerii sovietici își 
cunosc bine meseria și ne îm
părtășesc în mod cinstit, din 
toată inima, experiența și cunoș. 
tințele lor.

LI
Kennedy recunoaște situația grea 

a învățămîntului american
• Acută lipsă de profesori și săli de clasă • Ce a dovedit o 

la o școală primară • De ce mulți tineri americani nu pot 
cursurile universitare

anchetă
urma

Președintele Kennedy a a- 
dresat Congresului S.U.A. 
un mesaj în care arată că 

POSIBILITĂȚILE EXISTEN
TE IN DOMENIUL ÎNVĂȚĂ- 
MlNTULUI SINT VĂDIT NE- 
SATISFACATOARE PENTRU 
ASIGURAREA NEVOILOR 
ȚĂRII și propune ca autori
tățile federale să acorde un 
ajutor important statelor în 
domeniul învățămîntului.

OCUPINDU-SE LA ÎNCE
PUTUL MESAJULUI SĂU DE 
PROBLEMELE ȘCOLII ELE
MENTARE, KENNEDY ARA
TĂ CĂ IN PREZENT SE RE
SIMTE O LIPSĂ ACUTĂ DE 
PROFESORI ȘI SĂLI DE 
CLASĂ ȘI CĂ PESTE 500.000 
DE ELEVI ÎNVAȚĂ DOAR O 
PARTE DIN ZIUA DE INVĂ- 
ȚĂMÎNT IAR 90.000 DE PRO
FESORI NU CORESPUND PE 
DEPLIN CERINȚELOR CE LI 
SE IMPUN. LIPSA DE PRO
FESORI, ARATĂ KENNEDY, 
SE EXPLICĂ PRIN FAPTUL 
CĂ PROFESORII AU SALA
RII MIZERE.

PREȘEDINTELE S.U.A. A- 
RATĂ CĂ O SITUAȚIE DEO-

SEBIT DE GREA EXISTĂ IN 
REGIUNILE DE ȘOMAJ CRO
NIC ȘI IN CARTIERELE DE 
COCIOABE DIN MARILE 
ORAȘE. Ancheta efectuată re
cent la o școală primară din- 
tr-un mare oraș al S.U.A., se 
spune în mesaj, a arătat, de 
pildă, că 91 la sută din elevi 
se alimentează foarte prost, 
87 la sută au nevoie de asis
tența medicului stomatolog, 
21 la sută au nevoie de corija
rea defectelor de vedere și 19 
la sută de corijarea defectelor 
de vorbire.

Kennedy propune elaborarea 
unui program trienal de aju
tor federal pentru construcția 
de noi școli primare și medii 
și majorarea salariilor profe
sorilor. El recunoaște însă că 
sumele prevăzute de acest pro
gram sînt insuficiente dacă se 
ține seama de acuitatea pro
blemei învățămîntului și de 
numărul total al copiilor de 
vîrstă școlară din Statele Uni
te care este de peste 36 mili
oane.

Ocupindu-se 
învățămîntului

nedy subliniază că 
țile existente în acest domeniu 
sînt de asemenea insuficiente 
pentru satisfacerea nevoilor 
țărji. Kennedy arată, de pildă, 
că O TREIME DIN „ABSOL
VENȚII CAPABILI AI ȘCO
LILOR MEDII NU POT SA SE 
ÎNSCRIE LA COLEGII, MAI 
ALES DIN CAUZE FINAN
CIARE". In încheierea mesa
jului său Kennedy propune să 
se ia o serie de măsuri de na
tură să ducă la îmbunătățirea 
situației în domeniul învăță
mîntului superior din S.U.A.

IN AMERICA LATINA

posibilită-

Aniversarea 
organizației comuniste 
a tineretului cehoslovac

de problema 
superior Ken-

Pentru ei porțile școlilor sînt închise...
O consfătuire a cadrelor di

dactice din țările latino- 
americane care a avut 

loc recent la Buenos Aires a 
scos în evidență condițiile deo
sebit de grele ale invățămintu- 
lui in această regiune a lumii. 
Lorenzo Palma din Panama și 
lose Arevalo din Columbia au 
arătat în intervențiile lor că în 
Panama, de pildă, din cei 27.000 
de copii care urmează școlile 
elementare numai 7.000 ajung 
în clasa a patra iar dintre aceș
tia numai 13 la sută continuă 
să învețe în școlile medii.

In Columbia situația este insă 
și mai catastrofală. Aici numai 
cinci Iq sută din numărul total 
al copiilor termină școala ele
mentară și unu la sută din copiii 
de vîrstă școlară frecventează 
școlile medii. Alți vorbitori au 
ținut să sublinieze că lucrurile 
se prezintă identic în Peru și 
Ecuador.

Cît privește cauzele acestei 
stări de lucruri participanții la 
consfătuire au arătat că ele se

datoresc situației economice 
proaste și sărăciei populației. 
Marea majoritate a copiilor nu 
pot frecventa școlile deoarece 
sint obligați să-și ciștige singuri 
existența începînd de la vîrstă 
de 9-10 ani.

I. STELEANU

Cu prilejul împlinirii a 40 
de ani de la înființarea 
Uniunii Comuniste a Ti

neretului din Cehoslovacia în 
Sala Congreselor din Parcul 
,Julius Fucik" din Praga a avut 
loc o ședință festivă lărgită a 
Comitetului Central al Uniunii 
Tineretului Cehoslovac.

La festivitate au participat 
membri ai Biroului Politic și 
secretari ai C.C. al 
Cehoslovacia.

Cu acest prilej a 
tul Vladimir Vedra. 
le Prezidiului C.C. 
Tinerelului Cehoslovac.

Adunarea a trimis o scrisoare 
de salut Comitetului Central al 
Partidului Comunist din Ceho
slovacia.

P.C. din

luat cuvin- 
președinte, 
al Uniunii

Cocteil la Helsinki
în cinstea delegației U.T.M.

L
egația R. P. Romine la

Helsinki a oferit la 20 fe
bruarie un cocteil cu oca

zia prezenței în Finlanda a de
legației U.T.M. alcătuită din : 
Vasi-le Florea, membru al Bi
roului C.C. al U.T.M., conducă
torul delegației, lolanda Balaș, 
maestră emerită a sportului, și 
Stanciu Brătescu, reprezentantul 
U.T.M. la F.M.T.D., care parti
cipă la ședința de constituire 
a Comitetului internațional de 
pregătire a celui de-al Vlll-lea

Festival Mondial al Tineretului 
și Studenților.

La cocteil au participat con
ducători ai organizațiilor de ti
neret din Finlanda, oameni de 
arta și cultura, oameni politici, 
sportivi, ziariști, membri ai de
legațiilor străine participante la 
ședința de pregătire a Festiva
lului. Au fost prezenți, de ase
menea, membri ai conduce
rii Asociației Finlanda-Rominia, 
precum și membri oi corpului 
diplomatic.
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