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In cinstea aniversării a 40 de ani de la înființarea

Obiectiv principal
în întrecere

calitatea
MĂSURI CONCRETE Numai

PENTRU lucrări bune
Tinăra Stana Tomiță lucrătoar: 
fruntașă la Combinatul Poli 

grafic „Casa Scinteii".
Foto : AGERPRES

s-au întilnit cu alegătorii fată de politica 
partidului

RIDICAREA CALIFICĂRII
și la timp

In ultimele zile, tovarășii 
Petre Borilă, Mihai Dalea, Ja
noș Fazekaș și Alexandru 
Birlădeanu s-au întilnit cu a- 
legătorii din circumscripțiile 
în care au fost propuși can
didați ai F.D.P. în alegerile 
de deputați pentru Marea A- 
dunare Națională.

Tovarășul Petre Borilă. 
membru al Biroului Politic al 
C.C. al P.M.R., vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri, care 
candidează în circumscripția 
electorală nr. 1 Brașov, a vi
zitat Uzinele de autocamioane 
..Steagul Roșu", întreprinderea 
..Metrom", Uzinele „Strungul14, 
Uzinele nr. 2 și alte întreprin
deri din acest oraș. Tovarășul 
Petre Borilă s-a întilnit cu 
muncitori, ingineri, tehnicieni 
din aceste unități industriale.

La întâlnirea cu alegătorii, 
carrf a avut loc marți după-a- 
miază în sala Teatrului de Stat 
din Brașov, au luat parte 
muncitori, ingineri, tehnicieni 
din întreprinderile construc

Anul acesta poporul nostru 
muncitor sărbătorește o ani
versare deosebit de scumpă — 
40 de ani de la înființarea 
Partidului Comunist din Ro
mânia- Sub conducerea parti
dului, oamenii muncii din pa
tria noastră au obținut victorii 
de seamă în construcția socia
listă. Recent, au fost publicate 
Directivele C C. al P.M.R. cu 
privire la criteriile principale 
ale întrecerii socialiste in 
cinstea aniversării a 40 de ar.i 
de la înființarea Partidului 
Comunist din Rominia, în care 
se arată că principalul obiec
tiv al întrecerii trebuie să fie 
calitatea produselor.

în legătură cu posibilitățile 
Pe care le au tinerii și condu
cerile intreprin- • 
derilor din sec
torul pielărie și 
încălțăminte pen- 
;ru obținerea u- ■ 
iei producții de 
calitate superioa- 
'ă, un redactor 
al ziarului nostru l-a rur. 
gat pe .. tovarășulGHEOR- ’ 
GHE NEGREANU, director 
în Direcția generală industria
lă pielărie, sticlă, articole cas
nice din Ministerul Industriei 
Bunurilor de Consum să ne 
răspundă la citeva întrebări.

— In primul rînd ce ne pu
teți spune despre rezultatele 
înregistrate de industria de 
pielărie și încălțăminte în pri
vința îmbunătățirii continue a 
calității produselor ?

— îmbunătățirea calității 
produselor, lupta pentru a da 
produse de înalt nivel calita
tiv la nivelul celor mai bune 
realizări similare de pe piața 
mondială, constituie una din 
sarcinile de seamă pe care 
Congresul al Ill-lea al P-M.R. 
le-a pus în fața oamenilor 
muncii din țara noastră. Con
ducerile întreprinderilor, di
recția noastră generală au luat 
unele măsuri pentru con
tinua îmbunătățire a calității 
produselor. Aș aminti dintre a- 
cestea creșterea producției de 
încălțăminte ușoară și flexibi
lă, îmbunătățirea aspectului și 
finisajului, rezolvarea fabrică
rii unor semifabricate de pie
le, fabricarea tălpii flexibile 
pentru încălțămintea de copii, 
realizarea unei colecții mai 
bogate de modele, îmbogățirea 
paletei de culori. în ultimul 
an au fost create peste 3.100 
modele noi de încălțăminte. 
Tot pe linia îmbunătățirii ca
lității produselor unele fabrici 
cum sânt „Flacăra Roșie", .,Ki
rov’’, „Nicolae Bălcescu” din 
Capitală au fost dotate cu linii 
tehnologice modeme, s-au ex
tins procedeele avansate de 
lucru.

Deși s-au obținut succese în
semnate ne-au mai rămas încă 
multe lucruri de făcut. Se mai 
întâmplă să pătrundă în ma
gazine produse care să nu sa
tisfacă pe deplin cerințele și 
exigențele cumpărătorilor, 
produse cu defecte de finisaj, 
cu aspect necorespunzător.

— Ce considerați că trebuie 
făcut pentru ca aceste neajun
suri să fie cit mai grabnic li
chidate ?

— Desigur, este vorba în 
primul rind despre măsurile 
tehnico-organizatorice pe care 
Direcția noastră generală și 
conducerile întreprinderilor 
trebuie să le ia : asigurarea cu 
materii prime corespunzătoare, 
modernizarea proceselor de 
producție, întreținerea utilaju
lui în bune condiții, genera
lizarea experienței înaintate 
etc. Toate acestea ca și alte 
măsuri menite să ducă la rea
lizarea unei producții de cali
tate superioară var fi cuprinse 
în planurile privind îmbună
tățirea calității produselor 
care vor fi elaborate pe baza

Directivelor C.C. al P.M.R. Aș 
vrea să vorbesc mai pe larg 
despre un luciți însemnat sub
liniat și în Directivele C-C. al 
P.M.R. și care are un rol deo
sebit de important în asigura
rea îmbunătățirii continue a 
calității produselor, și anume 
despre ridicarea calificării pro
fesionale a tineretului. Râs- 
3-lZXaK'^â JDl'inC-pâJci ÎH |
ză. direcție rex*ine conducerilor 
întreprinderilor. Ele trebuie să 
se ocupe de organizarea stu
diului tehnic, să creeze con
diții pentru ca fiecare tînăr 
muncitor, inginer, tehnician să 
învețe- în anul care a trecut, 
în multe întreprinderi au fost 
organizate cursuri de ridicare 
a calificării profesionale, în 

concordanța cu

■Jntentuf./ > / operații, și care
% MfliFH J au durat 2-6 

7!> ll [uni. Au fost fo-
■os;le foi;me m^'tipie pentru ridi

carea calificării profesio
nale a tineretului. La Uzi
nele „Ianoș Herbak” din 
Cluj s-au organizat consultații 
în cadrul cabinetului tehnic, 
instructaje demonstrative la 
locul de muncă, s-a populari
zat intens cartea tehnică, lucru 
care a contribuit la ridicarea 
calificării tinerilor și care a 
influențat calitatea produselor. 
La fabricile „Flacăra Roșie", 
„Kirov” din Capitală organi
zarea schimburilor de expe
riență s-a dovedit o formă 
eficace pentru generalizarea 
experienței înaintate și pentru 
ridicarea calificării tinerilor. 
Deși în cele mai multe între
prinderi ridicarea calificării a 
fost socotită ca sarcină deose
bit de importantă, există din 
păcate conduceri de întreprin
deri care au subapreciat a- 
ceastă problemă. La întreprin
derile „Ștefan Gheorghiu" din 
Capitală, „Bihoreana" din Mar- 
ghita, „Libertatea’’ din Arad, 
fabrica de încălțăminte din 
Agnita și altele unde lucrează 
un număr mare de tineri, con
ducerile întreprinderilor nu 
le-au creat cele mai bune con
diții de învățătură. Foarte pu
țini tineri au fost cuprinși în 
cursuri. Nu este de mirare că 
tocmai aceste întreprinderi a- 
duc pe piață produse oare nu 
satisf ac exigențele cumpărăto
rilor. Există în aceste între
prinderi, și în altele, tendința 
de a încadra în aceste cursuri 
numai pe muncitorii mai slab 
pregătiți. Această practică este 
profund greșită. Ca să facă

Brigada de producție a tine
retului din secția relee a 
Uzinelor „Grigone Preoteasa" 
din Capitală condusă de to
varășul Tănăsescu Marian 
este fruntașă în secție, lată 
in fotografie membrii brigă
zii discutînd despre calitatea 

produselor lucrate.

Foto: S. NICULESCU

ziarele sosesc 
care

Co-
Central al P.M.R.

La Comana, 
seara, cu autobusul 
vine de Ia Constanța. Așa 
că ele ajung în mina citi
torilor de obicei a doua zi 
dimineața. Simbătă insă 
cind un colectivist a so
sit cu teancul de ziare, el a 
fost pur și simplu asaltat. 
Cei care erau de față au vă
zut titlul : .Directivele 
mitetului
către toate organele și orga
nizațiile de partid, sindicale și 
ale U.T.M. cu privire la cri
teriile principale ale între
cerii socialiste în cinstea ani
versării a 40 de ani de Ia în
ființarea Partidului Comunist 
din Rominia", apoi au citit pe 
rînd fiecare capitol și au în
țeles că chemările din Direc
tive li se adresează și lor și 
încă într-o mare măsură. Oa
menii erau așa dar nerăbdă
tori a doua zi, cînd s-au di
fuzat ziarele, să studieze în 
amănunt Directivele Comite
tului Central al partidului. Și 
astfel, în seara aceea in sala 
mare a căminului cultural, al 
cărui sediu este chiar în fața 
gospodăriei colective, tinerii 
care veniseră să participe sau 
să asiste la repetiție aveau 
fiecare cite un ziar în mină. 
Și după un timp, în care nu 
s-a auzit decît foșnetul hîr- 
tiei, au început discuțiile :

— Și noi, urmînd exemplul 
comuniștilor, va trebui să fim 
și de data aceasta în frunte, 
să răspundem așa cum se cu
vine chemărilor partidului — a 
spus Dumitru Borcan, secre
tarul organizației U.T.M. 
gospodărie cîtorva tineri cu 
care discuta despre cele 
tite în ziar. Fără îndoială 
sarcinile care ne revin sînt 
mari, dar putem și tre
buie să le îndeplinim. Anul 
trecut echipa care a obținut 
cea mai mare producție de 
porumb pe gospodărie a fost 
echipa de tineret. Așa că dacă 
această echipă a recoltat pes
te 4300 kg. porumb boabe la 
ha. și 28.000 kg. sfeclă de za
hăr, fără îndoială că angaja
mentul de a obține în anul a- 
cesta 4.500 kg. porumb boabe 
și 30.000 kg. sfeclă la hectar 
va putea fi realizat, mai ales 
că în echipă sînt tineri har
nici ca Florica Nijloveanu, 
Faraschiva Soplogu și alții 
care au dovedit că, prin lu
crări de calitate, se pot ob-

pe

ci
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G. MIHĂESCU

(Continuare în pag, 3-a)

Tineri și tinere !
La 5 martie 

votați candidații

toare de mașini, textile. din 
unitățile CT-R-, cadre didac
tice, studenți. gospodine și 
alțj alegători din această cir
cumscripție electorală.

Tovarășul Mihai Dalea, se
cretar al C.C. al PAIR., care 
candidează în circumscripția 
electorală nr. 1 Tirmșoara-Est, 
a vizitat Uzinele Mecanice, 
întreprinderea ..Industria Li 
nii", fabricile „Tehnometal", 
„Bela Bremer" și „Ocsko Te
rezia", Institutul de medicină, 
precum și cartiere ale orașu
lui. El a avut mai multe întâl
niri cu oameni ai munci: și 
alțj cetățeni din circumscrie 
ția electorală.

La întâlnirea cu alegătorii, 
care a avut loc simbătă după- 
amiază în sala clubului între
prinderii comunale orășenești, 
au luat parte metalurgiști, 
textiliști, muncitori de la alte 
întreprinderi din Timișoara, 
precum și cetățeni din cir
cumscripția electorală nr. 1.

La Turda, unde candidează 
în circumscripția electorală 
nr. 6, tovarășul Janoș Fazekaș, 
secretar al C.C. al P.M.R., a 
vizitat întreprinderea „Elec
troceramica", Fabrica de ci
ment „Victoria socialistă". 
Uzinele Chimice, Fabrica de 
sticlă, șantiere de locuințe și 
alte unități și s-a întâlnit cu 
muncitori, ingineri și tehni
cieni care lucrează în aceste 
întreprinderi.

La întîlnirea 
vut-o joi, în 
grupului social
derii de prefabricate, au parti
cipat muncitori, ingineri și 
funcționari de la această în
treprindere, de la Fabrica de 
ciment „Victoria socialistă" și 
alți oameni ai muncii ce lo
cuiesc în preajma unităților 
industriale respective.

Tov. Alexandru 
vicepreședinte al 
de Miniștri, care 
în circumscripția 
Constanța-Est, a vizitat portul 
Constanța, șantierul naval, Fa
brica de semiceluloză din paie 
de la Palas, Uzina de acid 
sulfuric și superfosfațj de la 
Năvodari, stațiunile balneare 
Eforie și Mamaia. El a avut 
mai multe întîlniri cu diferite 
categorii de oameni ai mun-

trai al po-

locomotivă 
a vorbit cu

Pe care a a- 
sala mare a 

al Intreprin-

Frontului Democrației
Populare I

Pentru bunăstare 
și f ericire 

cu toții la vot /

Birlădeanu, 
Consiliului 
candidează 

electorală

cii și alți cetățeni din circum
scripție.

La întîlnirea cu alegătorii, 
care a avut loc miercuri în 
portul Constanța, au partici
pat marinari, cocher-.. con
structori navali, lucrători de 
la întreprinderea de construc
ții hidrotehnice, de la între
prinderea Romtrans și din alte 
întreprinderi din port.

Alegătorii, care au luat cu
vântul la aceste întâlniri, au 
scos in evidență transformă
rile adinei petrecute in țara 
noastră in anii puterii popu
lare. ca urmare a traducerii 
în viață, de către oamenii 
muncii, a politicii partidului 
de industrializare socialistă a 
țării, de transformare socialis
tă a agriculturii, de ridicare 
a nivelului de 
porului.

Mecanicul de 
Nicolae Căpățină
mîndrie despre marile trans
formări care au avut loc în 
regiunea Brașov în anii pu
terii populare. EI a arătat că 
această parte a țării s-a 
transformat, ca urmare a po
liticii partidului de industria
lizare socialistă într-o regiune 
cu o puternică industrie. Nu
mai între anii 1955-1960 au 
fost construite 65 de întreprin
deri, printre care Fabrica de 
acid sulfuric de la Copșa 
Mică, cea de îngrășăminte a- 
zotoase de la Combinatul chi
mic din Făgăraș, Fabrica de 
formaldehidă din Orașul Vic
toria, o fabrică de faianță la 
Sighișoara, una din utilaj chi
mic, o întreprindere de pro
duse lactate. S-au dezvoltat 
uzinele „Steagul Roșu", „Ernst 
Thălmann", „Strungul" și alte 
unități industriale.

Brașovul este patria primu
lui tractor romînesc, a pri
mului autocamion, a primului 
rulment și a altor importante 
produse. Față de 1938, pro
ducția industrială globală a 
regiunii a crescut anul trecut 
de 7 ori.

Progrese importante au fost 
obținute în opera de transfor
mare socialistă a agriculturii, 
în creșterea producției agri
cole, vegetale șj animale. A

7" 7 nde sînt Ferentarii, cu 
țj trista lor faimă? A- 

dineauri am trecut 
pe un bulevard larg, scăl
dat de soarele sfîrșitului de 
iarnă, am admirat semețele 
blocuri muncitorești — 
ne-am oprit în fața vitri
nelor multicolore, am re
marcat cinematograful din 
cartier — o clădire nouă, 
modernă, cu ecran de cine
mascop. Intr-adevăr, unde 
e faimosul cartier al palu- 
dismului. al foamei croni
ce... ?

Strada Popa Ștefan, stra
da Ogrezeni, strada Brebe
nei. Sîntem la marginea o- 
rașulut. Ar trebui să ză
rim cîmpia, șesul golaș. 
Dar nu vedem capătul ora
șului — colibele una cu pă- 
mîntul au dispărut, orizon
tul e înțesat de stîlpi cu fir 
electric, de stîlpi de tele
fon, și în fața privirii noa
stre gonesc vagoane de 
tramvai, orașul continuă...

Ceea ce atrage numaide- 
cît atenția, înseninînd pri
virea și luminînd sufletul, 
e o masivă și totuși vapo
roasă clădire, un edificiu 
făcut parcă mai mult din 
sticlă decît din cărămidă, 
zugrăvit in culoarea insu- 
flețitoare a roșului deschis, 
dulce, cu alb : Școala me
die nr. 27. Copiii din Fe

Adunarea 
cetățenească 

din circumscripția 
eiectorală-Ferentari

TELEGRAMA

rentari, odraslele analfabe- 
ților de ieri, studiază în a- 
ceastă clădire modernă, în 
cele 24 de săli de clasă, se 
plimbă în frumoasa grădi
nă cu straturi de trandafiri 
care împrejmuiește clădi
rea.

Aici. în această sală 
splendidă, participă la adu
narea cetățenească, șase, 
poate șapte sute de cetățeni 
din cartier și candidatul lor 
în alegerile pentru Marea 
Adunare Națională, țesă- 
toarea utemistă Emilia A- 
lexe. Vasta sală freamătă 
de însuflețire. Sînt aici 
muncitori și muncitoare, cu 
chipuri hotărîte, respirînd 
energie și inteligență crea
toare, sînt ingineri și me
dici, ofițeri și profesori, in
telectuali care s-au ridicat 
de aici ori au venit trimiși 
de partid, să înalțe la lu
mină acest fost tărîm al în
tunericului .

Rînd pe rînd, de la tri
bună, vorbitorii demon
strează, prin cifre și amin
tiri vii, prin mărturia lor 
de viață, saltul uriaș al 
cartierului, al raionului și 
al țării întregi — de la 
cumplita înapoiere, la avîn- 
tatul progres de astăzi. 
Muncitorul Ion Rășculea 
compară exploatarea mun
citorilor din trecut cu e- 
xistența lor liberă din anii 
noștri. Doctorița Maria Ca- 
zacu subliniază că în raio
nul acesta, în care pe vre
muri bîntuiau bolile și oa
menii mureau fără nici o 
asistență medicală, există 
astăzi două mari spitale, 
patru policlinici, 14 dispen
sare etc., etc. și altele vor 
lua ființă în anii viitori. 
Teodor Buzatu, asistent la 
Institutul politehnic, relevă 
marile realizări în dome
niul învățământului și cul
turii. Și fiindcă nu mai

NICOLAE MARGEANU

(Continuare în pag. 3-a)

Ansomblul Secuiesc de stat din Tirgu* Mureș, pregătește in 
aceste zile un frumos program închinat zilei de 5 martie. In 
fotografia noastră formația de dansuri în timpul unei repetiții.
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Comitetului Central al Partidului 
Popular-Revoluționar Mongol

LHan Bator
nut succese importante în 
crearea premizelor materiale 
pentru construirea socialismu
lui, transformând Mongolia 
dintr-o țară înapoiată, într-o 
țară socialistă agrar-indus- 
trială.

Partidul Popular-Revoluțio- 
nar Mongol, împreună cu ce
lelalte partide frățești din ță
rile socialiste își aduce con
tribuția la întărirea continuă 
a unității puternicului lagăr 
al socialismului, promovează 
cu consecvență o politică de 
pace și colaborare între sta
tele cu orânduiri sociale dife
rite, pe baza principiilor co
existenței pașnice.

Poporul român se bucură 
din toată inima de realizările 
poporului frate mongol în 
toate domeniile vieții econo
mice, social-politice și cultu
rale, pe drumul victorios al 
socialismului.

Vă urăm, dragi tovarăși, noi 
și tot mai mari succese, sub 
steagul marxism-leninismului, 
în îndeplinirea marilor sarcini 
care vă stau în față în con
strucția socialistă, în lupta 
pentru cauza păcii și socialis
mului.

Dragi tovarăși,

Cu prilejul celei de-a 40-a 
aniversări a Partidului Popu- 
iar-Revoluționar Mongol, Co
mitetul Central al Partidului 
Muncitoresc Romîn trimite 
Comitetului Central al Parti
dului Popular-Revoluționar 
Mongol, întregului partid și 
poporului mongol prieten cele 
mai sincere felicitări și un 
fierbinte salut frățesc.

Născut în perioada de avînt 
a mișcării de eliberare din 
Mongolia, desfășurată sub in- 
fluiența Marii Revoluții Socia
liste din Octombrie, Partidul 
Popular-Revoluționar Mongol a 
organizat și condus revoluția 
populară, a ridicat masele la 
lupta pentru lichidarea ex
ploatării imperialiste și feu
dale.

Sub conducerea încercată a 
P.P.R.M., bucurîndu-se de 
sprijinul frățesc al Uniunii 
Sovietice, oamenii muncii din 
R. P. Mongolă au înfăptuit în 
anii puterii populare mari pre
faceri revoluționare, au obți-

COMITETUL CENTRAL 
AL PARTIDULUI 

' MUNCITORESC ROMÎN

(Continuare în pag, 3-a)
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POPORUL CÎNTĂ VIATA - 
SATELOR COLECTIVIZATE

Odată cu Eliberarea patriei făurarul 
de frumusețe — poetul popular — înce
pe să cînte bucuria vieții noi la care 
năzuise Și luptase de veacuri. Imagini
le tradiționale au ajutat creatorilor 
cîntecelor populare să scoată mai bine 
în relief viața fericită spre care por
neau satele noastre. Cântărite pe cân
tarul vieții noi, văzute în lumina schim
bărilor ce au intervenit în viața sate
lor și în gindurile oamenilor, suferin
țele trecutului au căpătat altă am
ploare și au ajuns să pună în. valoare 
cu mare putere de reliefare viața nouă 
din satele colectiviste.

Cornute cu frunză Iată / Chinuiți am 
fost odată / Că munceam pe la bo- 
gați / Goi-goluți și neanîncați. / Cit au 
plîns ăști ochi bătrâni / Se umpleau 
șapte fintini; / Cit au mers picioa
rele, / Călcam, doamne, soarele; / Cit 
au trudit aste miini, / Strîngeam nouă 
munți de plini; / Nouă munți, șapte 
coline. / Dar a fost amar de mine, / 
M-adăpam cu lăcrămioare /• Și dor
meam tot în picioare, / învelit in su
părare. / Codrule cu frunza mică, /. As
tăzi lacrimi nu mai pică. / Șl muncesc

cu sat-ntreg / Și pentru mine culeg; / 
Muncesc cu satu-mpreună / Și trăiesc 
cu voe bună. / Codrule frunză mă
runtă, / Viața mi se pare nuntă : / 
Omu-i mire tinerel / Fericirea stă cu 
el, / Anii primeniți nuntași / Și par
tidul drag nănaș.

Dar după acest salt calitativ cîntecul 
popular nu s-a oprit doar la compa
rarea suferințelor 
fericită de. astăzi, 
cerut oglindită în

trecutului cu viața 
Realitatea nouă s-a 

____________ __  formele ei multiple 
și variate. Flăcăul care a sclSmbat boii 
pe tractor. a creat. un nou cântec de 
dragoste în care tractoristul, eroul sa
telor de astăzi, capătă proporții epice :

Foaie verde trei aluni / Drag mi-a 
fost cu boii buni, / Să mi-i pasc pe 
la-ntorsuri 7 Tot prin iarbă și răsuri. / 
Drag mi-a fost cu boii grași, / Să Ie 
dau drumu-n imaș / Să le dau cu pum
nii apă / Și să mi-i înjug la grapă. / 
Să răstoarne brazdele / Sus pe toate 
coastele; / Dar mai drag îmi e acum / 
Cind tractoru-1 scot pe drum / Și mi-1 
bag in arătură / Și pe soare, și pe 
bură / Că eu sînt fecior deliu, / Plec 
devreme, viu tîrziu. / Călăresc pe-o 
herghelie / Gnu să crească în cîm-

pie: / Herghelie nevăzută / Și de mine 
cunoscută. / Cînd mă-ntorc în spicul 
nopții / Mindra-mi șade-n fața porții / 
Ca o floare de cicoare / In brigadă 
muncitoare / De nu-i afli-asemănare.

Creatorii populari cîntă odată cu 
marile realizări economice și sociale din 
satele noastre și schimbările ce inter
vin în atitudinea oamenilor față de 
muncă și roadele ei, în concepția lor 
despre lume.

în satele colectivizate din Bărăgan, 
țăranul muncitor își mîngîie în versuri 
lanurile cu dragostea ce izvorăște din 
convingerea că rodul muncii lui asi
gură trai îmbelșugat celor ce făuresc 
viața nouă din patria noastră :

Foaie verde maghiran / Bate vîntu-n 
Bărăgan, / Leagănă griul pe lan. / Și-l 
leagănă binișor, / De-mi aprinde-n su
flet dor, / Ziua-ntreagă, tot pe șes, / 
Să mă pierd prin griul des. / Să mă 
duc și să mă pierd, / Cit e ziua să-l

MIHAI POP
Director general al 

Institutului de folclor

(Continuare în pag. 3-a)



PRIMUL NOSTRU VOT
A N Dl DAT! LOR r. u. p.!

Din scrisorile primite de la tineri care votează pentru prima dată, în caarul concursului organizat 
de ziarul nostru în cinstea alegerilor de deputați în Marea Adunare Națională și sfaturile populare

CREȘTEM ODATĂ CU UZINA
E noapte. Peste orașul de la poalele

Timpei se aștern molcom fulgi mari 
de zăpodă. De departe răzbate în

fundat pină oici, In camera mea de că
min, respirația trepidantă a uzinei. Am 
terminat de scris temele la algebră. Som
nul însă mă ocolește. Am 19 ani. Vîrstă 
care te îndeamnă să oștemi pe hirte 
gîndurile, năzuințele.

Dacă aș avea talent aș cinta in versuri 
tot ce mă înconjoară. Camera călduroasă 
din cămin, cu mobilă frumoasă și lenje
rie de pat de un olb imaculat o cameră 
ca toate celelalte in care locuim cei peste 
1.000 tineri nefamiliști, constructori de 
tractoare. Aș cinta uzina cu halele sale 
imense dotate cu utilaje moderne, orașul 
cu cartierele safe noi, șirul nesfirșrt de 
tractoare care ies zilnic pe porție uz'ne:. 
condițiile minunate de muncă și v'ctă 
create de partid pentru ocmermuncii.

Și gîndurile, la fel ca in alte nopți, r-r 
se întorc în aceste clipe de meditație la 
copilărie, la familie, la ziua cind cm po
posit prima oară în orașul Brașov. Aveam 
15 ani. Cu o valiză de lemn in mină am 
bătut sfios la ușa școlii profesionale a 
uzinei „Ernst Thălmann”. în aceeași zi 
mi s-au dat in primire un pat curat, cărți, 
caiete și o uniformă nouă, albastră, de 
elev-ucenic. Aveam impresia că trăiesc un 
vis. Știam din povestirile tatălui meu că 
el a făcut ani și ani de ucenicie. Și ce 
ucenicie I Bătăi, foamete, înjurături.

Nimic din ce mă înconjura nu semăna 
cu imaginea uceniciei de altădată. In 
clădirea nouă invățam 800 de elevi-uce- 
nici, veniți din întreaga țară.

Acolo, în clădirea mare, albă, de lingă 
uzină, în atelierele dotate cu utilaje mo
derne, înconjurat de grija părintească a

maiștrilor, profesorilor și muncitorilor am 
învățat strungăria, om învățat să-mi iu
besc cu pasiune meserd aleasă.

in 1959 am absolvit școala profesiona
lă. Am fost repartizat strungar în sectorul 
bloc-motor. Locul de muncă imi era cu
noscut. Aici om făcut practică. Aici lucrau 
comuniștii Vâsle Du'ritru, Oțelec Trcdn 
și atiția alții care incă din timpul prac
ticii m-au învățat cu dragoste să mînu- 
iesc strungul. De acum, ei imi erau tova
răși de muncă. M-cu ajutat in con 
tinuare. Moi cu un sfat, mai cu o demon
strație practică m-au ajutat să execut 
operații de înaltă precizie.

Odată cu ccec sta. comuniștii miau in
suflat dragoste și mindrie pentru produ
sul uzine — tractorul rominesc — care 
brăzdează ogoarele patriei, care prin ca
târi e sale a dus faima industriei noas- 

tre șoca ste departe de țară in India, 
Brazilia, Egipt și in alte 20 de țări ale tu
rn M -cm dat seama că un muncitor 
el z'e'or -ocst-e trebu’e să fie un om 
cult, cu o incită calificare, in stare să 
stăp'necscă tehnica modernă. De aceea 
m-cm înscris la scoc la med;e serală.

In școala profesonaiă visam să devin 
muncitor calificat. Și am devenit. Acum 
năzuiesc să devin maistru. O nouă școală, 
un nou pcs, o nouă etapă în viața mea 
de muncitor, care la fel ca toți tinerii din 
patria noastră, mă bucur de largi drepturi 
și libertăți osigurate de statul nostru de
mocrat-popular, mă bucur de o viață fe
ricită, lipsită de exploatare și de spectrul 
șomajului, am cele mai largi posibilități 
de a-mi pune in aplicare întreaga copa- 
citcte de muncă, de a învăța și a-mi în
suși o înaltă calificare.

Am 19 ani. Gindurile-mi zboară spre

viitor. De aici, din noua cameră de cămin 
străbat cu ochii Brașovul de azi, cu uzine
le sale mari, orașul nou al tractoare
lor și autocamioanelor rominești.

Văd parcă șirul uriaș al celor 100.000 
de tractoare care, oșa cum arată Mani
festul Consiliului Central al Frontului De
mocrației Populare, vor brăzda in anul 
1965 ogoaree patriei noastre socia- 

ste. Străbat cartierele Tractorul, Steagul 
roșu, cvartalele lor de zeci de blocuri, 
străbat orașul de mi ine cu cele 10.000 de 
apartamente noi ce se vor construi pină in 
anul 1965 in Brașov. Străbat cu 
gi.ndul întreaga țară in plină înflo
rire. Mă gîndese Io chemarea Mani
festului F.D.P. cd re sa to tinerei generații : 
„Patria socialistă cere să-i consacrați toa
tă puterea voastră de muncă, pasiunea, 
talentul și înflăcărarea voastră tinerească. 
Munciți cu avint pentru îmbogățirea con
tinuă a cunoștințelor voastre științifice și 
de cultură generală, pentru însușirea teh
nicii noi, aduceți-vă contribuția alături de 
întregul popor la lupta pentru dezvoltarea 
continuă a economiei naționale", chemare 
ce se contopește cu visurile noastre, 
constituind un nou și puternic imbold în 
muncă.

Am 19 ani, și viața liberă, fericită, 
mă îndeamnă să iau creionul în mină 
să dau glas sentimentului de fierbinte re
cunoștință față de cel ce ne-a învățat, 
ne ajută permanent cu grijă părintească 
să ne realizăm cele -mai îndrăznețe visuri: 
Partidul Muncitoresc Romin. Recunoștință 
pe care o voi exprima la 5 martie, 
votind din toată inima candidații F.D.P.

GHEORGHE COJOCĂREANU 
strungar De aici din marile furnale ale Hunedoarei pornesc zilnic spre 

uzinele patriei mii de tone de metal.

la îndemîna 
fiecăruia

Orașul, 
tot mai 
frumos
tau cîte odată, în cli
pele de răgaz, și pri
vesc de-aici, de sus,

de pe schele, noua panora
mă a Ploieștiului. Văd 
blocurile impunătoare din 
centru cu sute de aparta
mente, văd alte zeci de 
clădiri din diferite cartie
re înălțate în ultimii ani; 
peste 700 de apartamente 
în latura de vest și de est 
a orașului, la extremitatea 
cealaltă, cvartalul din 
strada Milcov și cel din 
strada Eminescu, care tota
lizează peste 400 de apar
tamente.

Mă bucur din toată ini
ma că și eu, ca tînăr be
tonist, am fericirea să mă 
număr printre constructorii 
care contribuie la înnoirea 
orașului nostru. Aici, unde 
lucrez acum, înainte își 
deschidea o gură neagră 
groapa lăsată de bombele 
explodate în timpul războ
iului și care sfîrtecase o 
aripă a Școlii medii nr. 2. 
In curînd se vor termina 
pe acest loc 18 săli de cla
să noi, spațioase, luminoa
se și un grup școlar sani
tar.

Voi pleca după aceea să 
lucrez în altă parte. Poate 
la Galați, la Pitești, la Ba
cău sau poate tot aici la 
Ploiești, Întreaga țară s-a 
transformat astăzi într-un 
uriaș șantier, iar meseria de 
constructor este la fel de 
frumoasă ori unde se ridi
că o schelă.

Grandioasele planuri de 
dezvoltare a economiei 
noastre naționale, elabora
te de cel de-al Ilî-lea Con
gres al partidului nostru ne 
înflăcărează și mai mult 
tinerețea, căci prevederile 

^partidului se contopesc cu 
aspirațiile noastre, ale oa
menilor muncii. Pină în 
1965 se vor da în folosință 
oamenilor muncii 300.000 de 
apartamente construite din 
fondurile statului. Aceasta 
înseamnă că alte 300.000 de 
familii se vor muta în case 
noi.

Ce poate fi mai frumos 
astăzi decît să fii construc
tor ? Eu nu lucrez pe șan
tiere decît din anul 1959. 
Aveam pe atunci 16 ani. 
Făceam primii pași pe 
schele. Acum sînt betonist 
și urmez o școală de speci
alizare. Vreau să-mi cu
nosc bine meseria. Îmi dau 
seama cit de necesar este 
acest lucru. Am lucrat în 
acești doi ani la înălțarea 
multor blocuri și cea mai 
mare bucurie a mea, ca de 
altfel a tuturor construc
torilor, este să văd sosind 
în urma noastră camioane
le, transportind mobilă. 
M-am bucurat din toată 
inima și cind Straja Simi- 
on, operator la rafinăria 
nr. 7, Dumitru Ștefan, me
canic la uzina nr. 2 me
canică, Ion Giurgiuveanu, 
tehnician la uzinele „1 
Mai“ și mulți alții — pe 
care i-am cunoscut — s-au 
mutat în locuințe noi.

Iată de ce eu, un simplu 
băiat sosit aici dintr-un sat 
de lingă Ploiești, devenit în 
anii puterii populare con
structor, îmi voi da cu toa
tă dragostea la 5 martie 
primul meu vot candidați- 
lor Frontului Democrației 
Populare.

Zilele trecute mi-am citit 
numele pe lista de alegători a- 
Lșată la sfatul popular. Atunci 
m-a cuprins o puternică emo
ție. 5 martie este o zi mare 
pentru mine. O zi de sărbă
toare. Anul acesta voi vota 
pentru prima oară. Acest im
portant eveniment politic în 
viața poporului nostru îmi o- 
feră și mie, care n-am trecut 
de prea multă vreme de pra
gul maturității, prilejul pro
priei mele afirmări cetățenești.

în anii regimului nostru de
mocrat-popular femeia a fost 
scoasă din ignoranța ținută de 
veacuri, j s-au dat drepturi 
egale cu ale bărbatului.

In vara anului trecut, după 
absolvirea școlii pedagogice 
din Galați, am fost repartizată 
ca învățătoare în comuna Car_ 
caliu, raionul Macin, din regi
unea Dobrogea. Anii de școală 
s-au terminat. Acum urma 
să-mi aduc la rîndul meu a- 
portul la educarea tinerei ge
nerații. Căutam să răspund la 
întrebările ce mă frămîntau. 
întrebări firești pentru un tî- 
năr educator înflăcărat de mi
siunea nobilă ce i-a fost încre
dințată. Oare cum voi fi pri
mită de oamenii din sat, de 
copii ? Cînd am ajuns însă la 
Carcaliu, în față mi-a apărut 
școala. O clădire frumoasă, cu 
etaj, avînd 8 săli de clasă 
mari și luminoase, laborator, 
sală de spectacole etc. Ți-e mai 
mare dragul să muncești în 
ea. în sat am găsit și alte 
semne ale vieții noi pe care o 
trăiesc oamenii de aici. Gos
podăria agricolă colectivă, că
minul cultural construit re
cent, biblioteca, casele radio- 
ficate...

Oamenii m-au înconjurat cu 
dragoste, oferindu-mi tot aju
torul lor.

Dacă înainte existau în Car

N

LEANCA VASILE 
betonist

Am 18 ani. Pes
te cîteva zile 
voi vota pen

tru prima oară 
Cînd scriu aceste 
rînduri nu pot să 
nu mă gîndesc la 
faptul că eu, fiul 
unui simplu țăran 
muncitor, am posi
bilitatea azi să în
văț pentru a deveni 
inginer siderurgist. 
în trecut, în anii 
regimului burghe- 
zo-moșieresc, por
țile școlilor, ale u- 
niversităților, erau 
deschise doar celor 
avuți.

Partidul, a creat 
toate condițiile pen
tru dezvoltarea în- 
vățămîntuluj în ța
ra noastră, pentru 
ca noi, fiii oameni
lor muncii să învă
țăm, să putem de
veni specialiștii de 
mîine pe marile 
șantiere ale con
strucției socialiste. 
Grija pe care o 
poartă partidul,

Largi perspective 
de afirmare

statul nostru demo
crat-popular, pre
gătirii cadrelor de 
înaltă calificare, ne
cesare dezvoltării 
economiei și cul
turii noastre socia
liste îmi umple 1- 
nima de bucurie și 
de recunoștință. As
tăzi, în țara noas
tră sînt de patru 
ori mai multe fa
cultăți decît în 1938. 
Numărul studenți
lor care au intrat 
în 1960 în anul I 
este aproape egal 
cu cel al tuturor 
studenților Romî- 
niei anului 1938. A- 
proape două treimi 
din numărul stu
denților primesc

burse, locuiesc în 
cămine moderne, 
iau masa la canti
ne. Numai pentru 
pregătirea și între
ținerea unui stu
dent statul cheltu
iește anual circa 
11.000 lei.

Uriașele perspec
tive pe care le cre
ează poporului nos
tru planul de dez
voltare de 6 ani, ne 
dau noi imbolduri 
de a învăța, de a 
ne pregăti cît mai 
temeinic pentru a 
contribui cu toată 
capacitatea noastră 
de muncă la înflo
rirea industriei noa
stre socialiste, la 
propășirea patriei

noastre dragi. In a- 
nii puterii populare 
întreaga țară s-a 
transformat într-un 
vast șantier. S-au 
înălțat sute de fa
brici și uzine, com
binate, centrale ter- 
mo și hidroelectrice, 
un mare număr de 
întreprinderi au fost 
mărite și moderni
zate ; au fost înăl
țate termocentra
lele de la Pa- 
roșeni, Borzești, 
Sîngiorgiu de pădu
re ; au început să 
producă energie e- 
lectrică primele a- 
gregate ale hidro
centralei „V. I. Le
nin" de la Bicaz ; 
au intrat în func

țiune laminorul de 
țevi de la Roman, 
Fabrica de fibre 
sintetice de la Să- 
vinești, uzinele chi
mice moderne de 
la Năvodari. Făgă
raș, Govora, Bor
zești. Peste 5 ani 
țara noastră va pro
duce în mai puțin 
de 40 de zile atît 
cît s-a produs în 
Romînia burghezo- 
moșierească în în
tregul an 1Ș38.

Iată un . cîmp 
vast de afirmare a 
fiecăruia dintre noi. 
Cea mai fierbinte 
dorință a mea este 
ca atunci cînd voi 
ieși inginer să lu
crez la combinatul

ce se va înălța la 
Galați, acest gigant 
care va produce în 
faza finală 4 mili
oane tone oțel a- 
nual. Pentru aceas
ta mă pregătesc 
încă de pe acum, 
însușindu-mi cît 
mai temeinic teh
nica siderurgiei. 
Doresc ca prin pre
gătirea mea, pre
cum și prin munca 
conștiincioasă pe 
care o voi depune 
acolo, să mulțumesc 
din inimă partidu
lui pentru condițiile 
minunate pe care 
le-a asigurat fiilor 
oamenilor muncii 
de a studia. Pentru 
toate acestea îmi 
voi da primul meu 
vot eandidaților 
Frontului Democra
ției Populare.

BRABIE I. VOXCU 
student

Institutul politehnic 
București

In anii puterii populare 
industria chimică a cu
noscut o mare dezvoltare.

In fotografie : aspect 
general al uzinei de sodă 
Govora, una din cele mai 
’mari și moderne unități 
ale tinerei industrii chi
mice rominești.

A

IN

caliu doi-trei învățători, acum 
numărul cadrelor didactice s-a 
ridicat la 23.

In anii regimului burghezo- 
moșieresc în satele patriei 
noastre domnea mizeria, întu
nericul. Milioane de țărani nu 
știau nici să se iscălească. A- 
nual 600.000 de copii de vîrstă 
școlară nu puteau frecventa o 
școală datorită faptului că 
erau lipsiți de posibilități ma
teriale.

în anii puterii populare, în 
Dobrogea, ca de altfel în în
treaga țară au fosț construite 
peste 100 școli noi ; în școlile 
elementare și medii din regi
une învață acum peste 100.000 
de elevi. Numărul cadrelor di
dactice a crescut de peste cinci 
ori. 90.442 de elevi din clasele 
I—VII au primit gratuit ma
nuale școlare care valorează 
1 847.000 lei. în viitor. învăță- 
mîntul va lua o și mai mare 
dezvoltare. Manifestul Consi
liului Central al Frontului De
mocrației Populare arată că 
în anul 1962, în patria noas
tră, aproape întregul tineret 
de vîrstă școlară va absolvi 
școala de 7ani ceea ce va per
mite trecerea treptată la invă- 
țămîntul general de 8 ani.

Toate acestea mă fac să 
muncesc cu și mai multă ar
doare, să sădesc în sufletul mi
cilor mei elevi dragostea fier
binte față de patrie, recuno
ștința înflăcărată față de iu
bitul nostru partid, să le în
drum necontenit pașii în viață 
pentru a deveni constructori 
de nădejde ai societății noas
tre socialiste.

Pentru toate acestea la 5 
martie voi da primul meu vot 
eandidaților Frontului Demo
crației Populare.

AXINIA NAUM
învățătoare

u știu bucurie
mai mare***

Celor care votează pentru 
întîia oară.

în îndrăzneala vîrstei și-a-ntîiului 
Știu, bucurii sint multe dar sint 
Să-mi dărui țării gindul și brațul meu - cu tot 
Ce făuresc în cîntec, și-n muncă, zi de zi!

meu vot 
și datorii :

Pădurile in trunchiuri cresc schele uriașe ; 
Ocrotitoare, mina le mingiie, sub vint. 
Și brațele de ramuri îmi dezvelesc orașe 
Cu blocuri noi și fabrici, sub ochii mei, crescind.

Din coșuri de uzină, albastre și prelungi, 
Șuvițe moi de fumuri țes zările și cerul. 
Și nu știu bucurie mai mare ca atunci 
Cind brațul meu topește și încovoaie fierul.

Nu știu o mai deplină și mare dăruire :
Ca-ntr-un ghioc se-adună, se-ntrepătrund și cresc, 
Pentru partid, mindria și-ntiia mea iubire
Cu primăveri, cu visuri, cu tot ce i omenesc !

A. I. ZAlNESCU 
student

BELSUQ
COLECTIVĂ

Sint unul din țăranii co
lectiviști ce și-au unit 

ogoarele formînd gospo
dăria colectivă din comuna 
Băbiciu, regiunea Oltenia.

Cine nu auzise despre sără
cia oamenilor din Băbiciu ?

I se dusese vestea cît ține 
Oltul : oamenii erau lipsiți de 
pămînt iar puținul pe care-1 
aveau era pustiit de revărsă
rile Oltului. Mai în fiecare 
primăvară și toamnă el îne
ca nu numai semănăturile și 
recoltele, dar și casele săteni
lor, ducîndu-le la vale și bru
ma de agoniseală adunată cu 
multă trudă. Mulți dintre să
tenii din comuna noastră slu
găreau pe moșiile boierilor.

Adevărata viață pentru oa
menii din comuna noastră a 
început odată cu alungarea 
moșierilor, odată cu trecerea 
pămîntului în stăpînirea celor 
ce muncesc. Ea a început să 
înflorească odată cu crearea 
gospodăriei noastre 
care acum cuprinde 
comună.

La îndemnul 
îe-affi unit miile de petece de

pămînt, formînd marea fami
lie a colectivei care stăpîneș- 
te azi 3000 hectare de pămînt. 
De atunci, Băbiciu] și-a schim
bat an de an înfățișarea. Va
loarea zilei muncă pe anul ce 
a trecut a fost în gospodăria 
noastră de 49,25 lei. Cresc 
continuu veniturile colectiviș
tilor. Locul caselor de chirpici 
și stuf, construite în pripă 
după retragerea apelor Oltu
lui, a fost luat de casele de 
cărămidă. Lucrînd pămînturi- 
le după metode noi, științifi
ce, cu tractoare și mașini a- 
gricole moderne, roadele sint 
din ce în ce mai bogate. Astăzi 
nu mai avem frică nici de a- 
pele pustiitoare ale Oltului- 
Zăgazuri puternice i-au în
dreptat cursul, potolindu-i 
furia. Sărăcia care se-ntovă- 
rășea cu neștiința de carte, au 
rămas doar în amintirea pă
rinților și bunicilor noștri. 
Avem aici în Băbiciu un că
min cultural nou cu 500 de 
locuri, unde avem de 2 ori pe 
săptămînă cîte un film, 2 școli 
de 7 ani unde învață peste 500 
copii ai colectiviștilor, 5 gră-

colective, 
întreaga

partidului

munci,
100.000
70.000

Cluburi, terenuri sportive sînt puse ta dispoziția elevilor pentru e-și petrece-timpul liber tn mod plăcut și instructiv. lată-i pe 
elevii școlii profesionale de mecanici agricoli din comuna lanca regiunea Galați repetind în frumosul club al școlii un cîntec 

din programul artistic pe care-l vor prezenta in ziua alegerilor.

Congres al 
că în 1965 
de la sate 
de trac to a- 
semănători,

dinițe de copii. Toate acestea 
s-au construit doar în cîțiva 
ani, făcînd ca satuJ să-și 
schimbe înfățișarea.

Am citit cu mult interes 
Manifestul Consiliului Cen
tral al Frontului Democrației 
Populare, mai ales părțile 
privitoare la agricultură, care 
așa cum prevăd hotăririle ce
lui de al Ilî-lea 
partidului, arată 
oamenii 
vor avea 
re, peste
peste 43.000 combine pentru 
recoltatul păioaselor si peste 
8000 combine pentru recol
tatul porumbului. Aceste rea
lizări vor duce la o creștere 
și mai mare a bunăstării 
noastre, vor face ca belșugul 
să-șj facă tot mai mult loc în 
casele «noastre.

De aceea îmi voi da cu dra
goste votul meu pentru viața 
noastră nouă de astăzi candi- 
daților F.D.P.

STAMEN ION 
țăran colectivist



Janoș Fazekaș și Alexandru Bîrlădeanu
s-au

(Urmare din pag. l-a)

crescut necontenit puterea e- 
concmică a gospodăriilor agri
cole colective și, pe această 
cale, bunăstarea colectiviști
lor.

Ilustrând dezvoltarea pe care 
a cunoscut-o în ultimii ani 
regiunea Banat, mai mulți 
vorbitori, printre care ing. Io
sif Opriș, directorul Uzinelor 
Mecanice Timișoara, muncito
rul tipograf Ion Dumitru, gos
podina Ana Iliaș, au spus că 
în această parte a țării au 
fost construite numeroase în
treprinderii industriale. In o- 
rașul Timișoara, de exemplu, 
au fost' ridicate importante 
unități printre care : „Bela 
Breiner11, „Dermatina", „Elec
tromotor-1, „Tehnometal”, Uzi 
nele Mecanice, Fabrica de 
paste făinoase. Combi-arul de 
la Reșița și-a spori-, mult 
capacitatea de producție prin 
intrarea în funcție a turnăto
riilor de oțeL de fontă, de 
neferoase, a secției de motoare 
Diesel electrice, a cuptoarelor 
adinei pentru laminoare ; el 
se va dezvolta și mai mult în 
urma construirii celor două 
furnale de cite 700 mc și a 
altor obiective.

Progrese importante au fost 
obținute în agricultura regiu
nii. Pe ogoare lucrează peste 
5.500 tractoare și numeroase 
mașini agricole ; numărul gos
podăriilor agricole colective 
milionare trece de 200.

Odată cu transformările 
întreaga țară — a spus 
cătorul Nicolae Ciocîrlan
la Fabrica de ciment „Victo
ria socialistă11 din Turda 
— o puternică dezvoltare cu
noaște și orașul Turda. Numai 
în ultimii ani s-au construit 
și pus în funcțiune întreprin
derea „9 Mai“, noua trăgătorie 
de bare și Fabrica de oxigen 
la Uzinele „Industria Sîrmei"; 
au fost reconstruite și înzes
trate cu utilaj de înaltă teh
nicitate Uzinele Chimice. Fa
brica de ciment. întreprinde
rea „Electroceramica" și al
tele. Node linii tehnologice ce 
se montează la Fabrica de ci
ment vor face să se dubleze 
producția acestei unități ; tot 
la Turda se află în construc
ție o fabrică de unt.

Numeroși alegători au vor
bit cu multă recunoștință des
pre grija partidului și guver
nului pentru continua înflo
rire a regiunii Dobrogea.

din 
co
de

In Dobrogea, atât de săracă 
întrecut, a spus bătrânul mun
citor portuar Gavrilă Urdaș, 
s-au ridicat 36 de noi construc
ții industriale. Printre acestea 
se numără Termocentrala Ovi- 
diu, o fabrică de ciment și o 
întreprindere metalurgică de 
utilaj la Medgidia, o uzină de 
acid sulfuric și superfosfați la 
Năvodari, un combinat agroali- 
mentar la Tulcea. o fabrică de 
semiceluloză la Palas și altele. 
Portul Constanța a fost moder
nizat și dotat cu noi instalații 
și mașini, care ușurează mun
ca lucrătorilor portuari.

Participanții la discuții au 
vorbi: pe larg despre succe 
seie obținu‘re în agricultura 
regiunii. Colectivizarea com
pletă a agriculturii regiunii 
a contribuit la schimbarea ra
dicală a înfățișării satului do
brogean, la îmbunătățirea tra
iului țărănimii muncitoare.

Cu bucurie și recunoștință 
au vorbit la aceste adunări 
numeroși cetățeni despre grija 
pe care partidul și guvernul o 
manifestă față de nevoile ma
teriale și social-culturale ale 
oamenilor muncii. In toate lo
calitățile acestor regiuni, ca in 
întreaga țară, se desfășoară în 
ritm rapid construcția de lo
cuințe. în perioada 1955—1960 
în orașele regiunii Brașov au 
fost construite pentru oamenii 
muncii aproape 6.000 de apar
tamente. Planul de sistemati
zare a orașului Brașov preve
de construirea a încă 10.000 
de apartamente, pină în anul 
1965. în ultimii patru ani în 
regiunea Banat au fost termi
nate și date în folosință 5.000 
de apartamente, iar alte 2.000 
se află în construcție. în ora
șul Turda în ultimii 4 ani au 
fost date în folosință 880 
apartamente. La Constanța, 
Tulcea, Medgidia. Mangalia, 
Năvodari, mai mult de 1.500 
de familii s-au mutat în a- 
partamente noi, confortabile. 
Peste 33.000 de colectiviști din 
regiunea 
cat case 
sate au
meroase 
culturale- A fost dezvoltată și 
modernizată in toate regiunile 
rețeaua comercială, cea de 
distribuție a apei, noi progrese 
au fost înregistrate în dome
niul îmbunătățirii 
sanitare, al 
comun etc.

Alegătorii 
cuvîntul la 
candidații lor, au făcut pro-

Dobrogea și-au ridi- 
noi. La orașe și Ia 
fost construite nu- 

așezăminte social-

asistenței
transportului în

care au luat 
întâlnirile cu

puneri prețioase, referitoare 
la dezvoltarea pe mai de
parte a industriei noastre so
cialiste, a agriculturii și cultu
rii. Ei au arătat că în regiu
nile respective există posibi
lități pentru descoperirea și 
mai buna punere in valoare a 
resurselor locale și a rezerve
lor interne din întreprinderi, 
în scopul dezvoltării economi
ce și cultural-soci ale a regiu
nilor și raioanelor.

Mulți vorbitori au făcut 
propuneri cu privire la tot mai 
buna gospodărire a orașelor și 
satelor, la îmbunătățirea con
tinuă a gospodăriei comunale 
și deservirii populației, la în
grijirea și păstrarea în condi
ții cit mai bune a fondului 
de locuințe.

în cadrul acestor întâlniri 
alegătorii și candidații au ana
lizat împreună cele mai bune 
mijloace de rezolvare a mari
lor sarcini cuprinse în Mani
festul F.D.P.. a propunerilor și 
sugestiilor făcute de oamenii 
muncii. In numele tovarășilor 
lor de muncă, vorbitorii s-au 
angajat să acorde și în viitor 
un sprijin larg sfaturilor 
populare în rezolvarea trebu
rilor obștești, să participe cu 
însuflețire la toate acțiunile 
care se vor iniția 
cal.

Tovarășii Petre 
hai Dalea. Janos 
Alexandru Bîrlădeanu, întîm- 
pinați cu căldură de partici
pants au luat cuvântul în în
cheierea întâlnirilor. Vorbitorii 
au subliniat marile succese pe 
care poporul nostru le-a obți
nut. sub conducerea partidu
lui, în toate domeniile de ac
tivitate și sarcinile care stau 
în fața oamenilor muncii în 
lupta pentru traducerea în 
viață a Directivelor celui de-ai 
III-lea Congres al partidului, 
a planului de desăvârșire a 
construcției socialiste în țara 
noastră. Ei au arătat că ale
gerile de la 5 martie consti
tuie un minunat prilej de mo
bilizare a întregului popor la 
lupta pentru noi succese în 
înflorirea continuă a patriei 
noastre.

întâlnirile s-au transformat 
în manifestări entuziaste ale 
dragostei și atașamentului în
tregului nostru popor față de 
încercatul său conducător, 
Partiduț Muncitoresc Romîn, 
față de Comitetul său Central 
în frunte cu tovarășul Gheor- 
ghe Gheorghiu-Dej.

(Agerpres)

pe plan lo-

Borilâ, Mi- 
Fazekaș și

I

I ncerc să-i cuprind 
în cuvinte portre
tul. E un om înalt, 

statură dreaptă, cucu o 
fața puțin colțuroasă și 
severă. L-ai putea cre
de un om aspru și mo
rocănos, dacă nu i-oi 
privi atent ochii, care te 
acoperă cu o privire 
caldă ți ome-.ecscă, 
dacă nu l-ai auzi vor
bind. Vorbește rar, cu 
grijă pentru fiecare cu- 
vînt, cumpănind totul 
dinainte. Vorbăria, 
lăvrăgeala nu se 
trivesc firii Iul. Incercind 
să-l descoși, să-i afli 
meritele, dă din cap, 
zimbește stingherit și te 
privește cu reproș.

— Păi, să vezi, oame-

pă- 
po-

ni- 
•r»— 
că 
a 

bi-

nil—
Nu, n-o să spună 

ciodată că el a fost 
totdeauna în frunte, 
întreaga lui putere 
fost dăruită pentru
nele oamenilor din a- 
oeastă comună.

Comuna a avut și inc
inte oameni care ziceau 
că-i vor „binele1. Unul 
era un chiabur, altul un 
moșier. înainte de ale
geri, cei doi „binevoi
tori" ai comunei discu
tau cu alegătorii. Se 
duceau în Băiești, un 
sat prăpădit și sărac, a- 
tîrnat pe o coastă găl
buie și clisoasă, gata 
parcă să alunece in ri- 
pele de sub el. Jumăta
te din sat muncea in 
dijmă la dom’ Fănică, 
Domnu’ Fănică era pi
pernicit și slab ca un 
ascet și-avea un glas 
pițigăiat și tăios.
- Votați-I p-ălălalt, 

că pe urmă veniți voi la 
mine să vă dau părmnt 
în dijmă !

Nu-1 votai pe ei, nu 
primeai părmnt în dij
mă. Și unde te duceai 
pe urmă să muncești ? 
Crăpai de foame.

Celălalt, morarul, te 
amenința co-ți trage... 
mălaiul. Nu votai cu el? 
Te c-dea ei pe urmă 
and veneai cu socul ia 
moară, de-i pomeneai. 
Ce, parcă e-o oșa oe 
greu să aibă coșul 
două ieșiri, una în sa
cul lui, pe dedesubt, și 
alta in socul tău ?! La 
alegeri ieșea cu bătaie. 
Că avea morarul trei 
hăndrolăi cit niște bi
voli, ci nd soreau Io bă
taie iși croiau pirtie ți 
printr-o sută.

...Pe ei. oamenii fi cu
nosc de m<_ A fost să
rac. a avut pământ pu
țin. După ce s-a întors 
din armată, comuniștii 
din sat l-au ores secre
tar ol organizație de 
partid, deși e'c foarte 
tinăr. Cit să fie de-a- 
tunci ? Poate vreo 13-14 
ani. De-atunci l-au rea
les in fiecare an secre
tar de partid. Cind au 
ovut loc primele alegeri 
pentru deputați in 
sfaturile populare a fost 
ales deputat Și de a- 
tunci a fost ales din 
nou de fiecare dată. A- 
dică de încă patru ori.

Acum l-au propus 
pentru a cincea oară. 
Care să fie secretul u- 
nei asemenea încrederi 
consecvente și stărui
toare a oamenilor în 
el ? Ușor de dezlușit.

In primul rînd, țăra
nii au văzut în el un om 
cu dragoste pentru ei, 
legat de ei, de vatra a- 
șezării lor, muncitor al 
pămintului ca și ei. L-au

știut apoi dintotdeauna 
un om simplu și omenos, 
care a știut să-i înțelea
gă și să le meargă la 
suflet, al cărui cuvînt 
s-a identificat întotdea
una cu fapta. Dar, mai 
presus de toate știau că 
e un om care știe să 
facă treabă, știe să a- 
dune oamenii in jurul 
lui. șbau că și iubește 
comuna.

Era, de pildă, nevoie 
de incă o școală in co
mună. La o adunare 
generală le-a vorbit oa
menilor. Oamenii l-ou 
ascultat cu atenție și 
de a doua zi, in frunte 
cu el. au ieșit ia trea
bă. cu căruțele și cu 
brațele. Comuna ere 
ocum incă o școală.

Era nevoie de un pod 
peste giriă, 
atunci cind 
nicul mare, 
te vămi nea 
mers el primul ia oa
menii din satul acela.

— Păi ce să mai aș
teptăm, să ne-o facă 
alții ? Hai să punem noi 
mina pe treabă.

Podul era mare. Pen
tru o așa construcție 
trebuiau bani grei Dor 
strnd ei >ntr-o seară la 
sfat și-au dat seama 
împreună că i pot face 
și fără cheltuială, eco
nomisind mai bine de 
50.000 lei. Și construc
ția s-a făcut.

In satele vecine ajun
sese radioficorea. Bace
le scoteau svonuri. Că 
cică ar fi niște drăcove
nii în cutiile alea care 
cîntă. Alții, mai bicisnici, 
ziceau că ce le trebuie 
lor difuzor, de ce să 
mai facă cheltuială de 
bani și de muncă ?

pentru că 
venea Slă- 

unul din sa- 
izolat A

Și el, deputatul lor, 
le-a vorbit iarăși oa
menilor într-o adunare. 
Le-a vorbit — ca să ex
primăm totul c't mai 
simplu și mai scurt r- 
despre necesitatea lumi
nării minții. Nu e el nici 
vreun orator priceput, 
nici vreun meșteșugar 
in înflorituri de fraze. 
Simplu, deschis, practic, 
gospodărește, le-a ex
plicat oamenilor pe în
țelesul lor ce folos pen
tru mintea și sufletul lor 
vor avea de câștigat 
prin radioficare.

Și oamenii au adus 
radioficarea in sat

Nu peste mult timp 
va veni și lumina elec
trică. Asa ie-a 
— și așa va fi. 
•I cred.

Nimic nu se 
in comună fără co el să 
fie prezent acolo, ca să 
nu participe și el. Char 
și in treburile mai mă
runte, pretutindeni cu- 
vintul și fapta lui sint 
așteptate. s*nt de folos 
oamenilor. Oamenii din 
Aldeni l-ou oles și ca 
asesor popular in tribu
nalul rcionol din Buzău, 
să ojute justiția noastră 
populara in impârțirea 
dreptății.

...Acum, Gheocghe 
Cucu, secretarul organi
zației de partid, este 
propus pentru a cincea 
oară candidat al F.D.P.

Faptul are o semnifi
cație înaltă. Este vorba 
aici de marea și nețăr
murita incredere pe 
care o are poporul nos
tru muncitor 
buni dintre 
comuniști.

ION

spus el 
Oamenii

intimplâ

BÂIEȘU

Consranța Marin, elevă în 
anul li vioară al Școlii popu
lare de artă din Pitești, 
ajutată de profesorul Gh. 
Mereanu, a devenit una din
tre elevele fruntașe la învă

țătură
Foto: N. STELORIAN

Poporul cîntă viața
(Urmare din pag. I-a)

dezmierd, / Pin-o fi la secerat, / Cind 
vin oamenii din sat, / Să-l adunăm 
spic cu spic, / Că l-am îngrijit de 
mic. / Și-a crescut in cimp voinic. / 
Griule cu bob mișcat / Multă grijă 
ți-am purtat / Ca mama de pruncii 
ei / Pînă-1 vede măricei. / Te-am arat, 
te-am semănat / Cit este cimpul de 
lat / Și cit e câmpul de lung Ochii 
să vadă n-ajung. / Ai crescut cu firul 
mare / De nu-și află asemănare. / De 
sub brazda de tractor 7 Ai crescut, 
grîuț cu spor / Și-o să fie piinea ta / 
Mult mai dulce ca mierea.

Un cântec din Moldova ne arată dru
mul uriaș pe care numai în cîțiva ani 
l-a străbătut conștiința socială a sa
telor noastre colectivizate înlăturând 
pas cu pas trecutul de ignoranță.

Foaie verde de gutui, / Tare-i forța 
omului, / Ce pe vînt mi-1 potolește / 
Gerul crunt mi-1 ogoește. / Steaua-n 
sticlă o-nvelește / Și-o coboară la fe
reastră / S-aurească tinda noastră.

Aceste versuri sînt expresia tipică a 
concepției noi despre lume a țăranilor 
colectiviști, a perseverenței cu care în
lătură din gîndirea lor zgura misticis
mului și superstițiilor. Cîntecele citate 
arată îndeajuns de clar felul multiplu 
în care folclorul contemporan oglin
dește viața satelor colectivizate.

Uoenicii Crăciunoiu Florian, Nogy Cscbo și Dirreny lost d •’ c- 
nul III de la Centrul școlar profesional „Steagul Ros-' d ■ 
Brașov, ascultă cu multă atenție îndrumar e maistru u ■ nstruc 
tor Bora Albert. Meseria se învață cu perseverență și rabde-e

Semnarea Tratatului 
privind regimul de frontieră 

romino- sovietică
i-a 27 februarie a.c. s-a sem

nat la București Tratatul pri
vind regimul frontierei de stat 
romîno-sovietice, colaborarea 
și asistența mutuală în proble
mele de frontieră înlocuind 
acordurile încheiate în 1949. 
a căror valabilitate a expirat.

Tratatul a fost semnat din

partea guvernului R P.R. de 
către A. Mălnășan. adjunct al 
ministrului Afacerilor Externe 
al R.P.R.. iar din partea Gu
vernului U.R.S.S. de că
tre I. K. Jegalin. ambasador 
extraordinar și plenipotențiar 
al Uniunii Sovietice in R P R.

Au luat sfîrșit campionatele 
tenis de masă 

Romîne
internaționale de 

ale R. P.
Marți seara tn sala sporturilor 

de la F.loreasca au luat sftrșit 
campionatele internaționale de 
terris de masă ale R. P. Romine 
la care au participat jucători și 
jucătoare din 7 țări. Jucătorii 
romini au câștigat douj titluri ia 
dublu.

O frumoasă comportare a avut 
cuplul feminin Maria Alexandro. 
Geta Pitică (R. P. Romînă) care

PE SCURT
Echipa selecționată de fotbal 

a tineretului din R. P. Romînă 
și-a continuat turneul în Iugo
slavia jucînd la Borovo cu re
prezentativa orașului. Tinerii 
fotbaliști romini au avut din 
nou o frumoasă comportare 
obținînd victoria cu scorul de 
3-0 (2-0) prin punctele înscri
se de Dridea (13’), Unguroiu 
(34') ți Matei (62’). In cursul 
acestei săptămini echipa

mină va mai susține două in- 
tilniri : joi la Belisce și dumi
nică la Sombor.

k
Selecționata de hochei pe 

gheață a orașului Moscova 
care se află în turneu în R. S. 
Cehoslovacă a întâlnit la Plsen 
echipa locală Spartak. Ho- 
cheiștii sovietici au obținut 
victoria cu scorul de 8-3 (3-0

Un grup de eleve din clasa IX-a B, de la Școala medie nr. 3 
„Eftimie Murgu" din Timișoara discută împreună despre lecția 

predată.

satelor
viața fericită și îm- 
este condus de par
ca toate înfăptuirile 
sub semnul dragos-

în drumul spre 
belșugată poporul 
tid. E firesc deci 
noi să fie cântate 
tei și recunoștinței pentru partid. Crea
torii populari mulțumesc partidului 
pentru eliberarea de exploatare, pen
tru scoaterea țărănimii din întunericul 
neștiinței, a superstițiilor și misticismu
lui, pentru lărgirea necontenită a ori
zontului social și cultural al oamenilor, 
pentru munca nouă la care i-a învățat, 
pentru toate bunurile economice și cul
turale pe care le pune la dispoziția ță
ranilor colectiviști, pentru conducerea 
neclintită spre socialism.

Floare-albastră din fereastră, / Ce 
frumoasă-i viața noastră. / C-avem trai 
îmbelșugat, / Și de nevoi am scăpat. / 
Floare albastră din grădină, / S-a fă
cut în sat lumină. / Lumină din vorba 
lui, / Dragului, partidului. / Floare al
bastră din colnic, / Ce n-aș da să fiu 
iar mic, / Și să cresc din grija lui. / 
Dragului, partidului.

în alte versuri partidul este asemă
nat cu razele luminoase ale soarelui:

Bucură-te dragă soare / Nu-ți fie cu 
supărare, / Că lumina ce s-arată, / 
Nu-i lumină-nșelătoare / Pentru tot 
omul răsare. / Unde cade a ei rază, / 
Oamenii se-nseninează. / Tu creșteai 
griul in țară, / Pentru oameni de 
ocară / Dar astăzi lumina crește / Pen-

>

turnai lucrări tune
și la timp

(Urmare din pag. l-a)

este

ține și dte 6000 kg. porumb 
boabe la hectar

— Așa e, tovarășe Tranda
fir • l-a întrebat el pe șeful 
echipei, de tineret, care as- 
calta <re atenție tot ceea ce 
spuneau tovarășii săi.

Trandafir Constantin
un tânăr priceput și calculat. 
El a răspuns că angajamentul 
acesta nu numai că poate fi 
kndeplinit. dar și depășit Pen. 
tru aceasta tinerii au făcut 
pregătiri intense. Astfei, au 
transportat pină acum 800 
tone gunoi de grajd la câmp, 
aa pregătit sâmința și unel
tele accesare și aint gata a 
cam penare insâmințări (au și 
fast insămințate primele 15 
ha. ere căituri din prima ur
gentă)

Eturtarf mai mari vor tre- 
teaâ depose ia sectarul saoteh- 
■ăe. TWii ii ingziăteri de ani- 

r»m de bată U.TJt. aa cerut 
să kacrese la grajdul ea vacile 
care daa cea mai slabi pro

Entuziastă adeziune 
fată de politica partidului

ile

nia i departe. Nici i 
jament vag, sici o 
ia li nnprecuâ, răsp 
sînt
realizare nedepifm 
i» curt.

e^ele d 
zi axu

pentru

E

Fere»

s «jesăt

A.eze «x e 
SC t 9 hee

iar e ~eze”.-
. și wtwmT de lire
le riizoruL. istă de ce

Ue

’.audă ere insafieț’.- 
ÎMrt lor candidată 
t Mares Aduncre 
ialâ ș parcă «n 
> dl tinereții cartieru-

ducție și șî-au propus să ob
țină în acest an cîte 2.800 li
tri lapte de la fiecare vacă 
furajată. Nu-i ușor să reali
zezi un asemenea angajament, 
dar Ionel Matache șj Gîrbai 
Constantin, care veniseră și ei 
de curînd în sală și se alătu
raseră grupului de tineri care 
purtau discuțiile Pe marginea 
celor citite în ziar, au spus 
că este posibil deoarece de 
la începutul anului 
ducția a crescut cu 
litri lapte pe grajd, 
iată cum: la celălalt g__„_ 
lucrează cel mai bun crescă
tor de animale din gospodă
rie, comunistul Năstase Dul- 
cev, care a obținut anul tre
cut cîte 3.000 litri lapte pe 
cap de vacă furajată. Auzind 
de angajamentul tinerilor și 
apreciindu-i importanța, el 
le-a promis că le va da tot 
sprijinul. De atunci Năstase 
Dulcev este solicitat și con
sultat de tineri aproape în 
fiecare zi. Așa că sprijinul pe 
care-1 primesc permanent ti
nerii îngrijitori de animale și 
hotărârea lor de a munci cît 
mai bine sînt garanții sigure 
ale îndeplinirii angajamentu
lui. Cît privește ferma de oi, 
tânărul Ghimîei Silvestru a 
spus că în mod sigur el va ob
ține de la fiecare oaie din 
cârdul de 200 pe care Ie are 
in primire cite 60 litri lapte 
și 1.500 kg. lină. Faptul a- 
eeasta i-a mirat pe cei cu 
care discuta, deoarece o a- 
semenea producție nu s-a rea
lizat nh-iodată în Comana. 
Da- Silvestru și-a propus să 
obțină aceste producții con
vins fiind că sînt posibile și 
hotărit să le realizeze.

Și astfel, în seara aceea, re
petiția brigăzii artistice de a- 
gitație care pregătea un pro
gram închinat alegerilor de 
la 5 martie a început mai tîr- 
ziu. Dar cind a început, 
nerii erau mai veseli, mai en
tuziaști și mai hotărîți ca ori- 
cind să intîmpine măreața 
aniversare a 40 ani de la în
ființarea Partidului Comunist 
din Romînîa cu noi succese 
în activitatea pe care o des
fășoară, alături de ceilalți co
lectiviști, pentru continua în
florire a gospodăriei lor co
lective.

pro-
200

Și 
grajd

ti-

colectivizate
tru ăl care muncește, / Că lumina care 
spui / E raza partidului.

Oglindirea vieții satelor colectivi
zate în cântecele populare noi aduce o 
imbogățire a tematicii folclorului nos
tru și o lărgire a orizontului ideolo- 
gico-artistic al creatorilor populari. 
Prin ele se îndeplinește peste veacuri 
urarea pe care poporul nostru a rostit-o 
poate odată cu apariția primei poezii 
populare românești. Dar privind și 
transfigurând artistic realitatea vieții 
de la înălțimea idealurilor comuniste 
creatorii populari dau cântecului lor un 
nou sens, propunîndu-și să contribuie 
și prin forța educativă a versului îna
ripat la formarea conștiinței sociale 
noi a țărănimii noastre. Ca ele să-și 
poată îndeplini cit mai larg și eficient 
această menire se cere să fie Valorifi
cată deplin în toate acțiunile îndru
mate și organizate de partid pentru ri
dicarea culturală a satelor, în progra
mele mișcării artistice de amatori, bri
găzilor artistice de agitație,. orchestre
lor populare, prin radio, prin presă etc.

Căpătând o largă răspândire îri mase 
cîntecele noi nu vor rămîne doar o 
cronică orală a vremilor noastre ci vor 
fi un factor activ în făurirea socialis
mului, vor fi ca rodul muncii pe care 
îl cântă, un bun al tuturor, vor contri
bui la fericirea și înflorirea patriei 
noastre.

Măsuri concrete 
ridicarea calificării

față sarcinilor de pian, ca să 
realizeze numai produse de 
calitate superioară. fiecare 
muncitor trebuie să învețe 
să-și perfecționeze pregătirea 
profesională. Calitatea produ 
seior este condiționată în mare 
măsură de gradul de cunoaș
tere și stăpânire a meseriei- 
Sțnt însă unele întreprinderi, 
ca de exemplu „Carmen" din 
Capitală. „Ardeleana," din 
Alba-Iulia, unde însăși la con
ducerile întreprinderilor se 
manifestă concepția că tinerii 
știu să lucreze „au făcut doar 
școală", că sînt de acum „spe
cialiști." Eu sînt pe deplin 
convins că școala îi pregăte
ște temeinic pe tineri în me
seria lor. Dar pe zi ce trece 
apar noi sisteme de lucru, ope
rații noi, pe care ei nu le-au 
învățat în școală. Directivele 
partidului cer oamenilor mun
cii să desfășoare larg întrece
rea pentru produse de calitate 
superioară. Cum vor putea în
deplini această sarcină dacă 
rămîn sau sînt lăsați să ră
mână la stadiul cunoștințelor 
acumulate în școală ? Iată de 
ce în planurile pentru îmbună
tățirea calității produselor pe 
care le vom întocmi trebuie 
să prevedem măsuri concrete 
care să ducă la ridicarea ca
lificării tuturor lucrătorilor 
din întreprinderile sectorului 
nostru. Cuprinderea unui nu
măr relativ mic de tineri în 
cursurile de ridicare a califi
cării. limitarea în unele în
treprinderi a formelor de pre
gătire, specializarea într-o sin
gură operație sînt lipsuri care 
se răsfrâng asupra muncii ti
nerilor și implicit asupra cali
tății produselor. E drept că 
multe din ele se puteau li
chida dacă Direcția noastră 
generală ar fi controlat îndea
proape felul în care s-a orga
nizat în întreprinderi acțiunea 
de ridicare a calificării profe
sionale și modul cum se des
fășoară, dacă ar fi tras la răs
pundere pe acei conducători 
de întreprinderi care subapre- 
ciază această problemă im
portantă.

— Ce măsuri s-au luat pen
tru îmbunătățirea acestei situ
ații și ce ar mai trebui făcut ?

— în urmă cu cîteva luni, 
conducerea Direcției noastre a 
luat măsuri pentru organiza
rea cursurilor de ridicare a 
calificării profesionale a tine
rilor, cu o durată medie de 6 
luni, în toate întreprinderile, 
în numeroase întreprinderi ele 
au fost organizate, pentru 
muncitori, controlorii de cali
tate, pentru tehnicieni. Lecto
rii sînt cadre bine pregătite, cu 
experiență, iar expunerile sînt 
urmate de demonstrații practi
ce. Ne-am gîndit că spre deose
bire de anii trecuți tinerilor să 
li se predea noțiuni privind în
tregul proces tehnologic, ca 
să poată sesiza pe loc neajun
surile, ca să vadă mai limpede 
în ce măsură influențează ca
litatea produselor dacă nu 
execută corect operația res
pectivă. în multe întreprinderi 
sînt organizate cursuri de spe
cializare cu tinerii care au ter
minat cursurile de ridicare a 
calificării profesionale. Dar nu 
numai muncitorii trebuie să 
învețe. Această îndatorire o 
au și inginerii. Ei trebuie să 
organizeze mai bine producția, 
să asigure introducerea tehni
cii noi, să îndrume pregătirea 
muncitorilor. Ce s a făcut 
până acum în această direcție 
este prea puțin. S-a stabilit 
ca pentru inginerii din între-

pru le unde se introduc 
tehnologice noi- însu

ratul de cercetări pielărie, cau
ciuc. să asigure organizarea 
unui ciclu de instructaje la lo
cul de muncă. Se pot face și 
trebuie să se facă mult mai 
multe lucruri pentru mai buna 
pregătire a tinerilor ingineri și 
în general a inginerilor. Di
recția noastră generală ar pu
tea organiza periodic semina- 
rii pe centre de regiuni în ce 
privește aplicarea unor noi 
procedee de lucru. Conducerile 
întreprinderilor ar putea orga
niza în colaborare cu organi
zațiile U.T.M. grupe în care 
inginerii să studieze și să 
dezbată probleme tehnice cu 
aplicabilitate în întreprindere, 
sesiuni tehnico-științifice. 
dințe de comunicări 
etc.

— în mod concret 
că ar trebui să facă 
țiile U.T.M. ?

— Și în anii care au trecut 
organizațiile U.T.M. ne-au dat 
un ajutor prețios în ce priveș
te organizarea acțiunii de ri
dicare a calificării profesio
nale și mobilizarea tinerilor la 
formele respective. Acest aju
tor ar putea spori și mai mult. 
S-ar putea, și ar fi util, cred, 
să se organizeze trimestrial 
consfătuiri cu lectorii în care 
să se discute metodele de pre
dare și seminarizare, cu tinerii 
eursanți, ore de inter-asisten- 
ță. Noi dorim ca organizațiile 
U.T.M. să ne sprijine mai mult 
în mobilizarea unui număr 
mai mare de tineri la con
cursurile anuale pentru câști
garea titlului de „cel mai buri 
croitor în piele" și „cel mai 
bun ștanțor” și mai cu seamă 
să organizeze ajutorarea celor 
ce rămîn în urmă.

O altă problemă în care or
ganizațiile U.T.M. ar putea să 
ne dea un serios sprijin este

•roce

șe-
științifice

ce credeți 
organiza-

aceea a schimburilor de expe
riență. Acum cind îmbunătă
țirea calității produselor este 
principalul obiectiv în între
cere generalizarea experienței 
înaintate este un lucru de 
mare însemnătate. în anul 
care a trecut Direcția noas
tră generală a organizat un 
schimb de experiență între 
întreprinderile ..Horia" din 
Jimbolia, „Ștefan Plavăț" și 
„Nikos Beloiannis" din Timi
șoara, „Libertatea" din Arad 
în legătură cu aplicarea meto
dei controlului în lanț, me
todă care duce la îmbunătă
țirea calității produselor și pe 
care o vom extinde anul acesta 
la întreprinderile ..Kirov" din 
Capitală și „Partizanul’’ din 
Bacău. Asemenea schimburi 
de experiență vom organiza și 
anul acesta. Trebuie organiza
te însă mai multe schimburi 
de experiență în întreprinderi, 
între brigăzi, între tineri. Noi 
am constatat că în unele ca
zuri aceste schimburi de expe
riență se reduc la simple vi
zite, că nu sînt urmate de mă
suri concrete și ca atare nu 
aduc un aport însemnat la îm
bunătățirea muncii tineretului, 
la ridicarea calității produse
lor. Ar trebui organizate „zile 
ale experienței înaintate", lu
cru care nu se face.

Ridicarea calificării profe
sionale pentru realizarea unei 
producții de calitate superi
oară, pentru înfăptuirea Direc
tivelor partidului, trebuie rea
lizată prin toate mijloacele 
care ne stau la dispoziție 
cursuri, conferințe tehnice, 
lectorate tehnice, propagandă 
tehnică, concursuri etc., pro
bleme pe care conducerile în
treprinderilor trebuie să le 
aibe mereu în atenție și în 
rezolvarea cărora cerem ajuto
rul organizațiilor U.T.M.

A apărui nr. 2 din:

„Lupta de clasă11
Organ teoretic și politic 

al Comitetului Central al Partidului 
Muncitoresc Romîn

E. HUTIRA, FL. BALAU- 
RE : Epoca noastră, epoca tre
cerii omenirii de la capita
lism la socialism ; C. ARNĂU- 
TU, GH. P. APOSTOL : Dez
voltarea bazei tehnice-mate- 
riale a socialismului în Repu
blica Populară Romînă; V. 
VAIDA : Din experiența con
ducerii de către partid a orga
nizațiilor sindicale; R. MI- 
HAILESCU : Democrația so
cialistă, democrație pentru 
poporul muncitor: S. SOME- 
ȘAN, C. VASILESCU : Pentru 
îmbunătățirea muncii de cer

mar
cetare științifică în domeniul 
economiei agrare; MAURICE 
THOREZ: Situația actuală 
din Franța și politica parti-; 
dului comunist ; STELA CER
NEA : Teoriile burgheze des
pre „dasa de mijloc11 și reali
tatea capitalistă.

DIN PRESA 
PARTIDELOR COMUNISTE 

ȘI MUNCITOREȘTI

CRITICA, BIBLIOGRAFIE 
ȘI NOTE

întreprinderea „ARDEALUL"
ALBA IULIA

Str. Ilya Ehrenburg 12 — telefon 601 

Angajează 
pentru regiunile Hunedoara, Crișana și Mureș-Autonomă 

Maghiară
— ingineri de foraj, tehnicieni de foraj, ingineri minieri, 

normatori minieri, economiști, contabili principali.
Informații și cereri, direct la sediul întreprinderii din' 

Alba lulia .
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congoj populația provinciilor 
Ecuatoriale și Kasai întîmpină 
cu bucurie trupele credincioase 

guvernului legal
PARIS 28 (Agerpres). - 

Ziarul francez „Le Monde” 
publică o corespondență a tri
misului său special în Congo, 
Eric Rouleau, în legătură cu 
ocuparea la 25 februarie a 
orașelor Ikela din provincia 
Ecuatorială șj Luluaburg din 
provincia Kasai, de către 
trupele armatei naționale 
congoleze, credincioase guver
nului legal al Congoului.

Corespondentul scrie că 
după ce au ocupat orașul 
Ikela forțele credincioase gu
vernului de la Stanleyville 
s-au împărțit în două grupuri; 
unele s-au îndreptat spre im
portantul centru al provin
ciei Ecuatoriale orașul Boer. 
de... iar ul doilea grup spre 
nordul provinciei Kasai, care 
este locuit în cea mai mare 
parte de membrii tribului din 
care a făcut parte și Patrice 
Lumumba. Se crede că obiec
tivul principal al operației a- 
cestui grup, remarcă cores
pondentul. este de a face 
joncțiunea cu trupele care au 
ocupat orașul Luluaburg.

Ziarul arată că trupele cre
dincioase partizanilor guver-

Generalul Lundula: Nu mai putem avea
STANLEYVILLE 28 (Ager

pres). — Corespondentul agen
ției TASS, G. Fedeașcin, a a- 
vut o întrevedere cu coman
dantul suprem al Armatei na
ționale congoleze — generalul 
locotenent Victor Lundula — 
și i-a pus cîteva întrebări.

La rugămintea de a comen
ta rezoluția cu privire la 
Congo, adoptată recent de 
Consiliul de Securitate, gene
ralul Lundula a răspuns : Voi 
încerca să-mi exprim părerea 
personală despre această re
zoluție. Guvernul nostru le
gal, ales de popor și confirmat 
de parlament, întreaga popu
lație a țării s-au pronunțat 
întotdeauna pentru rezolvarea 
pașnică a problemei congoleze. 
Încă Patrice Ltimumba a ce
rut în numele guvernului a- 
jutor din partea O.N.U. Adre- 
sîndu-ne O.N.U., am sperat că 
această înaltă organizație in
ternațională va ajuta poporul 
nostru la restabilirea dreptă
ții, la redobîndirea libertății 
cucerite recent, pe care colo
nialiștii belgieni și alți colo
nialiști se grăbesc să ne-o ră
pească din nou prin forța ar
melor, folosind în acest scop 
marionete plătite din rîndurile 
trădătorilor poporului congo
lez.

Dar O.N.U. nu ne-a justifi
cat speranțele, a spus în con
tinuare generalul. Mai putem 
oare avea încredere în secre-

Opinia publică mondială 
condamnă crimele colonialiștilor
• Cîteva mii de muncitori și 

studenți din Singapore au par
ticipat la un miting de protest 
împotriva asasinării mișelești a 
lui Lumumba. După miting a 
avut loc o demonstrație sub lo
zinca : „Jos colonialismul" I

• Generalul Alfonso Corona 
de Rosal, președintele comite
tului executiv național al parti
dului de guvernământ, Partidul 
Revoluționar Instituțional din 
Mexic, -răspunzind la o întrebare 
referitoare la poziția partidului 
său față de asasinarea lui Lu
mumba a declarat : în acest 
caz este vorba de o crimă po 
litică, de asasinarea unui con
ducător de guvern. Condamnăm 
folosirea forței față de un acti
vist politic, lider al luptei pentru 
Independența Congoului.

La închiderea ediției:

Trupele guvernului legal 
congolez înainteazâ 

spre Leopoldville
LEOPOLDVILLE 28 (Ager 

pres). — Agenția United 
Press International transmite 
că potrivit știrilor sosite la 
Leopoldville trupele guvernu
lui legal congolez înaintează 
în două coloane spre provin
cia Ecuatorială și spre Leo-

Hammarskjoeld
NEW YORK 28 (Agerpres). 

— TASS transmite: Secreta
riatul O.N.U. a dat publicității 
raportul lui Hammarskjoeld 
cu privire la „măsurile pen
tru executarea" ultimei rezo
luții a Consiliului de Securi
tate cu privire la Congo. Din 
raport rezultă că, după o 
săptămână de la adoptarea re
zoluției de către Consiliul de 
Securitate, nu există nici cel 
mai mic indiciu că această re
zoluție ar fi adusă la îndepli- 

nului legal „sînt intimpinate 
cu bucurie de către populația 
acestor provincii”.

După cum semnalează zia
rul, Kalonji a cerut de ur
gență trape de la Leopold
ville pentru a se putea men
ține în Kasaiul de sud. unde 
populația se pronunță in fa
voarea guvernului Gizenga

Corespondentul consideră

Marionetele colonialiștilor
în panica

LEOPOLDVILLE 28 (Ager
pres). — „Intr-o acțiune dis
perată menită să facă față a- 
menințării trupelor credin
cioase cauzei fostului premier 
Lumumba”, după cum apre
ciază agenția United Press In
ternational, Ileo care a fost 
numit ilegal de Kasavubu 
„șeful guvernului congolez". 
Chombe și Kalonji au înche
iat un acord militar îndreptat 
împotriva guvernului legal al 
Republicii Congo.

După cum anunță corespon
dentul din Elisabethville al a- 
genției UPI, acordul semnat 
la 28 februarie prevede „men- 

tarul ei general Hammarsk
joeld. dacă mîihile lui sînt 
mânjite de sîngele conducăto
rului nostru Patrice Lumum
ba, al președintelui senatului 
Okito, al ministrului Mpolo, 
de sîngele liderilor luptei de 
eliberare națională a popoare
lor din Congo — Finant, Jan- 
gara, Nzusi și altora uciși în 
torturi la Bakwanga. De ce 
de fiecare dată secretarul ge
neral a împiedicat guvernul 
să-și exercite funcțiile legale? 
Doar el a fost acela care a 
dat ordin să fie împiedicat 
accesul șefului guvernului le
gal la postul de radio, din or
dinul său au fost închise aero
dromurile din țară, el a privit 
printre degete la acțiunile 
dușmanului poporului nostru, 
Chombe. Și, în sfîrșit, Ha
mmarskjoeld adoptase o ati
tudine 
minată 
plătiți 
O.N.U.
Congoului, Patrice Lumumba, 
și l-au asasinat în mod bestial. 
De ce pe uriașul aerodrom din 
Leopoldville, care se află „sub 
controlul O.N.U.", a apărut 
dintr-o dată un sector „ne
controlat", de pe care kalon- 
jiștii în cîrdășie cu Mobutu 
și Kasavubu, sub ochii autori
tăților O.N.U., au transportat 
la Bakwanga pe adepții lui 
Lumumba pentru a-i ucide 
bestial ?

de impasibilitate cri- 
atunci cînd asasinii 

au arestat sub ochii 
pe eroul național al

• Un grup de tineri munci
tori și studenți din Milano au 
organizat o demonstrație de so
lidaritate cu poporul congolez 
care luptă pentru libertatea și 
independența sa.

Participanții la demonstrație 
au parcurs străzile principale 
ale orașului purtînd pancarte 
pe care scria : „Jos colonialis
mul !“, „Glorie lui Lumumba !“, 
„Moarte ucigașilor !“.

• Poziția secretarului gene- 
neral Hammarskjoeld care de 
la bun început s-a pronunțat 
împotriva lui Patrice Lumumba 
și în apărarea lui Chombe, l-a 
demascat întrutotul, scrie ziarul 
„Land og Fotk". Hammarsk- 
joeld și puterile occidentale 
care îl sprijină poartă întreaga 
răspundere pentru situația crea
tă în Congo.

poldville. O coloană a ajuns 
în localitatea Kikwit, la 280 
mile de Leopoldville. Cealaltă 
coloană a ajuns la localitatea 
Boende la o distanță de 400 
km est de capitala provinciei 
ecuatoriale, Coquilhatville.

nu se dezminte...
nire. In locul unor măsuri 
hotărâte și concrete pentru 
îndeplinirea cererii cuprinse 
în rezoluție cu privire la re
tragerea imediată a întregului 
personal belgian din Congo, 
Hammarskjoeld, slugă credin
cioasă a colonialiștilor, s-a li
mitat să „avertizeze" verbal 
Belgia că trebuie „să ia măsuri 
eficace" pentru retragerea 
personalului său militar și 
civil din Congo.

.vig.

- - *.
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gu- 
în-

că „trupele credincioase 
vernuhii Gizenga nu vor 
impina mei în viitor dificul- 

.âți, in ocuparea provinciei 
Kasai. La alegerile din vara 
trecută, peste 55 la sută din 
voturile acestei provincii, 
menționează corespondentul, 
iu fost acordate „Mișcării Na
ționale Congoleze’1 al cărei 
lider era Patrice Lumumba.

tinerea unui contact militar 
permanent” intre participam 
țij la pact și „coordonarea pla
nurilor militare11. Această a- 
iianță militară este prezenta
tă opiniei publice congoleze 
sub perimata etichetă a „luptei 
împotriva primejdiei comu
niste11.

Prin aceasta, trădătorii de 
’a Leopoldville și Elisabeth- 
ville au încheiat o axă milita
ră, ceea ce presupune totoda
tă, după cum apreciază agen
ția France Presse, că Ileo și 
Kasavubu au recunoscut sepa
rarea regiunii Katanga.

mai putemIată de ce nu 
avea încredere in acțiunile 
O.N.U. Prin activitatea sa, se
cretarul general a subminat 
această încredere. Totuși vom 
saluta cu inima deschisă orice 
măsuri pentru reglementarea 
pașnică a situației din țară, 
deoarece la baza politicii gu
vernului nostru stă pacea.

Făcînd o apreciere a situa
ției militare din țară, genera
lul Lundula a relevat în pri
mul rînd sprijinul larg pe care 
populația diferitelor provincii 
din țară îl acordă guvernului 
central condus de Gizenga. 
Acest sprijin, a spus genera
lul, a devenit și mai palpabil 
după ce s-a primit vestea a- 
sasinării de către imperialiști 
a lui Patrice Lumumba și a 
tovarășilor săi de luptă. A- 
ceastă veste tristă a deschis 
ochii multora dintre acei care, 
lăsîndu-se impresionați de 
propaganda occidentală, nu 
și-au dat bine seama de ade
văratul caracter al acțiunilor 
agenților colonialiștilor.

Generalul Lundula a schițat 
pe hîrtie schema provinciilor 
Congoului, indicând regiunile 
a căror populație este de par
tea guvernului legal. De alt
fel, a spus Lundula, o parte 
considerabilă din locuitorii 
provinciei Katanga, ai provin
ciei Ecuatoriale, o mare parte 
din populația provinciilor 
Leopoldville și Kasai, sînt de 
partea noastră.

Desfășurăm în prezent o 
vastă activitate în rîndurile 
armatei. Vrem să creăm o ar
mată cu adevărat populară.

în încheierea convorbirii, 
generalul Lundula a declarat 
că este sigur de succesul luptei 
poporului congolez pentru li
bertatea și independența de
plină a țării sale. Chezășia a- 
cestui succes, a spus el, este 
convingerea noastră profundă 
in justețea cauzei noastre și 
sprijinul larg acordat luptei 
noastre de numeroși prieteni 
din toate țările lumii.

Parizienii dezaprobă acțiunile 
ultracolonialiștilor

PARIS 28 (Agerpres). — 
In seara zilei de 27 februa

rie mai multe organizații co
lonialiste reacționare au în
cercat sa provoace tulburări 
în fața Arcului de Triumf.

îndemnați de o mină de in
stigatori, cîteva sute de oa
meni au încercat să rupă cor
doanele poliției strigînd: ,,Al
geria franceză!", „Război pînă 
la victoria finală!“.

în timpul acestei demonstra
ții cîteva zeci de persoane au 
fost rănite. Poliția a operat a- 
restări.

în jurul orei 19,30, ora lo
cală, liniștea a fost resta
bilită. Este semnificativ fap
tul că parizienii surprinși pe 
străzi de demonstrație au con
damnat această ieșire a ultra
colonialiștilor.

Marufestîndu-și indignarea 
față de această demonstrație 
trecătorii strigau : „Pace în 
Algeria !“, „Jos războiul!".

în cercurile ziaristice din 
Paris se subliniază că, organi- 
zînd această demonstrație, ul-

Tratatului

MOSCOVA. 28 (Agerpres).— 
TASS transînite: N. S. Hruș
ciov, președintele Consiliului 
de Miniștri al U.R,S.S., a 
adresat lui Sardar Mohammed 
Daud, primul ministru al 
Afganistanului, o telegramă 
de salut cu prilejul celei de-a 
40-a aniversări a 
sovieto-afgan-

N. S. Hruș'dov 
acest tratat, bazat 
piile leniniste ale egalității: în 
drepturi a statelor, respectu
lui reciproc și neamestecului 
în treburile interne, „a fost 
o garanție de nădejde a întă-

relevă că 
pe princi-

Telegrame de condoleanțe 
adresate de N. S. Hrușciov 

și L. Brejnev 
noului rege

MOSCOVA 28 (Agerpres). — 
TASS transmite : , Președinte
le Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S., N. S. Hrușciov, a a- 
dresat regelui Marocului, Has
san al II-lea, o telegramă în 
care transmite condoleanțe 
profunde în numele guvernu
lui U.R.S.S. și al său personal 
în legătură cu încetarea din 
viață a tatălui acestuia — re
gele Mohammed al V-lea.

■k
MOSCOVA 28 (Agerpres). — 

TASS transmite : Președintele 
Prezidiului Sovietului Suprem

Delegația U.R.S.S. 
la Sesiunea Adunării
Generale a O.N.U.

MOSCOVA 28 (Agerpres). — 
TASS transmite : Consiliul de 
Miniștri al U.R.S.S. a numit 
delegația Uniunii Sovietice 
pentru cea de-a doua parte a 
celei de-a XV-a sesiuni a A- 
dunării Generale a O.N.U. 
Conducătorul delegației va fi 
Andrei Gromîko, ministrul A-

Vizitele lui A. N. Kosîghin
în India

MADRAS 28 (Agerpres). — 
TASS transmite: La 37 fe
bruarie A. N. Kosîghin, prim- 
vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri al U.R.S.S., a vizi
tat monumentele de artă și is
torice din Madras, o uzină de 
stat constructoare de vagoa
ne, s-a întîlnit cu membri ai 
guvernului statului Madras.

Apoi A. N. Kosîghin a luat 
cuvîntul la o conferință de 
presă în care s-a referit la 
impresiile culese în cursul că
lătoriei prin India, la perspec
tivele colaborării economice 
dintre India și Uniunea Sovie
tică și la poziția Uniunii So
vietice în legătură cu situația 
din Congo.

Seara, A. N. Kosîghin și per
soanele care îl însoțesc au 
participat la un dineu oferit 
de guvernatorul statului Ma
dras.

•*

BOMBAY 28 (Agerpres). - 
TASS transmite : La 28 fe
bruarie A. N. Kosîghin, prim- 
vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri al U.R.S.S., care 
se află într-o călătorie prin 
India, șj persoanele care-1 în

tracolonialiștii nu și-au atins 
scopul. Opinia publică france
ză sprijină orice inițiativă care 
ar putea contribui la regle
mentarea problemei algeriene

Fapta nobilă 
a unui marinar sovietic

LONDRA 28 (Agerpres). - 
Agenția Press Association a 
anunțat că un marinar de pe 
nava sovietică „Suhumi" a 
salvat de la înec trei băieți 
englezi și anume pe James 
Doyle în virstă de 9 ani, Ja
mes Duncan în virstă de 12 
ani și John Anderson, în vîr- 
stă de 13 ani.

în ciuda furtunii care 
bântuia pe mare acești trei 
copii și-au construit plute cu 
care au pornit în largul golfu
lui Firth of Forth. Micul Ja
mes n-a putut să se mențină 
pe pluta aruncată de valuri și 
a căzut în apă. încercările 
prietenilor de a-l salva au fost 
zadarnice. Apoi și ceilalți doi 
băieți au fost luați de valuri.

»v

ririi independenței naționale 
a Afganistanului, precum și a 
dezvoltării relațiilor de prie
tenie și strinsei colaborări e- 
conomice dintre cei doi buni 
vecini — Uniunea Sovietică și 
Afganistanul11.

In telegrama adresată lui 
N. S. Hrușciov, Aii Moham
med, prim-ministru adjunct 
al Afganistanului, arată că 
„bunavecinătate, prietenia și 
colaborarea rodnică care timp 
de 40 de ani au caracterizat 
relațiile dintre cele două sta
te, au adus rezultate rodnice 
popoarelor celor două țări11.

a
Marocului,

al Marocului
al U.R.S.S., Leonid Brejnev, 
adresat regelui
Hassan al II-lea, o telegramă 
în care exprimă cele mai sin
cere condoleanțe în numele 
Prezidiului Sovietului Suprem 
al U.R.S.S. și al său personal 
în legătură cu încetarea din 
viață a regelui Mohammed al 
V-lea.

Voi păstra întotdeauna cele 
mai calde amintiri despre în- 
țîlnirile și convorbirile prie
tenești pe care le-am avut cu 
regele Mohammed al 
se spune în telegramă.

V-lea,

facerilor Externe al U.R.S.S. 
Din delegație fac parte Vale
rian Zorin, Arkadi Sobolev, 
Serghei Lapin și Zoia Miro
nova.

Au fost numiți de asemenea 
locțiitorii membrilor delega
ției, consilierii și experții.

soțesc au sosit la Bombay — 
al doilea oraș din India din 
punct de vedere al numărului 
populației, important port 
maritim situat pe litoralul 
de vest al țării.

Forfele patriotice laotiene urmăresc
unitățile zdrobite ale rebelilor

au

HANOI 28 (Agerpres). — 
Postul de radio „Vocea Patet 
Lao" anunță că trupele gu
vernamentale urmăresc unită
țile zdrobite ale rebelilor. 
După cum rezultă din relată
rile prizonierilor, trupele re
belilor, care desfășuraseră o- 
fensiva asupra Phusungului, 
cuprind soldați ciankaișiști și 
tailandezi, precum și consi
lieri militari din Filipine 
Vietnamul de sud. Rebelii 
suferit pierderi grele.

Postul de radio anunță 
asemenea că trupele guverna
mentale și detașamentele Pa
tet Lao au interceptat o co
loană a inamicului care în
cerca să atace trupele aliate 
printr-o manevră de învăluire 
în regiunea Nam Sut pe șo
seaua numărul 7.

Unitățile Patet Lao au ata
cat subunități ale rebelilor pe 

de

și dorește ca întrevederea 
dintre președintele Tunisiei, 
Burghiba, și președintele Fran
ței, de Gaulle, să apropie tra
tativele cu privire la reinstau- 
rarea păcii în Algeria.

Un marinar care se afla pe 
puntea navei sovietice „Su- 
humi“ ancorată în apropiere 
le-a aruncat imediat copiilor 
un colac de salvare dar vtntul 
puternic a dus colacul în altă 
parte. Atunci marinarul a să
rit îmbrăcat în apă și i-a aju
tat pe copiii sleiți de puteri 
să se mențină la suprafața a- 
pei pînă tind a sosit o barcă 
de pe nava „Suhumi".

Agenția relatează că mari
narul sovietic care a săvîrșit 
această faptă nobilă a refuzat 
să-și spună numele însă mai 
tîrziu s-a aflat că se numește 
Vladimir Kravțov și este 
bucătarul navei „Suhumi".

A

In seara zilei de i 
bruarie, Garbis

1-. 1 — — an 1 I 1 U'In seara zilei de 28 fe
bruarie, Garbis Zo- 
biart, solist al Teatru

lui de Operă și Balet din 
București* a susținut al trei
lea spectacol pe scena Tea
trului de Operă din Varșovia, 
interpretînd rolul lui Don 
Jose din opera „Carmen" de 
Bizet. Au fost de față prof. 
D. Praporgescu, ambasadorul 
R. P. Bomîne la Varșovia, 
și alți membri ai ambasadei.

Spectacolul s-a bucurat de 
un deosebit succes.

Carte 
despre N. Bălcescu 

apărută la Krakovia

Secția din
Editurii 
poloneze

Krakovia a 
Academiei 

de științe a 
publicat recent o monogra
fie intitulată „Nicoiae Băl- 
cescu, scriitor și revoluțio
nar romîn“, de Emil Biedr- 
zyczki.

Kwame Nkrumah 
va participa 

la lucrările Adunării 
Generale a O.N.U.
NEW YORK 28 (Agerpres).- 

Potrivit relatărilor agenției 
France Presse, secretariatul 
O.N.U. a anunțat oficial că 
președintele republicii Ghana. 
Kwame Nkrumah, va sosi 
săptămîna viitoare la New 
York și va lua cuvîntul în 
fața Adunării Generale O.N.U. 
care‘urmează să-și reia lucră
rile la 7 martie.

Agenția subliniază că pre
ședintele Nkrumah a făcut 
cunoscut 
adresată secretariatului O.N.U. 
intenția sa de a lua cuvîntul 
în

într-o telegramă

problema congoleză.

—

i
a

N. S. Hrușciov 
sosit la Sverdlovsk

SVERDLOVSK 28 (Ager
pres). — TASS transmite: La 
28 februarie Nikita Hrușciov, 
prim secretar al C.C. al 
P.C.U.S., președintele Consi
liului de Miniștri al U.R.SJS., 
a sosit la Sverdlovsk pentru a 
participa la lucrările Consfă
tuirii fruntașilor din agricul
tura din regiunile și republi
cile autonome ale Uralului.

în același timp la Sverd
lovsk au sosit pentru a parti
cipa la Consfătuire Ghennadi 
Voronov. vicepreședinte al 
Biroului C.C. ai P.C.US pen
tru R.S FS.R și Dmitri Po- 
leanski. președintele Consiliu
lui de Miniștri al R S.FS.R.

șoseaua nr. 13 între Hin-Hop 
și Van Vieng. Inamicul a lă
sat pe cîmpul de luptă mai 
mulți morți, între care un 
ofițer american, patru soldați 
tailandezi și trei soldați fili- 
pinezi.

*
NEW YORK 28 (Agerpres). 

— Corespondentul agenției 
United Press International 
relatează că respingerea de 
către Birmania și Cambodgia 
a propunerii regelui Laosului 
„este apreciată la Vientiane 
drept o lovitură mortală dată 
acestei propuneri11.

După cum se știe, regele 
Laosului a propus crearea 
unei comisii formată din 
Cambodgia, Birmania și Ma
laya pentru cercetarea situa
ției din Laos.

Primul ministru al Birrna-

Protestul studenților 
africani care studiază 

în Franța
ț a 28 februarie studenții 
/ j africani din Franța au 

început o grevă de două 
zile în semn de protest împo
triva persecuțiilor la care sînt 
supuși într-o măsură tot mai 
mare de guvernul francez. în 
comunicatul „Federației stu
denților din Africa neagră 
care studiază în Franța" se a- 
rată că după expulzarea ile
gală din Franța a patru stu
denți din Camerun, poliția din 
Paris a arestat doi studenți 
din Guineea și doi studenți din 
Mali, care de asemenea au 
fost expulzați din Franța.

Ziarul „L’Humanite" anunță 
că la 2 februarie la Toulouse 
fasciștii au maltratat, sub pro
tecția poliției un student tu
nisian pe motiv că acesta in
tenționa să se alăture unei 
greve a studenților. în seara 
zilei de 21 februarie fasciștii 
au maltratat tot la Toulouse 
un student marocan. La 22 fe
bruarie, în piața centrală a a- 
cestui oraș a fost rănit încă 
un student african. Rasiștii 
francezi difuzează manifeste 
care conțin jigniri și amenin
țări la adresa studenților afri
cani.

• Biblioteca „Lenin" din 
Moscova, biblioteca din Lenin
grad a Academiei de Științe și 
biblioteca „Saltîkov Șcedrin" 
precum și Camera unională a 
cărții pregătesc un catalog ge
neral al cărților rusești care 
va cuprinde cărțile apărute în 
perioada de la începutul se
colului al XVIII-lea pînă în 
1957. Catalogul va avea 60 de 
volume.

Acest prim catalog al cărții 
ruse nu va fi alcătuit pe prin
cipiul alfabetic ci pe ramuri : 
tehnică, literatură, beletristi
că, etc.

• în orașul Stara Zagora 
s-a inaugurat la 26 februarie 
primul observator astronomic 
popular din R. P. Bulgaria 
utilat cu cele mai noi aparate 
din R. D. Germană.

Observatorul este prevăzut 
cu un tura astronomic și cu 
o boltă turnantă, cu două te- 
lescoape cu un obiectiv de 
opt centimetri, un telescop cu 
oglinzi care mărește de 375 
ori, un aparat de fotografiat 
astronomic și un laborator 
foto modem.

9 La 26 februarie 
Ostrava, unul dintre 
mari centre industriale 
R.S. Cehoslovacă, a început 
cel de-al Ill-lea festival al 
filmelor. La inaugurarea festi
valului a fost prezentat filmul 
regizorului L. Helge „Domnul 
Brich", o producție după ro-

J

în orașul 
cele mai 

din

O încercare de a înfrumuseța 
închisoarea colonială

pretmunare
urnitul

ale alegeri- 
; „Consiliu 

instituit

HAGA 28 (Agerpres). — A- 
genția ANP a publicat rezul
tatele 
lor în 
al Noii Guinee", instituit de 
autoritățile coloniale olandeze 
pentru a crea iluzia autogu
vernării in Iriav.ul de vest.

în consiliu au fost aleși trei 
olandezi și nouă papuași. Nu 
se cunosc încă rezultatele la 
Un număr de patru locuri. Un 
număr de 12 deputați vor fi 
numiți în acest consiliu de 
guvernatorul olandez al Iria- 
nului de vest. Funcționarul 
colonial Gelpke a fost numit 
președintele consiliului.

Ziarul „De Vaarheid" cali
fică crearea acestui consiliu 
drept o nouă încercare de a 
înfrumuseța închisoarea colo
nială, a înșela opinia publică 
mondială și populația locală. 
Acest consiliu, scrie ziarul, 
este de fapt lipsit de drepturi, 
el nu are nici putere legis
lativă, nici dreptul de a întoc
mi bugetul Și nici nu poate să 
respingă hotărîrile guvernato
rului, fără să mai vorbim de 
hotărîrile guvernului olandez.

★

DJAKARTA 28 (Agerpres). 
Muncitorii indonezieni, care 
lucrează la rnarile întreprin
deri olandeze din Irianul de 
cest, desfășoară o luptă acti
vă împotriva ocupanților, re- 

niei, U. Nu, a declarat în ca
drul unei conferințe de presă 
că Birmania nu poate fi de 
acord cu propunerea regelui 
Laosului, întrucât aceasta ar 
însemna recunoașterea guver
nului Boun-Oum.

Prințul Norodom Sianuk, 
șeful statului Cambodgia, s-a 
pronunțat, de asemenea, în 
mesajul său adresat președin
telui S.U.A., Kennedy, împo
triva propunerii regelui Lao
sului și a arătat că numai 
convocarea unei conferințe 
internaționale va face posi
bilă reglementarea situației 
din Laos.

Corespondentul agenței Uni
ted Press International arată 
că în prezent „diplomații 
cîtorva țări occidentale în
cearcă să convingă Birmania 
și Cambodgia să-și revizuiască 
poziția11.

O demonstrație a 'muncitorilor din Bogota, capitala Columbiei, 
s-a transformat spontan într-o manifestație de solidaritate cu re
voluția cubană în momentul în care deputatul Natanael Diaz 
din Mișcarea națională revoluționară a vorbit muncitorilor des
pre lupta poporului cuban. Mulțimea o scandat lozinca: „Cuba, 

da : Yancheii nu
PRENSA LATINA-HAVANA

La Moscova a luat ființă 
Teatrul studențesc internațional

Recent s-a deschis la Mos
cova teatrul studențesc 
internațional de pe lin

gă Universitatea din Moscova. 
El va cuprinde cele mai va
riate genuri de spectacole: 
concerte, recitaluri coregrafi

al Iul

Agen- 
se va

mânui cu același nume 
I. Otcenașek.

După cum transmite 
ția Ceteka, festivalul 
desfășura pînă la 5 martie. în 
timpul festivalului vor avea 
loc conferințe și convorbiri la 
care vor fi discutate proble
me legate de dezvoltarea cine
matografiei moderne, de alcă
tuirea scenariilor și probleme 
de regie.

• în regiunile muntoase 
ale R.P.D. Coreene, pe fluviile 
Ialu, Tumangan și afluenții 
lor se construiesc 7 hidrocen
trale mari cu o putere totală 
de 1.470.000 kW. în același 
timp se construiesc numeroa
se centrale electrice mici și 
mijlocii. Puterea totală a cen
tralelor electrice în curs de 
construcție în R.P.D. Co
reeană depășește de aproxi
mativ 3 ori puterea tuturor 
centralelor electrice în funcți
une în Coreea de sud.

Se construiește într-un ritm 
rapid marea hidrocentrală din 
provincia Kanghe declarată 
șantier al tineretului. în sep
tembrie anul viitor unul din 
cele trei generatoare ale aces
tei centrale va produce deja 
curent electric. Constructorii 
hidrocentralei Unbon, de 
400.000 kW, au hotărît ca pînă 
la începutul verii să execute 
peste 70 la sută din lucrări. 
Se construiește cu succes și 
hidrocentrala de pe rîul Sodu- 
su, afluent al Tumanganului.

latează agenția indoneziana 
Antara.

Administrația colonialistă 
încearcă să înăbușe lupta 
muncitorilor, prin concedieri 
și înlocuirea celor nemulțumiți 
cu personalul militar din O- 
landa.

----•----
Cel mai mare număr 
de șomeri din istoria 

Statelor Unite
WASHINGTON 28 (Ager

pres). — Departamentul Mun
cii al S.U.A. a dat publicității 
la 27 februarie un raport în 
care subliniază că în săptă
mâna încheiată la 11 februa
rie numărul șomerilor ameri
cani care cep ajutoare de șo
maj a crescut cu încă 32.200 
ajungînd la cifra record de 
3.390.600. Potrivit relatărilor 
agenției Associated Press a- 
ceastă cifră este cea mai 
mare atinsă pînă acum în 
Statele Unite.

In această cifră nu sînt însă 
cuprinși șomerii care nu au 
cerut ajutor sau care au pier
dut acest drept. După cum a 
arătat chiar președintele Ken
nedy în mesajul său economic, 
la sfîrșitul lunii ianuarie 1961 
numărul șomerilor totali se 
ridica la 5.400.000, iar al celor 
parțiali la 1.700.000.

Raportul precizează de ase
menea că șomajul a crescut 
în 29 de state Me S.U.A., si
tuația cea mai gravă fiind în 
statele Wisconsin, Virginia, 
Maryland, New York, Mis
souri, și Pennsylvania

S.U.A. intenționează 
să reducă total 

importurile din Cuba
WASHINGTON 28 (Ager

pres). — După cum relatează 
publicația „Agence economique 
et financiere" — AGEFI —, 
secretarul de stat Dean Rusk 
a înștiințat pe senatorul de
mocrat Smathers că guvernul 
Kennedy procedează la exa
minarea unei propuneri vi- 
zînd să interzică și puținele 
exporturi de produse cubane 
care mai continuă să sosească 
în S.U.A. în prezent aceste 
exporturi se limitează la tu
tun, melasă, fructe și legume. 
Senatorul Smathers preconi
zează o asemenea acțiune 
pentru oprirea tuturor impor
turilor din Cuba.

ce, teatru de păpuși și teatru 
de estradă. Rolurile vor fi in
terpretate de studenți din Ita
lia, Indonezia, India, Nepal, 
Ghana și alte țări, precum și 
de studenți sovietici.

REDACȚIA și ADMINISTRAȚIA! București, Piața „Scînteii" Tel. 17.60.10, Tiparul! Combinatul Poligrafic bCasa Scînteii' STAS 3452 52.


