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tiviștii sînf convinși că nu. De la 
rasele pe care le au se pot ob
ține producții mult mai mari, 
ceasta problemă preocupă 
mare

A- 
în 

măsură și organizația de 
bază U.T.M. din gospodărie. Fap
tul este justificat ; în primul rînd 
este și datoria tuturor tinerilor 
colectiviști să lupte pentru rezul
tate din ce în ce mai bune. Pen
tru utemiști există însă încă un

Simion Uscat, a lui Isaiia Negruț 
și a altora și despre posibilită
țile pe care le au ei, colectiviștii 
din Gighera, de a aplica aceste 
metode.

— Da, așa-i 
din sală. ‘Am < 
să tăcem ca c

Propunerile .
de care

— Eu

i — încuviințau cei 
citit și noi... Putem 
ei, cum să nu...
au fost care mai 
interesante.
că-i vorba, întîi de

Filmul 
în via(a satului

I
ii ntre marile prefă- 
|| ceri înnoitoare din

I viața țărănimii 
J noastre muncitoa

re după 23 August 
II 1944, cinematogra

ful ocupă un loc însemnat. El 
constituie, alături de școală și 
de bibliotecă, de căminul cul
tural și de aparatul de radio, 
care nu lipsesc azi din comu
nele și satele patriei, un in
strument principal în revolu
ția culturală.

în urmă cu 17 ani la sate nu 
exista decît un număr infim 
de aparate de cinematograf, 
iar astăzi numărul acesto
ra se ridică la peste 3.000. 
Milioane și milioane de spec
tatori participă astăzi la spec
tacolele de cinematograf orga
nizate la sate. în cursul urmă
torilor ani satele vor fi înzes
trate cu peste 4000 de noi a- 
parate de proiecție create de 
industria noastră. Prin înfăp
tuirea planului de 6 ani se 
va ajunge astfel ca pînă în 
anul 1965 procesul de cinefi- 
care a satelor să fie încheiat.

Cinematograful a început să 
intre temeinic în viața de zi 
cu zi a oamenilor muncii. El 
este folosit ca un mijloc de 
educare și de ridicare a ni
velului cultural și contribuie. 
efectiv la procesul de creștere 
a unui om nou, cult, destoi
nic constructor al socialis
mului.

Instituțiile cinematografice, 
activiștii culturali de la sate 
se străduiesc ca numărul spec
tatorilor să crească necontenit, 
astfel încît fiecare cetățean și 
mai ales tineretul să devină un 
pasionat al filmului, un prie
ten nedespărțit și permanent 
al spectacolelor de cinemato
graf. O atenție mereu mai 
mare se acordă asigurării con
dițiilor necesare bunei orga
nizări a spectacolelor, asigu
rării tuturor cinematografelor 
cu filme artistice și documen
tare interesante, apropiate de 
cerințele oamenilor, care să 
răspundă preocupărilor lor ac
tuale, profesionale și culturale.

Una din acțiunile culturale 
importante din perioada de 
iarnă avînd ca scop educarea 
maselor țărănimii muncitoa
re este „Festivalul filmu
lui la sate". în cadrul aces
tuia, la fiecare cinematograf 
sătesc sînt programate două 
filme pe săptămînă. în în
treaga țară au fost difu
zate circa 300 titluri de fil
me artistice în multe co
pii, 18 filme documentare pe 
tema transformării socialiste 
a agriculturii și 50 de filme 
documentare legate de crește
rea producției agricole și de 
dezvoltarea șeptelului de ani
male, care vor fi vizionate de 
peste 9 milioane de spectatori. 
Tot în cadrul festivalului 
sînt vizionate cu interes în a- 
ceste zile de către țăranii 
muncitori și o serie de filme 
documentare de popularizarea 
științei.

Organizațiile U.T.M. pot și 
trebuie să aducă o importan
tă contribuție la promovarea 
filmului artistic și mai ales a 
celui documentar-științific în 
rîndul tineretului de la sa
te. Tineretul trebuie și mai 
mult atras către filme și aju
tat să înțeleagă pe deplin con
ținutul acestora. Pentru aceas
ta există nenumărate mijloace 
care, fiind cu pricepere folo
site, măresc interesul tineri
lor pentru film.

Este de la sine înțeles că tre
buie desfășurată în primul 
rînd o muncă politică cu fil
mul, că proiectarea acestuia nu 
trebuie privită doar ca o sar
cină tehnică lăsată pe seama

operatorului. Transmiterea 
ideilor de bază ale filmelor, 
înțelegerea profundă a aces
tora de către fiecare tînăr 
spectator necesită o muncă 
perseverentă, pasionată din 
partea organizațiilor U.T.M., a 
activiștilor culturali. însemna
te succese s-au obținut în a- 
cele locuri unde organizațiile 
U.T.M. au contribuit la popu
larizarea largă a filmelor mo- 
bilizînd tineretul la vizionarea 
spectacolelor de cinematograf, 
în comuna Bucșani din raio
nul Tîrgoviște, de pildă, un 
spectacol duminical a fost ce
dat organizației U.T.M. care a 
popularizat, prin diferite mij
loace filmul ce trebuia pre
zentat, s-a preocupat să atra
gă pe toți tinerii din comu
nă la vizionarea lui. Tot dato
rită inițiativei organizației 
U.T.M. au început să se orga
nizeze aici cu succes specta
cole speciale cu filme agroteh
nice, spectacole precedate de 
prezentări făcute de oa
meni competenți. Cei prezenți 
în sală au avut ce învăța, ma
joritatea fiind chiar cursanți 
ai cercului agrotehnic. O agi
tație vizuală bogată pe mar
ginea filmelor „în premieră*4 
este organizată și în comunele 
Ulmu-'Făurei, sau Tîmave-I- 
neu, Sînpetru german-Arad 
sau Adîncata-Suceava. în co
muna Voinești-Iași • interesul 
pentru filmele prezentate este 
stîrnit și de faptul că aici se 
organizează și alte acțiuni cum 
ar fi, de pildă, concursurile 
„Cine știe, răspunde" pe mar
ginea unor importante filme.

în cadrul Festivalului pot fi 
vizionate în aceste zile pe 
ecranele cinematografelor să-. 
tești, filme foarte interesante, 
cu profund conținut educativ. 
Pe marginea unor asemenea 
filme, care trebuie să fie larg 
popularizate este bine să se or
ganizeze „joi ale tineretului" și 
alte manifestări cultural-edu
cative ca recenzii, simpozioa
ne, seri literare, concursuri 
ghicitoare, cu care prilej să se 
dezbată conținutul filmelor în 
scopul înțelegerii mai depline 

„Scînteia tineretului** 
(Continuare in pag. a 4-a)

Elena Baciu, muncitoare frun
tașă la secția de croit a fa
bricii de încălțăminte „Parti
zanul" din Bacău împărtășeș
te adesea din experiența acu
mulată tovarășelor sale de 
muncă mai tinere ca Mariana 

Matei și Natalia Stafie..

Foto : N. STELORIAN
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Utilaje 
pentru agricultură
După cum s-a anunțat,, fos

tele centre mecanice subordo
nate Ministerului Agriculturii 
s-au transformat în uzine, 
care au sarcina de a repara 
tractoare și alte mașini agri
cole, precum și de a produce 
unele utilaje necesare agricul
turii. O serie dintre aceste 
uzine au și început fabricarea 
acestor utilaje.

Uzina de reparații de la Nă
vodari, de exemplu, a expe
diat zilele acestea unor gospo
dării de stat și gospodării co
lective 500 de adăpători auto
mate.

(Agerpres)

. străveche ți glo-
rioasă istorie a 

flVl așezat orașul Iași
in rîndul celor 
mai vestite cen- 

Wmll tre ale patriei
noastre. Aci a fost cetatea de 
scaun a multor generații de 
voievozi ai Țării Moldovei, aci, 
sărind în ajutorul lui Dumi- 
trașco Vodă Cantemir, împo
triva turcilor, a venit Petru cel 
Mare, împăratul Rusiei. Des
pre aceasta a scris croni
carul Ion Neculce minunate 
paginii slăvind prietenia din
tre poporul rus și micul, dar 
viteazul popor al Moldovei : 
„Atunce au îmbiat împăratul 
prin toate mînăsțirile de le-au 
văzut și din toate i-au mai 
plăcut mînăstirea Golia, zidind 
că are trei feluri de meșteșu
guri, leșesc, grecesc și moschi
cesc. Și mult lăuda împăratul 
lucrurile, chipul și obiceele 
moldovenilor..".

Zeci și sute de generații 
pină în zilele noastre au ad
mirat cu emoție zidurile și

I

te, toți membrii 
miletului U.T.M. 
gospodărie 

aceeași părere :
— Să așteptăm 

varășul președinte 
rești.

Consfătuirea pe 
lor colectiviști iși 
chei ase lucrările,
drumați de organizația 
U.T.M., tinerii colecti
viști din comuna Gi
ghera, regiunea Olte
nia, urmăriseră cu viu 
interes lucrările Consfă
tuirii. La grajduri se 
organizaseră cîfeva zile

Învățămintele Consfătuirii 
colectiviștilor dau roade 1

rîndla 
lecturi în colectiv. Aceeași preo
cupare a exista* și in organiza- 
Iiile de baza U.T.M. pe brigăzi, 
ndemnut organizației de partid: 

„să luăm și noi parte la Consfă
tuire, citind cu atenție ziarele în 
fiecare zi-, găsise un larg ecou 
în rîndul tuturor colectiviștilor.

Să ne oprim insă asupra unui 
fap* care ni se pare semnificativ 
în activitatea organizației “ 
a tinerilor colectiviști 
creșterea contribuției loi 
voitarea șeptelului proprietate 
șteascâ, la sporirea producției 
lapte.

Urmînd îndemnul partidului, 
lectiviștii din Gighera au acordat, 
în ultimii ani, o atenție mai mare 
dezvoltării șeptelului proprietate 
obștească și îndeosebi a fermei 
de vaci. Aceasta rezuHâ și din 
următorul tablou : în 1959—90 de 
vad, in 1960 — 111 vad, în 
1961 — 180 vad, iar în anul a- 
cesta vor ajunge la 230. Asigu- 
rînd din timp adăposturi cores
punzătoare și o bază furajeră 
consistentă, colectiviștii au reușit 
să obțină în f-ecare an o produc
ție sporită de lapte de la fiecare 
vacă furajată. Cifrele sînt conclu
dente și aid : 1959 — 1.700 li
tri, 1960 — 1.900 litri, 1961 - 
2.150 litri. Totuși, aceasta din ur
mă este producția limită ? Colec

U.T.M., 
de aici : 

r la dez- 
ob- 
de

co-

motiv in plus. Pe măsură ce s-a 
dezvoltat ferma de vaci și a fost 
nevoie de noi îngrijitori, la în
demnul organizației de partid, or
ganizația de bază U.T.M. a re
comandat conducerii gospodăriei 
pentru această meserie un număr 
însemnat de tineri. Astfel, acum 
cea mai mare parte a îngrijito- 
riior-mulgători sînf tineri. Lor le 
revine, deci, sarcina de a obține 
producții sporite de lapte de la 
fiecare vacă furajată.

lată de ce membrii comitetului 
U.T.M. pe gospodărie fuseseră 
de părere să aștepte pînă se 
întoarce președintele de la Bucu
rești, de la Consfătuire. Voiau 
să-l roage să le vorbească tine
rilor din sectorul zootehnic despre 
ceea ce învățase acolo. Apoi 
aveau de gînd să-i ceară sfatul 
în legătură cu aplicarea și la ei 
în gospodărie a metodelor de 
muncă folosite de unii fruntași 
care au vorbif la Consfătuire.

La adunarea colectiviștilor, unde 
președintele a vorbit despre în
vățămintele desprinse din Expu
nerea tovarășului Gheorghe 
Gheorghiu - Dej, din Chemare, 
din cuvîntări, au participat nu
meroși tineri; de la sectorul zoo- 
tehnic n-a lipsit nimeni. Răspun- 
zînd rugăminții îngrijitorilor-mul- 
găiori, președintele a insistat mai 
mult asupra creșterii animalelor. 
Le-a împărtășit din experiența lui

mai 
cred
furajare — luă cuvîntul 
tînărul îngrijitor-mulgă- 
tor Ion Bocea. Și am 
să vă dau un exemplu. 
Îq lotul de vaci 
care-l 
printre 
vaci din aceeași
— brună. In timp ce 

vaca „Aga"

îngrijesc 
altele,

i pe 
am, 

două 
rasă

am obfinutde la
anul trecut o producție de 5.000 
litri lapte, de la „Nola" n-am 
realizat decît 1.300. Mi-am dat 
seama de curînd de unde provine 
diferența asta mare. Văzînd că

V. CĂBULEA

(Continuare în pag. a 5-a)

A $ I
crenelurile cetățuii, broderia 
fantastică de piatră a Trisfe- 
titelor, turnul minăstirii Go
lia, picturile murale ale bi
sericii domnești, monumente 
de o rară valoare arhitecto
nică, și care n-au încetat nici 
astăzi să rămină neprețuite 
mărturii istorice.

In acest străvechi oraș de

lor vestigii. Renovat, adăpos
tind, așa cum e și firesc, „Mu
zeul Unirii", fostul palat dom
nesc al lui Alexandru loan 
Cuza constituie unul din im
portantele locuri ieșene fără 
vizitarea căruia nici un vizi
tator nu poate spune că a vă
zut tot ceea ce trebuia să cerce
teze în orașul Iași.

pe malul Bahluiului au trăit, 
au luptat și au lucrat pentru 
propășirea poporului nostru 
oameni ca Alexandru loan 
Cuza, Mihail Kogălniceanu, 
Mihail Sadoveanu. Așezat pe 
șapte coline, orașul Iași face 
și azi impresia unui uriaș mu
zeu viu de istorie. Mărturiile 
istoriei modeme și contempo
rane vin și adaugă noi stră
luciri vechilor și îndepărtate-

Zile de examen la Institutul politehnic din București.
Foto : N. STELORIAN

Tezaure de o fabuloasă va
loare istorică, așa cum este te
zaurul scitic, recent descoperit 
la Cucuteni, vorbesc despre 
populațiile mileniilor, care au 
trăit odinioară pe aceste me
leaguri. Adăpostite în Palatul 
Culturii, ele vorbesc din vi
trinele bogatului muzeu ieșan 
despre clocotul îndelungatei 
istorii, de la primele începu
turi pînă în în zilele noastre. 
Iată Piața Unirii, locul unde 
în 1859 s-a încins, într-o pa
tetică explozie de bucurie și 
entuziasm, „Hora Unirii", iată 
strada Lăpușneanu care-ți a- 
mintește atît de nemijlocit de 
romanul cu același titlu al lui 
Mihail Sadoveanu, iată mo
desta locuință, vestita boj
deucă în care a trăit și scris 
marele nostru povestitor Ion 
Creangă ; fără să vrei, pășești 
cu emoție știind că pe dalele 
de piatră ale vechilor ulițe 
ieșene au trecut cîndva Emi- 
nescu și Creangă, în marea lor 
prietenie literară. Iată teiul 
lui Eminescu in vechiul parc 
al Copoului, iată casa bâtri- 
nească și plină de liniști în 
care a trăit și lucrat mulți

ani Ceahlăul literaturii noas
tre, Mihail Sadoveanu. Dar 
iată faimoasa gară Socola, nu
mita azi „Socola Roșie" pen
tru că în 1917 aceste locuri au 
cunoscut tumultul marilor de
monstrații ale ostașilor revolu
ționari ruși însuflețiți de cu- 
vintul lui Lenin, de chemarea 
la luptă a marelui partid le
ninist. Iată atelierele feroviare 
din Nicolina, glorios centru 
muncitoresc, neînfricată cita
delă de luptă a Partidului 
Comunist Romîn pentru liber
tatea clasei muncitoare, pen
tru fericirea poporului mun
citor. Aici a lucrat și luptat 
eroul comunist Ilie Pintilie, 
care avea să moară atît de 
dramatic, strivit în noiembrie 
1940 sub zidurile Doftanei. Dar 
iată și zidul Bibilotecii Uni
versitare din Iași, iată colțul 
de zid pe care, în august 
1944, locotenentul sovietic 
Stepanov a încrustat cuvintele 
rămase istorice : MIN NET, 
arătînd că acea clădire, păs
trătoare a unor vechi și valo
roase colecții de cărți, fusese 
deminată și că nu mai era 
nici o primejdie de explozie 
și distrugere.

Inscripția aceasta laconică, 
deseori pomenită in reporta
jele despre Iași, are semnifi
cația unui patetic și înălțător 
mesaj de pace și muncă crea
toare și din nesfîrșitul șirag 
de documente pe care le adă
postește orașul, ea este, în 
ciuda modestiei, una din cele 
mai adine grăitoare mărturii 
ce nu vor înceta nicicînd să 
vorbească despre triumful vie-

PETRU VINTILA
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TELEGRAMĂ
CELUI DE AL XVII-LEA CONGRES NAȚIONAL 

AL PARTIDULUI COMUNIST DIN CANADA 
Toronto 

Comitetul Central al Partidului Muncitoresc Romîn trimite 
un cald și frățesc salut delegărilor la cel de-al XVII-lea Con
gres Național al Partidului Comunist din Canada.

Partidul vostru, care iși ține congresul în preajma celei de 
a 40-a aniversări a întemeierii sale, își închină activitatea în
făptuirii celor mai nobile aspirații ale clasei muncitoare, luptei 
pentru apărarea intereselor naționale ale poporului canadian.

Urâm din toată inima comuniștilor canadieni noi succese în 
întărirea rîndurilor partidului sub steagul marxism-Ieninismu- 
lui, in lupta pentru făurirea unității de acțiune a clasei mun
citoare și a tuturor forțelor patriotice în interesul păcii, de
mocrației și progresului social.

COMITETUL CENTRAL
AL PARTIDULUI MUNCITORESC ROMÎN

Muzeul are Incâ o vitrină

Centre de proiectări și creație 
pentru obiectele de uz casnic

In sectorul industrial al ob
iectelor de uz casnic au luat 
ființă primele centre de pro 
iectări și creație. Noile centre 
au fost organizate la întreprin
derile „Ludovic Minschi“ — 
Tg. Mureș pentru articole me
talice, „1 Septembrie" — Sa- 
tu Mare, pentru mașini de gă
tit, „I. C. Frimu" — București, 
pentru articole tăioase și „Bu
curia Copiilor' pentru jucării.

Sarcina lucrătorilor din 
aceste centre — ingineri, teh
nicieni, maiștri și muncitori 
cu îndelungați activitate și 
experiență — este de a crea 
modele și produse noi, de a 
îndruma întreprinderile pen

tru a elabora tehnologii noi 
de fabricație a obiectelor de 
uz casnic la nivelul tehnicii 
mondiale — de a perfecționa 
articolele existente.

Chiar de la începutul acti
vității lor, centrele de proiec
tări și creație au de rezolvat 
importante probleme ridicate 
de necesitățile și exigențele 
crescînde ale cumpărătorilor. 
Astfel, printre temele ce ur
mează a fi soluționate se află 
crearea de tipuri originale de 
roboți pentru bucătărie și de 
alte aparate mecanice de uz 
casnic.

(Agerpres)

Consfătuire 
privind calitatea 

produselor
La întreprinderea Dacia din 

Capitală s-a deschis joi o 
consfătuire pe tema îmbună
tățirii calității produselor fa
bricilor prelucrătoare de bum
bac.

Cei prezenți își împărtășesc 
experiența în muncă și fac 
propuneri pentru extinderea 
unor procedee de finisare, ale 
căror rezultate au fost verifi
cate în practică, precum și a 
altor măsuri tehnico-organi- 
zatorice care urmează a fi 
luate în vederea îmbunătățirii 
calității mărfurilor.

(Agerpres)

Sa întors din nou 
în satul lui natal tî
nărul inginer geolog 
Ionel Burloiu. A venit 
îp concediu de odih
nă. Dar, ca și în 'alte 
dăți, geologul a adus 
și cîteva „daruri de 
preț" pentru frumo
sul muzeu din sat: 
eșantioane de huila 
de la Anina, probe 
de lignit de , la Șo-i 
tînga-Doicești, roci de 
cărbune, de minereu 
de fier, marne.;. A 
vorbif cu directorul

școlii și cu directorul 
căminului. Cu mîna 
lui, geologul a rînduit 
în. vitrină „darurile". 
Le-a pus etichete. De 
fapt, „vitrina geolo
gică" a muzeului — 
lut i‘ se datorează. In 
anii de studenție, 
după> ce a ajuns in
giner, el s-a întors 
mereu în sat. A colin
dat împrejurimile lui, 
a „scormonit" pămîn- 
tul. A adus în muzeu 
mostre de argilă bună 
pentru fabricatul că

rămizii, marne gălbui, 
gipsuri, roci. Le-a a- 
dus în muzeu ca să-i 
ajute pe tineri, pe 
elevii din sat să cu
noască mai bine 
structura solului, stra
turile lui geologice și, 
cu dragostea și pa
siunea acestui tînăr, la 
muzeul sătesc din co
muna Cornu, raionul 
Cîmpina. — care cu
prinde șase vitrine — 
s-a mai adăugat acum 
una : cea geologică.

B. COSTEA

Autobuze noi în circulație
De la începutul lunii ianua

rie 1961 și pînă în prezent, 
parcul republican al transpor
turilor auto a primit aproape 
500 de autobuze de fabricație 
romînească pentru deservirea 
călătorilor.

Astfel au fost înlocuite cu 
autobuze moderne autocamioa
nele eu care te transportau l«

locurile de muncă minerii de 
la Brad, Baia Sprie și din alte 
localități.

In prezent traficul de călă
tori se face pe linii ce însu
mează peste 27.000 km, legîn- 
du-se prin mijloace auto 
peste 5.000 de localități din 
țară.

(Agerpres)

Miicea Ciornei, responsabil de brigadă, împreună cu mon- 
torii Dumitru Marinescu și Vornicul Teohare, lucrează la 
montarea sistemelor de ridicare din hala nouă a Uzinelor 
de pompe și utilaj agricol din Capitală, care va fi dată în 

curînd în folosință.

Foto : AGERPRES

Mecanizatorii de la S.M.T. 
Călugâreni, regiunea Bucu
rești, s-au angajat să ter
mine reparațiile la tractoa
re, mașini agricole, cu 10 
zile înainte de timpul pla
nificat. „Să executăm nu
mai lucrări de bună cali
tate". Aceasta este acum 
una din preocupările prin
cipale ale fiecărui meca

nizator.

Foto : AGERPRES

la fereastră
Iarnă grea. Căsuța 

gheboșafă părea că se 
prăbușește sub nămeți. 
La o fereastră joasă, cu 
geamuri de-o palmă — 
erau trei căpșoare ciu
fulite cu obraji palizi, 
cu ochi plînși. Era ger 
afară și tare frig în o- 
daia mică. Trei copii 
de oameni sărmani I 
Țîncul care plîngea mai 
mult era Gheorghifă, 
cel mai mic dintre cei 
trei copii ai pălmașului 
Gheorghe Udrea din 
Homocea. Gheorghifă 
își lipea mereu năsucul 
cîrn de geam. Cu ochii 
triști se 
zgribulită 

cu ciocul în 
bănuia mintea 
că și giștii 
Și mama, care | 
sa ceară un ciur i 
venea. Nici tata, 
după vreascuri,
Și erau atîf de flămînzi fîncii de la 
fereastră, și era atît de frig în 
odaie... Se petreceau toate astea 
cu 20 și ceva de ani în urmă, în 
Homocea, sat din Moldova.

...Iarnă grea, cu ger aspru. 
Casa arătoasă, acoperită cu tablă, 
și-a pus o căciulă mare de nea. 
„Transpiră" căciula de nea din 
cauza fumului cald care iese neîn
trerupt de pe cele două coșuri. 
Din veranda largă a casei, cu 
arcade măiestrite, dau trei fe
restre mari, luminoase. La una 
din ele s-au arătat trei căpșoare 
rumene, cu obraji rotofei, cu cîr- 
lionți de aur pe frunte. Sînt trei 
finei care rîd de li se văd din- 
fișorii de sidef ca niște perle. 
Ochii mari, rotunzi, sclipitori, pri
vesc afară. Lenuța, „mezina".

uita la gîsca 
care batea 

ferăstruică. Nu 
lui de prunc 

îi era foame, 
plecase prin sat 
de mălai, nu mai 

, care plecase 
nu mai sosea.

■| strigă :
— Hai tătuțule, descalcă mai 

> lepede !
i „Tătuțul" zîmbește. Sub povara 
i sacilor doldora de bucate, ume- 
: rii lui vînjoși se încovoaie. II a- 
i iută și soția. Carul se golește iar 
; hambarul se umple — ochi. 11 re

cunoașteți pe tînărul acesta scund 
' și vioi ? E Gheorghe Gh. Udrea, 

fostul băiețaș care acum 20 și 
: ceva de ani plîngea la fereastra 
i căsuței copilăriei lui sărace, lată-l, 

acum descarcă belșugul primif de 
la gospodăria colectivă, în ham- 
ba>ele casei lui nou-nouțe. Din 
fereastra mare și luminoasă îl 
privesc cu dragoste cei trei țînci 
ai lui. Le răspunde, din cînd în 
cînd, cu ’un cald surîs. E nespus 
de fericit. Are pentru ce. Casa 
nouă și frumoasă pe care și-a 
clădit-o în numai zece luni, ham- 

i barele pline cu bucate, mobila 
’ nouă din odăi, îmbrăcămintea 
bogată a întregii lui familii, toate 

I sînf rezultatul muncii lui în gos- 
i podăria colectivă. E fericit tînă

rul Gheorghe Gh. Udrea, pentru 
că drumul pe care și l-a ales în 
viață — gospodăria colectivă — 
l-a dus la belșug și bucurie.

NICOLAE BARBU



Cum sporim eficacitatea
îngrășămintelor naturale

MV
iTTffmll

goarele gospodăriilor agricole 
colective să depună toate efor
turile pentru sporirea conti
nuă a producției agricole, a- 
plicînd în practică toate învă

onsfățuirea pe țară 
a țăranilor colecti
viști din luna de
cembrie 1961, 
cheamă pe toți cei 
ce lucrează pe o-

țămintele științei agricole și 
experiența fruntașilor în obți
nerea recoltelor bogate.

Sporirea continuă a rodni
ciei pămîntului este una din 
căile obținerii producțiilor ri
dicate. Pentru ca un pămînt 
să fie roditor, în compoziția 
lui trebuie să intre și materia 
organică, al cărei rol este 
nespus de mare. Dacă, de pil
dă, străbatem un drum de 
țară, numai simpla priveliște 
a unui lan de grîu, de po
rumb, de floarea-soarelui sau

mici de îngrășăminte naturale 
sau organice este o condiție 
de seamă a obținerii unor re
colte mari. Intr-adevăr, mate
ria organică este principala 
hrană a bacteriilor solului iar 
dacă numărul de bacterii spo
rește, cantitatea de hrană 
pentru plante este mai mare.

In sprijinul acestei teorii vin 
o seamă de experiențe. Astfel, 
cu 300 kg superfosfat la hec
tar s-a obținut un spor de 
producție de 420 kg ha grîu 
de toamnă. Cînd însă aceeași 
cantitate de superfosfat s-a 
amestecat cu 1800 kg de gu
noi de grajd, bine descompus, 
sporul de recoltă a fost de 
960 kg ha, adică de peste două 
ori mai mare. Acest fapt ne 
arată că gunoiul de grajd a

strat subțire de pămînt. De 
asemenea, platforma trebuie 
să fie asigurată împotriva 
stagnării apei.

Pentru ca fermentarea să 
ducă la acumularea în masa 
gunoiului de grajd a unor can
tități mari de azot, fosfor și 
potasiu, se aplică diferite me
tode de mărire a eficacității 
gunoiului de grajd.

Astfel, pentru zona de cer
noziomuri, unde fosforul are 
un rol precumpănitor în obți
nerea de recolte mari, este in
dicat ca la fiecare tonă de gu
noi de grajd să se împrăștie 
10 kg de superfosfat. In felul 
acesta gunoiul se îmbogățește 
in fosfor, dar odată cu a- 
ceasta crește și rezerva lui de 
azot, datorită înmulțirii bade-

Pe teme agrotehnice
a oricărei plante agricole, ne 
poate vorbi despre rodnicia 
pămîntului Astfel, o culoare 
verde închisă a plantelor și 
portul lor plin de vigoare ne 
dezvăluie existența unui pă
mînt bogat și bine lucrat. La 
această bogăție a pămîntului 
contribuie și materia organică 
sub forma resturilor de rădă
cini, miriște și frunze scutu
rate. dar mai ales sub formă 
de gunoi de grajd, pe care a- 
gricultorul l-a dat pămîntului.

Ultimele cercetări ale agro- 
biologilor sovietici arată te
meinicia teoriei după care 
microorganismele din pămînt 
au un rol uriaș în transfor
marea materiei organice și mi
nerale în hrană asimilabilă
pentru plante. Pornind de la 
această teorie, acad. Lîsenko 
a ajuns la concluzia că aplica
rea îngrășămintelor chimice 
în prezența unor cantități

mărit simțitor eficacitatea su- 
perf o sfatului.

Pentru gospodăriile agricole 
de stat și mai ales pentru gos
podăriile colective din țara 
noastră, problema folosirii cît 
mai chibzuite a gunoiului de 
grajd este de o însemnătate 
deosebită. A folosi cu chib
zuință gunoiul de grajd, în
seamnă a-l pregăti bine încă 
din grajd și în platformă.

Printre metodele de sporire 
a eficacității gunoiului de 
grajd, este și aceea a tocării 
paielor cate servesc ca așter
nut pentru animale.

In platformă gunoiul se a- 
șează cu grijă, se ferește de 
uscăciune. In acest scop el se 
îndeasă bine, iar platforma se 
acoperă cu un strat de paie, 
sau cu carton gudronat, iar 
platformele din cimp cu un

riilor care folosesc fosforul din 
superfosfat.

Pentru sfecla de zahăr, car
tofi, floarea-soarelui, vița de 
vie, pomi și pentru plantele de 
grădină, gunoiul de grajd a- 
duce sporuri mai mari de re
coltă atunci cînd el se ames
tecă cu cenușă, în cantitate de 
25-30 kg la fiecare tonă de gu
noi, In felul acesta folosirea 
cenușei este mult mai como
dă decît atunci cînd se aplică 
separat ca îngrășământ.

în zonele cu pămînturi a- 
cide, (podzoluri și solurile pod- 
zolice) gunoiul de grajd își 
sporește eficacitatea atunci 
cînd el se amestecă, în afară 
de superfosfat și cenușă, cu 
var stins în puțină apă (20- 
25%), cu piatră de var măci
nată, spumă de defecație de 
la fabricile de zahăr, nămol 
de la tăbăcării, de la fabri
cile de săpun, moloz de la 
construcții etc. Unii cercetă
tori recomandă să se foloseas
că — la hectar — amestecuri 
în care să intre 1500-3000 kg 
gunoi de grajd, 200-300 kg su- 
perfosfați și 300-500 kg praf 
de var. Acest amestec se pre
pară înainte de aplicare și se 
încorporează solului prin lu
crarea cu cultivatorul. Expe
riențele făcute de oamenii de

știință sovietici arată că prin 
aplicarea acestor amestecuri 
de îngrășăminte organice și 
minerale se obțin sporuri de 
recoltă tot așa de mari ca în 
cazul aplicării unei doze de 20 
tone gunoi de grajd la. hectar.

Importanța deosebită a folo
sirii metodelor de sporire a 
eficacității gunoiului de grajd 
este aceea că se pot aplica 
doze de 2-4 ori mai mici de 
gunoi, ceea ce înseamnă că 
se pot îngrășa suprafețe mult 
mai mari de teren în fiecare 
an.

In zonele în care se găsesc 
depozite de turbă prezintă 
deosebit interes folosirea aces
teia ca îngrășămînt organic. 
Ținînd seama de faptul că 
turba este mai săracă în sub
stanțe hrănitoare decît guno
iul de grajd, ea trebuie îm
bogățită. îmbogățirea se face 
prin fermentarea turbei în 
urma umezirii ei cu must de 
gunoi de grajd. In acest scop, 
în platforma de fermentare a 
turbei se toarnă must de gunoi 
de grajd, ape de spălare din 
gospodărie sau gunoi de porci 
care este foarte umed. O me
todă practică constă în stra
tificarea turbei împreună cu 
gunoi de grajd și fermentarea 
împreună timp de 3—4 luni.

In cursul iernii se reco
mandă adunarea turbei și de
pozitarea ei în vederea îmbo
gățirii treptate.

O rezervă de materie orga
nică o constituie mranița și gu
noiul putrezit din paturile ră
sadnițelor calde. Acest îngrâ- 
șămînt se recomandă să se 
folosească la plantele de gră- 
dinărie, aplicîndu-se la cui
buri.

In condițiile acestei ierni, 
care în cele mai multe regiuni 
este destul de umedă, trebuie 
să se dea toată atenția îngri
jirii platformelor de gunoi de 
grajd, astfel ca să fie înlătu
rată băltirea. De asemenea, 
este recomandată folosire* 
metodelor arătate de sporirea 
eficacității gunoiului de grajd, 
astfel ca rezultatele folosirii 
lui cu îngrășăminte sâ fie d; 
maj sporită.

THEODOR MOSCAIl 
Candidai in științe agricole

Cea de-a doua secție au

tomată pentru producerea 

de rulmenți speciali la Li

zina de rulmenți din Mos

cova.

Foto : TASS-MOSCOVA

Un termo hidroregulator 

produs de Institutul de Cer

cetări Agricole din Blansko.

Foto : C.T.K.-PRAGA

Spre sinteza albuminei...
na din problemele 
care se află actu
almente în centrul 
cercetărilor biolo
gilor este cea a al
buminei — „mate

rialul ele construcție* care in
tră în compoziția țesutului 
viu, îndeplinind în organism 
funcții variate. Descifrarea 
mecanismului intim al formă
rii moleculelor de albumină
în organism va rezolva o serie 
de alte probleme de o covîrși- 
toare importanță științifică și 
practică.

Ce este de fapt o albumină? 
Sub acest nume se ascunde
un polimer — o grupă de sub
stanțe familiară tuturor sub 
forma obiectelor din mase 
plastice. Numai că polimerii 
biologici — albuminele sau 
proteinele — sint de o com
plexitate mult mai mare. „Ar
hitectura* unei molecule de 
albumină este foarte compli
cată iar edificiul acestor mo
lecule poate fi comparat pe 
drept cuvînt cu un „zgîrie- 
nor" de sute de etaje dacă a- 
semuim molecula simplă cu 
cea mai mică încăpere dintr-o 
clădire.

în laboratorul secției de in
dustrie a laptelui de la In
stitutul de Cercetări ali
mentare, se stabilește și se 
elaborează cu ajutorul li
niei experimentale, tehno
logia de fabricație a dife

ritelor produse lactate.

Foto : AGERPRES

----—

Laminor 
automat

La uzina de aluminiu din 
Zaporojie s-a instalat pentru 
prima oară un laminor auto
mat cu ajutorul căruia din 
metal lichid se poate obține 
direct sîrmă de aluminiu cu 
diametrul variind între 7 și 
11 mm. Prin punerea în func
țiune a acestui laminor nu 
mai este nevoie de nici o 
operație intermediară. Acum, 
la fiecare tonă de producție 
finită se economisesc 1.222 
ruble-

Macheta laminorului, ela
borată de Institutul de cerce
tări științifice pentru con 
strucția de mașini din Mos 
cova, poate fi văzută în pavi 
Honul „Construcția de mașini 
și aparate" de la Expoziția 
experienței înaintate a econo
miei naționale a R.S.S. Ucrai
nene.

„Pompier automat"
Un grup ce ing.neri oe fo Uzi

na ce construcții mecanice oen- 
îru industrie carboniferă din Var
șovia eu construit un dispozitiv 
simp'u și ieftin ce*e e căpătat de
numirea de „pompierul automaF.

Acest dispozitiv constă dinfr-un 
fub sau din mai multe tuburi pre
văzute cu hidrante speciale, cu 
pulverizalor. Dacă în încăperea in 
care se află dispozitivul tempera
tura trece de o anumită limită, 
hidrantele se deschid automat si 
șuvoiul de apă se îndreaptă asu
pra obiectului care arde.

Principiul de funcționare a 
,,pompierului automat* este foarte 
simplu. Hidrantul, nu permite 
scurgerea apei, fiind blocat cu un 
închizător. Orificiile pentru scur
gerea apei se deschid numai sub 
acțiunea presiunii unui resort care 
se întinde la o temperatură a ae
rului de aproximativ 50 grade C.

Aparat de stropit suspendat
Uzina constructoare 

de mașini ,,Strug" din 
Nova Zagora a în
ceput să producă în

serie un aparat de 
stropit pentru vii care 
este adaptat pentru a 
fi montat la tractorul

bulgar „Bolgar* și 
care poate fi folosit 
în vij cu distante di
ferite între rînduri.

Separator electric de lapte

Uzina eontructoare 
da mașini din voevo- 
daful Gniezno Byd
goszcz (R.P.P.) a pus

la punct produefia u- 
nui separator electric 
modern de lapte cu 
o productivitate de 
750 I pe oră. Sepa

ratorul asigură un 
înalt grad de degre- 
sare nelăsînd în lapte 
decît 0,2 la sută gră
simi.

AMPLIFICATORI 
NEOBIȘNUIT»

în raportul prezentat de M. V. 
Keldîș, președintele Academiei 
de Științe a U.R.S.S., la Consfă
tuirea Unionala din anul trecut a 
lucrătorilor științifici din Uniunea 
Sovietică, printre alte numeroase 
idei valoroase privitoare la actua
litatea și perspectiva tehnico-știin- 
țifică este menționată preocuparea 
oamenilor de știință sovietici de 
a crea noi amplificatori de unde 
luminoase, pe bază de cristale 
ale diferitelor substanțe. Această 
mențiune ne-a făcut să ne rea
mintim trei fapte științifice epo
cale petrecute, unul în toamna 
anului 1959, al doilea în primă
vara anului 1961, iar al treilea 
în decembrie 1961.

Este vorba de fotografierea 
„reversului" Lunii, efectuată cu 
ajutorul stației automate sovietice 
lansate la 4 octombrie 1959, care 
a transmis semnale purtătoare de 
imagini de televiziune, de la dis
tanța uriașă de 470 mii km I 

I Apoi, după cum se .știe, în luna 
mai 1961 specialiștii sovietici au 
reușit să stabilească un contact 

I prin radiolocație cu planeta Ve- 
i nus, aflată atunci la o depărtare de 
I circa 50 milioane km de Pămînt.

în sfîrșit, la 17 decembrie 1961 
specialiștii sovietici au comunicat 
unele noi rezultate ale cercetării 
Lunii prin radiolocație. Cercetă
rile arată că suprafața Lunii nu 
este acoperită cu praf, ci repre
zintă o masă poroasă ușoară.

Am menționat aceste trei mo
mente de seamă ale științei și 
tehnicii contemporane, tocmai 
pentru a sublinia preocuparea oa
menilor de știință de a găsi noi 
mijloace potrivite de amplificare 
a semnalelor electromagnetice, 
în scopul realizării unor legături 
radio la distanțe cosmice. Pe li
nia acestor preocupări se situea
ză o remarcabilă descoperire a 
oamenilor de știință din zilele 
noastre — și anume, posibilitatea 
realizării unor amplificatori neo- 
bișnuiți, pe bază de cristale arti
ficiale.

Un amplificator 
neobișnuit

Cercetînd cu multă atenție pro
prietățile diferitelor cristale obți
nute pe cale artificială, specialiș
tii au stabilit că unele dintre a- 
cesfea pot servi ca amplificatori 
de microunde, adică de oscilații 
electromagnetice cu lunqimi de 
undă foarte mici, de ordinul cen- 
fimetrelor, cum sînf acelea care 
se folosesc în radiolocație. lată

cum se realizează acest lucru. Un 
semnal radio foarte slab este în
drepta) spre cristalul-amplificafor. 
Electronii exteriori ai anumitor a- 
tomi ai cristalului, stimulați de 
radiația respectivă sau, în limbaj 
tehnic „intrînd în rezonanță" cu 
semnalul, „cad" de pe orbitele 
lor și se îndreaptă spre alte or
bite interioare. Așa după cum 
se știe, acest fenomen este însoții 
de o eliberare de energie, de ace
eași formă cu energia semnalului.

Fracturi maxilare 
tratate cu... clei
Metoda de tratare a fractu

rilor maxilarelor prin inele- 
tere i-a toldat cu rezultate 
bune in condiții clinice. S-a 
dovedit că rezultate similare 
te pot obține ți la tratarea 
oaselor tabulare ale extremi
tăților.

Această metodă a fost ela
borată ji se perfecționează în 
momentul de față la catedra 
de stomatologie chirurgicală a 
Institutului medical de stoma
tologie din Moscova. In prea
labil s-au făcut experiențe pe 
animale care s-au soldat cu 
rezultate pozitive.

In clinică au și fost operați 
24 de bolnavi cu maxilarele 
traumatizate. O parte din ope
rații au fost efectuate cu mai 
bine de un an in urmă ți s-a 
văzut că in cursul vindecării 
s-a realizat sudarea completă 
a părților incleiate.

Lucrările legate de crearea 
noii metode sint desfășurate 
de tinărul medic E. Tihonov. 
El folosește cleiul „Osteoplast", 
produs de specialiști din Le
ningrad.

Paralel, medicul Tihonov lu
crează la crearea unui nou 
clei folosibil in traumatologie. 
In colaborare cu chimista Vera 
Kulaghina el a propus un ma
terial liant dintr-o masă plas
tică poroasă specială. Acest 
material poate fi folosit chiar 
și la fracturi mai grave. In 
cursul vindecării, cleiul se 
resoarbe in decurs de citeva 
luni.

Deocamdată, noul clei a fost 
verificat numai pe animale.

Ca orice „polimer" molecula 
de albumină este alcătuită din 
moleculele unor substanțe sim
ple — aminoacizi.

Prima cucerire în lămurirea 
structurii proteinelor a fost 
tocmai constatarea că diferite 
proteine naturale sint constitu
ite in diferite proporții din a- 
ceste „cărămizi" de amino- 
acizi. Aminoacizii din prote
ine tint „îmbinați tub formă 
de lanțuri lungi" — așa numi
tele poli peptide.

Pornind de la acest fapt, 
cercetătorul sovietic Prof. S. E- 
Bressler din Leningrad a reu
șit să realizeze sinteza unor 
proteine mai simple supunînd 
un amestec de aminoacizi la o 
presiune de 5000 de atmosfere.

In organismul viu însă, can
titatea de energie necesară

desprinderea electronilor stimu
lați ? îmbogățirea învelișului ex
terior al atomilor în electroni se 
face pe seama păturilor interioare 
de electroni. Pentru aceasta este 
necesar, după cum s-a arătat, să 
dăm un supliment de energie e- 
lectronilor de pe orbitele interi
oare. Acest supliment de energie

pentru realizarea legăturii din 
lanțul polipeptidic este, mult 
mai mică. Un rol de seamă 
îl au în acest scop fermenții. 
Aceștia dirijează formarea lan
țurilor polipeptidice care în 
cele mai multe proteine cu
prind 400-500 și mai mulți 
aminoacizi.

Succesiunea aminoacizilor 
din proteine este altă pro
blemă cheie care preocupă pe 
oamenii de știință, deoarece 
tocmai „ordinea" acestor 
aminoacizi determină proprie
tățile proteinei respective.

Cercetările întreprinse de 
savantul sovietic G. Frank și 
colaboratorii săi au arătat că 
succesiunea aminoacizilor în 
lanțurile polipeptidice este asi
gurată printr-un mecanism 
foarte ingenios. Moleculele de 
proteină se formează pe un 
„șablon" sau „matriță" deci

pe o anumită formă în care 
locul fiecărui aminoacid este 
dinainte stabilit.

Drept asemenea șabloane 
servesc acizii nucleici și în 
mod special acidul ribonucleic, 
care dă „modelul" succesiunii 
aminoacizilor. Experiențele au 
demonstrat că modificarea a- 
cestui acid nucleic în formula 
chimică, duce la producerea 
unui alt fel de proteină. Rea
lizarea unor asemenea „șa
bloane chimice" pe cale arti
ficială, arăta cercetătoarea so
vietică E. D. Kaverzneva, in
tr-un articol recent din „Pri- 
roda” — este una din căile 
spre sinteza albuminei în labo
rator.

O altă cale de sinteză a 
proteinelor va consta în utili
zarea fermenților, în condiții 
naturale fermenții sau enzi- 
mele catalizează majoritatea 
reacțiilor chimice care stau la 
baza activității vitale a celu
lelor animale și vegetale. Ei 
pot accelera cursul unor reac
ții care în lipsa lor decurg in
finit de încet.

Studierea fermenților orga
nici și a mecanismului lor de 
acțiune va permite folosirea 
lor în obținerea lanțurilor poli
peptidice..

De pe acum au fost creați 
pe cale artificială o serie de 
astfel de fermenți. A fost 
realizată, de asemenea, sinteti
zarea unor albumine cu lan
țuri polipeptidice mici, for
mate din 15-23 de aminoacizi. 
Recent, s-a reușit sintetizarea 
unor hormoni importanți ai 
hipofizei și anume ocitocina 
șl vasopresina formați din cite 
9 aminoacizi.

Deocamdată nu este posibilă 
obținerea unor lanțuri polipep
tidice alcătuite din sute de 
aminoacizi, dar primii pași pe 
calea realizării lor au fost fă- 
cuți.

Cunoașterea mecanismului 
de sinteză a proteinelor va 
deschide perspective revoluțio
nare în biologie și medicină. 
Imbătrînirea de pildă, este 
considerată de biologii sovie
tici drept o „acumulare a 
„greșelilor" sintezei proteine
lor și a acizilor nucleici" (I. 
A. Medvedev), Remedierea a- 
cestor „greșeli" va putea pre
lungi astfel viața omului, care 
în mod teoretic poate atinge 
ușor 150 de ani.

Multe boli care constituie 
mari capitole spinoase ale 
medicinei contemporane, vor 
putea fi prevenite sau vinde
cate prin „dirijarea" sintezei 
proteinelor. Oamenii de știință 
vor putea influența creșterea 
și dezvoltarea plantelor și ani
malelor prin „imprimarea" 
unor „matrițe” dorite.

In sfîrșit cunoașterea de
plină a tainei sintezei protei
nelor va permite obținerea ar
tificială a unor alimente Mi 
cu o valoare biologică extra
ordinară.

Dr. E. ROȘIANU

Intr-unui din laboratoarele 
Institutului de Cercetări în 
construcții și economia con

strucțiilor.
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loroasă. Experiența care a condus 
la descoperirea despre care amin
tim se poate rezuma astfel. Asu
pra unui cristal de rubin de 4 
centimetri lungime se proiectează 
mai întîi timp de cîteva secunde 
o lumină verde, iar apoi, numai 
o fracțiune de secundă, o lumină 
slabă roșie. Deodată, cristalul de-

CĂI NOI ÎN TEHN ICĂ
In cazul de fafi energia elibe- 
rată ia forma unui semnal radio 
cu lungimea de unda apropiată 
de lungimea de undă a semnalu
lui care a declanșat procesul. Dar 
semnalul foarte slab care a pro
dus „căderea" unui electron spre 
o orbită interioară de fapt pro
voacă „desprinderea" de pe or
bitele exterioare a unui număr 
foarte mare de electroni și deci 
eliberarea unei energii importan
te. Semnalul primit este ampli
ficat astfel de mii de ori.

O întrebare : cum se asigură 
funcționarea continuă a acestui 
amplificator neobișnuit, știind că 
pătura exterioară de electroni 
este foarte repede sărăcită, prin

este furnizat de o altă radiație e- 
lectromagnetică, cu lungimea de 
undă chibzuit aleasă ca să excite 
electronii respectivi. în felul a- 
cesta „microamplificatorul" poate 
funcționa neîntrerupt.

Cristalul „minune"
Dacă se poate amplifica pe a- 

ceasfă cale un semnal radiofonic 
foarte slab, atunci de ce nu am 
încerca să amplificăm în același 
mod și semnalele luminoase? Por
nind la rezolvarea acestei inte
resante probleme, oamenii de 
știință au făcut o descoperire va-

clanșeaza o puternică explozie 
luminoasă, de un milion de Ori 
mai intensă decît lamina emisă 
de o suprafață echivalentă a Soa
relui !...

Datorită oglinzilor paralele ale 
cristalului de rubin amorsarea e- 
misiunii de lumină se face instan
taneu și cu o forță impresionantă. 
Radiația roșie care stimulează 
procesul de declanșare și între
ținere a „reacției în lanț" lumi
noase trece instantaneu de pe o 
oglindă pe alta (viteza luminii: 
300.000 km pe secundă). Cînd 
ajunge pe fata cristalului argin
tată doar pe jumătate, forenful 
de fotoni scapă în afară și se în

dreaptă, fasciculat, pe direcția 
drept înainte. Atîf de concentrat 
este fasciculul luminos ce se ob
ține, îneît la distanța de 40 km 
desfacerea lui este de aproxima
tiv 30 metri ! Se poate socoti deci 
ca „vîna" de lumină fulgerătoare 
care iese prin fereastra cristalu
lui de rubin rămîne sfrînsă, con
centrată pe foarte mare distanță.

Cîfeva aplicații
Cui vor servi aceste calități ale 

cristalelor amplificatoare ? înainte 
de toate, bineînțeles, beneficiază 
de pe urma proprietăților mira
culoase ale amplificatorilor neo- 
bișnuiți radiotehnica. Se are în 
vedere aici faptul deosebit de 
important că față de tuburile e- 
lectrotehnice, care amplifică o- 
dată cu semnalele și zgomotul 
de fond, cristalul-amplificafor de
tectează și amplifică numai sem
nalul radio. Radioastronomia și 
radiolocația vor cunoaște deci o 
etapa nouă în dezvoltarea lor 
prin folosirea acestor puternici 
amplificatori.

Au fost realizate de pe acum 
diverse dispozitive de emisie in
termitente a unor fulgere roșii 
care ar putea servi în telecomu

nicații. Unele dispozitive lansea
ză cîteva sute de răbufniri lumi
noase într-o secundă, între două 
fulgere consecutive efectuîndu-se 
reîncărcarea emițătorilor cu lumi
nă verde. Apare astfel clară po
sibilitatea organizării telegrafului 
optic pe distanțe nu prea mari, 
cu ajutorul diferitelor cristale- 
amplificatoare.

O altă aplicație practică a noi
lor amplificatori va fi legată de 
comunicația interplanetară. Stați-j 
ile cosmice vor comunica între 
ele, precum și cu navele cosmice 
mai ales pe asemenea rețele op
tice.

Totodată, lumina furnizată de 
cristalele-amplificator va aduce 
mari servicii dezvoltării ști
inței. Ea va fi folosită pe scară 
largă în laboratoarele moderne în 
special pentru microscoapeîe cu 
mare putere separatoare.

în sfîrșit, o altă aplicație pe 
care o semnalăm este transpor
tul fără fir al energiei la dis
tanță. în viitorul apropiat vor fi 
construite motoare acționate pe 
baza energiei furnizate nu de cu
rentul electric obișnuit, ci de cu
rentul de fotoni emiși de ampli
ficatori neobișnuiți.

Ing. L. TEODORU



Propagandiști fruntași 
din orașul Ploiești

LA CONFIRMAREA 

NOILOR UTEMIȘTI
„Joia

tineretului^

luau în discuție cererile tine
rilor de a fi primiți în U.T.M. 
erau slab organizate, nu repre
zentau pentru tînărul respec
tiv o școală de educare comu
nistă. Comitetul comunal a a- 
jutat această organizație de 
bază să-și îmbunătățească ac
tivitatea ; cu sprijinul său, ti
nerii au început să fie invi
tați la adunări generale des
chise, s-au ținut cîteva expu
neri pe marginea Statutului 
U.T.M., tinerii au fost antre
nați la activitatea culturală, 
s-a îmbunătățit conținutul a- 
dunărilor generale de primire 
în U.T.M.

Nu de mult, într-o ședință a 
biroului comitetului raional, 
am analizat cum se desfășoară

pregătite, în aceste ședințe se 
poartă discuții formale cu vii
torii utemiști, ele neajutîndu-i 
în suficientă măsură în 
activitatea lor viitoare. In șe
dința biroului raional au fost 
criticați unii membri ai birou
lui raional pentru prezența lor 
formală la unele ședințe ale 
comitetelor comunale în care 
s-a confirmat calitatea unor 
utemiști.

Cunoașterea acestor neajun
suri a ajutat biroul comitetu
lui raional să adopte măsuri 
menite să ducă la ridicarea 
calitativă a ședințelor comite
telor comunale de confirmare 
a noilor utemiști. Ele fac 
parte din ansamblul de mă
suri luate de noi — acum după

munca politică de creștere a 
rîndurilor U.T.M. în organiza-

Din experiența 
comitetelor comunale U. T. M. 

din raionul Fetești

sistam la o ședință 
a comitetului co
munal U.T.M. Je- 
gălia. După ce s-a 
analizat activita
tea brigăzilor ute-

miste de muncă patriotică, co
mitetul comunal U.T.M. a tre
cut la confirmarea tinerilor 
care fuseseră primiți în U.T.M. 
în luna respectivă. Rînd pe 
rînd, tinerii se prezentau în 
fața membrilor comitetului co
munal. Aceștia discutau cu ei 
plini de atenție tovărășească. 
Era o atmosferă caldă, dar 
străbătută de exigența nece
sară într-un asemenea mo
ment. Mi-i amintesc și acum : 
Ion Florea, Lucreția Ivan, 
Gheorghe Ghirea precum și 
ceilalți erau tineri colectiviști 
care se străduiau prin munca 
lor să-și aducă apor
tul la dezvoltarea gos
podăriei colective, 
participau la activi
tățile inițiate de or
ganizația U.T.M. știau 
ce cere organizația de 
la membrii săi, pe 
scurt, meritau să 
membri ai U.T.M.

în perioada care a trecut 
de cînd plenara a 8-a a C.C. 
al U.T.M. a acordat comitete
lor comunale dreptul de a 
confirma calitatea de utemiști 
tinerilor noi primiți în orga
nizația noastră, am participat 
la numeroase ședințe de con
firmare. Pe măsură ce co
mitetele comunale au cîști- 
gat experiență în această di
recție, ședințele de confirmare 
au fost tot mai bine organi
zate, ele reprezentînd un mo
ment însemnat în viața noilor 
utemiști. Discuțiile mature, 
principiale, recomandările fă
cute în ședințele de confirma
re au avut o bună influență a- 
supra tinerilor ajutîndu-i să 
înțeleagă în ce direcție vor 
trebui să-și îndrepte atenția 
pentru a se putea dezvolta 
continuu ca oameni înaintați 
ai zilelor noastre.

Exercitîndu-și dreptul de a 
confirma calitatea noilor ute
miști, comitetele comunale au 
reușit să conducă mai bine 
munca de creștere a rînduri- 
lor organizației noastre. Pen
tru că felul în care se prezin
tă tinerii la ședința de con
firmare este în ultimă instan
ță oglinda modului în care 
muncește organizația de bază

devină tifle de bază din raion. Firește 
că s a vorbit cu acest prilej 
și despre modul în care se 
desfășoară ședințele de confir
mare a noilor utemiști. N-am 
să mai repet aprecierile pozi
tive reieșite în urma acestei a- 
nalize. Multe din ele au fost 
cuprinse în rîndurile de mai 
sus. Am să insist însă asupra 
lipsurilor care au ieșit la ivea
lă, a neajunsurilor manifestate 
în activitatea unor comitete 
comunale în munca de confir
mare a noilor utemiști.

Unele comitete comunale, 
ca cele din Bordușani. 
Chioara, Maltezi, nu pregătesc 
bine ședințele în care urmea
ză să fie confirmați noii ute
miști, le amină în mod nejus
tificat. Uneori nu sînt convo- 
cați toți membrii comitetului 
comunal U.T.M., nu sînt infor
mate comitetele comunale de 
partid asupra datei cînd va 
avea loc ședința, nu sînt anun
țați tinerii care urmează să 
fie confirmați. Nefiind bine

terminarea adunărilor de ale
geri — de a ajuta comitetele 

comunale U.T.M. sa
și îndeplinească mai 
bine sarcinile ce le 
revin. Pentru ca fie
care ședință a comi
tetelor comunale în 
care se confirmă ca
litatea noilor utemiști

să se desfășoare la un ni
vel corespunzător, avem da
toria, toți membrii biroului 
raional, nu numai să par
ticipăm ci să și asigurăm bu
na lor pregătire și desfășu
rare. în acest sens noi am sta
bilit ca membrii biroului raio
nal să meargă cel puțin cu o 
zi înainte de ținerea ședințelor 
de confirmare, să studieze îm
preună cu membrii comitetu
lui comunal procesele verbale 
ale adunărilor generale de pri
mire în U.T.M., să discute cu 
secretarii organizațiilor de 
bază, cu tinerii ce urmează 
să fie confirmați. pentru a 
putea stabili pentru fiecare 
nou utemist sarcini concrete 
care să-1 ajute să-și ridice ni
velul politic, să devină 
un utemist activ și un luptă
tor de nădejde pentru înfăp
tuirea politicii partidului.

ION TRIFU
prim-secretar al Comitetului 

raional U.T.M. Fetești

Organizarea în mod plă
cut și educativ a 
timpului liber al ti

nerilor constituie o preo
cupare de frunte pentru or
ganizația de bază U.T.M. 
din comuna Goicea, raionul 
Segarcea- In acest scop, mai 
ales acum, în perioada de 

' iarna, la căminul cultural 
se organizează tn fiecare 
săptămină joi ale tineretu
lui cu un bogat conținut 
politic și educativ.

Din inițiativa comitetu
lui U.T.M., programul pen
tru fiecare joie a tineretului 
este asigurat prin rotație, 
de către organizațiile U.T.M. 
din cele trei gospodării co
lective ale comunei: Goi
cea Mică, Goicea Mare și 
Poporiceni.

Fiecare din cele trei or
ganizații se străduiește să 
organizeze joi ale tineretu
lui cit mai plăcute și mai 
instructive. Săptămină a- 
ceasta, de exemplu, progra
mul joii tineretului a fost 
alcătuit și susținut de că
tre utemiștii din Goicea 
Mică. Cei peste 200 utemiști 
și tineri, prezenți in sala 
căminului cultural, au as
cultat, mai intii, o infor
mare politică despre prin- 

| cipalele evenimente petre- 
• cute in ultimul timp în 
țară și peste hotare. Apoi, 
ei au asistat la un intere
sant jurnal vorbit, prezen
tat de învățătoarele Euge
nia Rădoi și Constanța Co- 

■ corea, despre realitățile 'din . 
j viața comunei.
I Un alt punct atractiv al 
programului joii tineretu
lui l-a constituit expunerea 

\ a doi dintre cei mai bătrini 
, țărani din sat despre viața 
i lor din trecut și astăzi. Tot 
cu acest prilej tinerii cres- 

l cători de animale din Goi- 
■ cea Mică, Ilie Rusu, Geor- 
| gică Calopăreanu și Con- 
i stantin Plăviceanu, au po- 
I vestit celorlalți tineri, 
I cum reușesc ei să obțină 
producții sporite de lapte 
de la vacile pe care le în
grijesc.

Joia tineretului s-a în
cheiat cu un program bogat 
de cîntece și dansuri popu
lare romînești și, firește, cu 
dans.

I. TEOHARIDE

STELIAN ENACHE 

propagandist la Rafinăria 

Teleajen.

OLIMPIA DUMITRESCU 

propagandisto la Raiinâria 

Telsajen.

IOAN POPA

propagandist la Rafinâria

Ploiești.

DUMITRU I. ȘTEFAN 

propagandist la Rafinâria 

Ploiești.

hi pas cu actualitatea politică

Informări operative

O preocupare importantă a co
mitetului nostru U.T.M. este 
de a informa operativ și 

cu regularitate tineretul asupra 
evenimentelor interne și interna
ționale. In acest scop noi am re
comandat, în primul rînd, tuturor 
tinerilor să se aboneze 'a ziare 
și reviste. Apoi cu ajutorul orga
nizației de partid am selecționat 
un număr de 5 tovarăși dintre cei 
mai pregătiți, care au primit sar
cina să se ocupe în permanentă 
de informările politice.

Din acest colectiv fac parte in
ginerii Tcaciuc Gh. și Siminiuc 
Petru, mecanicul Tănăsan Nicolae, 
mulgătorul Marcu Mihai și Adela 
Mustafa, muncitoare la sectorul 
vegetal și elevă la școala medie 
serală în clasa a X-a.

Acest colectiv studiază zilnic 
presa, selectează ce probleme tre
buie lămurite tineretului, cerînd 
în acest sens ajutorul organizatei 
de partid.

Informările politice se fin de 
obicei înainte de a intra în ordi
nea de zi a adunărilor generale.

Aceesfe înseamnă că atunci cînd 
stabilim în ședința de comitet or
dinea ce zi a adunării generale 
respective, concretizăm și tema 
informării politice care se va fine 
stabilindu-se totodată și cine o 
va pregăti. (înainte de adunarea 
generală controlăm cum a fost 
pregătită informarea politică, ne 
sfătuim cu biroul organizației de 
partid și abia după aceea i se 
dă forma definitivă, așa cum va 
fi ea prezentată tineretului).

Pentru a informa tineretul ope
rativ asupra evenimentelor inter
ne și internafionale (deoarece de 
la o adunare generală la alta se 
ivesc probleme importante, atît 
pe plan intern cit și pe plan ex
tern care trebuie aduse la cu- 
noștinfa tineretului) la noi se ci
tesc și se comentează zilnic arti
colele mai importante care apar 
în presa.

La sectorul zootehnic, de pil
dă, se organizează cititul artico
lelor din ziare pe dormitoare. La 
un dormitor organizează citirea 
ziarelor mulgătorul Marcu Mihai, 
iar la alt dormitor Cigolea Sandu. 
Acești tovarăși citesc împreună 
cu tinerii unele articole din ziare, 
discută cu ei și le dau lămuririle 
necesare. De asemenea, la secto
rul mecanic, se dezbat de două 
ori pe săptămină unele materiale 
din presă. De această sarcină răs
punde mecanicul Tănăsan Nico- 
lae.

De multe ori se citesc și se 
dezbat articole ce tratează pro
bleme din experienfa altor gos
podării de stat privind activitatea 
sectorului zootehnic ori mecanic 
și din care se extrag concluzii 
practice pentru activitatea tineri
lor din gospodăria noastră.

în afara de aceasta, tinerii ci

tesc singuri ziarul ; de multe ori 
tovarășii din colectivul de infor
mare politică și din comitetul or
ganizației de bază U.T.M., în dis
cuțiile ce le poartă cu tinerii le 
recomandă unele articole care 
apar, sfătuindu-i să le citească.

Dat fiind că informările au un 
rol deosebit în educarea politică 
a tineretului, ne vom strădui ca 
și pe viitor, sub conducerea or
ganizației de partid, să îmbunătă
țim continuu confinutul lor, sa 
folosim și alte mijloace care 
ne stau la îndemînă pentru a 
informa tineretul cît mai ope
rativ asupra celor mai impor
tante evenimente politice interne 
și internafionale.

HUȚANU VLADIMIR 
secretarul organizației de bază 
U.T.M. de la G.A.S. Ițcani- 

Suceava

O activitate la care participă 
toți tinerii

U.T.M. respectivă cu masa 
largă a tineretului, și arată 
felul în care sînt ajutați să se 
pregătească cei ce doresc să 
devină membri ai U.T.M. Iată 
un exemplu.

în urma cîtorva ședințe de 
confirmare a noilor utemiști, 
comitetul comunal U.T.M. Fă- 
căeni, a sesizat că din organi
zația de bază U.T.M. de la 
G.A.C. Progresul" tinerii noi 
primiți în U.T.M. sînt insufi
cient pregătiți, nu cunosc 
îndeajuns prevederile Sta
tutului U. T. M. Analizînd 
această latură a activității or
ganizației de bază respective, 
comitetul comunal și-a dat 
seama că aici se organizează 
prea puține activități pentru 
masa largă a tinerilor colecti
viști că tinerii necuprinși în 
U.T.M. nu sînt întotdeauna an
trenați la acțiunile inițiate de 
organizație. De asemenea chiar 
unele adunări generale care

Un moment 
educativ

Vocea primului secretar al 
Comitetului orășenesc U.T.M. 
Constanța, Florian lorcescu, 

capătă deodată un ton solemn.
— Tovarăși, în sală este adus 

drapelul organizației orășenești 
U.T.M.

După expunerea unei lecții, propagandistul Mihai Anghel ce la Uzinele de motoare electrice din Capitală, discuta 
de fiecare dată cu cureantii cercului politic pe care-1 conduce, ajutîndu-i să-fi organizeze cit mai bine studiul in- divfduaL Foto . N STELORIAN

JkȚ oi obișnuim să organizăm 
IN informări politice în fie

care organizație de bază, 
cu prilejul adunărilor gene
rale. Aici, membrii comite
telor organizațiilor de bază 
U.T.M. fac pe rînd scurte expu
neri pe marginea evenimente
lor petrecute in ultimul timp.

(în prealabil temele informă
rilor se discută la organizația 
de partid și se îmbunătățesc 
în urma observațiilor făcute). 
După aceea tinerii pun între
bări cu privire la lucrurile ne
înțelese și primesc răspunsu
rile cuvenite.

Acesta este principalul mij-

Pentru popularizarea cărții la sate

In sala căminu
lui cultuial 
din satul Po- 

penl, regiunea Iași, 
s-au adunat peste 
50 de tineri. Cu to
ții, colectiviști. în
vățătoarea Co ralia 
Alexa a trecut la 
pupitru și în cuvin
te calde, pe înțele
sul tuturor, a prezen
tat romanul „Des
culț" de Zaharia 
Stancu. Pe urmă 
s-au purtat discu
ții. Mai întii s-a dis
cutat pe marginea 
cărții prezentate. A- 
poi despre acțiuni
le pe care organi
zația U.T.M., tine
rii colectiviști din 
Popeni, sub condu
cerea organizației

de partid, urmau sâ 
le întreprindă în 
„Luna cârții la sa
te". Aceasta a fost 
la 15 ianuarie. In 
ziua următoare s-a 
trecut la fapte. Pa
tru echipe alcătuite 
din utemiști, cadre 
didactice și pio
nieri au popularizat 
noile căiți sosite la 
biblioteca comuna
lă în rîndurile ță
ranilor muncitori și 
au difuzat totodată 
cârti în valoare de 
600 lei. Rezultatul 
acestei acțiuni? Ia- 
tă-1: In ziua de 17 
ianuarie, a treia zi 
din „Luna căiții la 
sate", bibliotecara 
Florica Dascălu, a 
împrumutat 200 de

căiți cititorilor ti
neri și vîrstnici din 
sat. Și planul vii
toarelor acțiuni în 
„Luna cărții la sate" 
e bogat. El preve
de, de pildă, orga
nizarea unor seri 
de întrebări și răs
punsuri pe tema 
„Caitea agrotehni
că, important mijloc 
pentru creșterea 
producției agrico
le", organizarea li
nei seri literare cu 
tema „Poeții cîntă 
partidul și patria [ 
noastră socialistă", i 
două recenzii și trei . 
prezentări ale căr
ților nou apărute.

C. SLAVIC '

loc prin care informăm tine
retul cu privire la viața poli
tică din țară și de peste ho
tare. Pentru a-i obișnui pe ti
neri sâ citească ei înșiși zia
rul, să urmărească evenimen
tele, organizăm deseori citirea 
colectivă a celor mai impor
tante articole. Apoi la fie
care joie a tineretului, pri
mul punct din program 
este informarea politică. Și 
aici, utemiști bine pregă
tiți, explică sensul și importan
ța ultimelor evenimente poli
tice interne și internaționale. 
De asemenea, în fiecare sîm- 
bătă seara, cînd la cămin 
se organizează festivaluri 
artistice sau reuniuni to
vărășești, se face o trecere in 
revistă a evenimentelor petre
cute în țară și peste hotare din 
săptămîna care a trecut.

Toate aceste forme pe care 
le folosim îi ajută pe tineri 
să fie la curent cu politica 
partidului de desăvârșire a 
construcției socialiste, cu în
făptuirile poporului nostru, cu 
realizările celorlalte țări socia
liste, îi ajută pe tineri să cu
noască succesele obținute de 
partizanii păcii din lumea în
treagă, îi mobilizează și mai 
activ la lupta pentru înfăptui
rea marilor sarcini trasate de 
partid.

GARAI ALEXANDRU 
secretarul comitetului comunal 

U.T.M. Sălard, regiunea 
Crișana

Utemiștii se ridicară în picioare, 
în același timp șaizeci de priviri 
se întoarseră către ușa prin care 
intra garda care aducea drape
lul. Pentru prima dată cei șaizeci 
de tineri constănțeni se întîlneau 
cu drapelul roșu al organizației 
orășenești U.T.M. Era un morrient 
solemn și unic în viața lor : pri
meau carnetul roșu de membru 
al U.T.M.

Infrîngîndu-și emoția, unul din 
ei, urmat aP°* întreaga sală, 
începu să cînte.

„Lumină-i steagul nostru în 
zare"

Expunerea tovarășului Constan
tin Jilaneanu, membru al comite
tului orășenesc U.T.M., despre car
netul roșu, le-a evocat glorioa
sele tradiții de luptă ale comuniș
tilor și uteciștilor al cărui simbol 
era drapelul roșu al organizației și 
carnetul de membru pe care îl 
primeau. Pentru Maria Antoniu, 
muncitoare la Fabrica de ambalaje, 
colectivista Elena Bălan, zidarul 
Gheorghe Tomoș, eleva Maria 
Roșea, pentru toți cei 60 de tineri 
constănțeni, care acum cîteva zile 
au primit carnetul de membru al 
U.T.M. în fața drapelului roșu al 
organizației, amintirea acestei zile 
va ramîne neștearsă.

S. IURIE

în conferința de dare de 
seamă și alegere a noului co
mitet U.T.M. din uzina noastră, 
utemiștii au discutat pe larg 
despre conținutul adunărilor 
generale. Și asta pentru că în 
cadrul muncii educative pe 
care o desfășoară organizația 
noastră un loc important îl 
ocupă adunările generale.

în conferința de alegeri s-a 
vorbit în primul rînd despre 
experiența bună cîștigată de 
organizațiile U.T.M. din uzina 
noastră în alegerea probleme
lor care au fost puse în discuția 
adunărilor generale. Așa, de 
pildă, în toate organizațiile 
de bază U.T.M. s-a discutat 
în cadrul adunărilor generale 
despre „U.T.M. - organi
zația revoluționară a tineretu
lui muncitor din R.P.R. Con
ducerea de către partid, prin
cipiul fundamental al activi
tății U.T.M.“ ; „Statutul — le
gea de bază a activității 
U.T.M. Calitatea de membru 
al U.T.M., drepturile și înda
toririle utemiștilor"; „Organi
zația de bază — temelie a 
TT.T.M. Centralismul democra
tic — principiul călăuzitor 
care stă la baza structurii or
ganizatorice a U.T.M. Disci
plina de organizație”. Toate a- 
cestea au contribuit la educa

Oglindă a preocupărilor tineretului
rea utemiștilor în spiritul 
dragostei față de partid, la 
creșterea răspunderii lor față 
de sarcina de organizație, față 
de titlul de utemist.

Răspunzi nd preocupărilor 
utemiștilor, intr-o serie de 
organizații de secție s a dis
cutat în cadrul unor adunări 
generale despre prietenie, 
dragoste, despre ceea ce în
seamnă să fii un bun tovarăș.

Cu cîteva luni în urmă, 
bunăoară, comitetul organiza
ției de bază U.T.M. de la sec
ția convertizoare a prezentat 
într-o adunare generală 
U.T.M. un referat despre prie
tenie. Ordinea de zi a acestei 
adunări a trezit un deose
bit interes printre tineri. 
Ei nu s-au mulțumit să dis
cute în general despre acest 
sentiment frumos, ci au a- 
nalizat în lumina lui compor
tarea unor tineri. în adunare 
s-a discutat, de pildă, desprp 
tînărul Codreanu Augustin, 
care a avut deseori manifes
tări de egoism în muncă, de 
lipsă de spirit tovărășesc în 
relațiile cu ceilalți tovarăși ai 
săi. Utemiștii i-au arătat că 
l-ar prețui mai mult, l-ar so
coti un prieten de nădejde, 
dacă cunoștințele sale profe
sionale, experiența sa le-ar 

folosi pentru a-i ajuta și pe 
ceilalți tineri să muncească 
mai bine.

în aceeași adunare s-a dis
cutat și despre dragoste. Lu
crul acesta n-a fost făcut în- 
timplător. Chiar în acea peri
oadă, se căsătoriseră cîțiva 
utemiști de la noi. Tinerii a- 
ceștia, buni muncitori de alt
fel. erau încă stâpîniți de u- 
nele concepții înapoiate des
pre familie. Referatul și dis
cuțiile purtate i-au ajutat să 
înțeleagă că în societatea so

Ce discutăm în adunările generale U. T. M.

cialistă femeia este egală cu 
bărbatul și că o dragoste ade
vărată nu are nimic comun cu 
noțiunea de „șef“ în fămilie. 
Această adunare generală a 
adoptat și hotărîri. Pentru a 
se suda și mai bine prietenia 
dintre tinerii din secție s-a ho- 
tărît organizarea mai multor 
acțiuni de petrecere a timpu
lui liber în comun, acțiuni la 
care sâ fie atrași și membrii 
familiilor lor.

în alte adunări generale ale 
celor nouă organizații U.T.M. 
din întreprinderea noastră s-au 

dezbătut probleme care se re
feră la munca de mobilizare 
a tineretului la îndeplinirea 
sarcinilor de producție.

Este in tradiția organiza
țiilor noastre de bază U.T.M. 
să pună în discuția utemiști
lor activitatea brigăzilor de 
producție ale tineretului, a 
posturilor utemiste de control, 
probleme privind ridicarea 
calificării profesionale, căile 
îmbunătățirii calității produ
selor. Iată un exemplu. 
In luna noiembrie, in aduna

rea generală a organizației de 
bază U.T.M. de la secția aglo
merare s-a discutat despre 
posibilitățile pe care le au 
tinerii de a contribui la ridi
carea calității produselor. De 
ce a fost necesară această 
discuție ? în procesul de pro
ducție al uzinei secția aglo
merare are o mare impor
tanță. în toată uzina se duce 
o luptă susținută pentru spo
rirea calității metalelor, ori 
acest lucru depindea în pri
mul rînd de munca celor de 
la aglomerare. Referatul pre

zentat în adunare a fost de 
natură sâ stimuleze preocu
parea tinerilor din secție pen
tru găsirea unor soluții, a 
unor căi care să asigure, oda
tă cu creșterea însemnată a 
indicelui de folosire a agre
gatului și o creștere însemna
tă a calității compoziției mi
nereului aglomerat. Și efectul 
educativ al adunării s-a vă
zut în activitatea ulterioa
ră a utemiștilor. Tinerii au 
început să se preocupe mai 
mult de ridicarea califică

rii lor profesionale, a cres
cut răspunderea lor în mun
că ; dacă pînă atunci erau 
destule cazuri de indisciplină, 
unii tineri nu urmau sfaturile 
date de muncitorii vîrstnici, 
cu mai multă experiență, 
după adunare nu s-au mai 
semnalat asemenea cazuri.

Au fost însă și adunări ge
nerale. care deși au avut la 
ordinea de zi probleme intere
sante, nu și-au atins scopul, 
în luna noiembrie, de pildă, 
în organizația de bază U.T.M. 
din atelierul mecanic, cea mai 

mare organizație de bază din 
uzină, adunarea generală își 
înscrisese pe ordinea de zi a- 
nalizarea contribuției tinere
tului la efectuarea unor re
parații de calitate superioară 
in scopul asigurării bunei 
funcționări a utilajului. Pro
blema pusă în discuție era în- 
tr-adevăr interesantă. Noi cei 
din comitetul U.T.M. al uzinei 
ne-am mulțumit însă numai cu 
atîta și trebuie spus că tot nu
mai cu atît s-a mulțumit și co
mitetul organizației de bază 
U.T.M. din secție, care în pre
gătirea acestei adunări s-a ocu
pat de chestiuni mai mărunte : 
convocatorul, pregătirea sălii 
și nu în primul rînd ches
tiunile de conținut Analiza 
făcută în conferința de ale
geri ne-a arătat în ce di
recție trebuie să ne îndrep
tăm atenția pentru a asi
gura fiecărei adunări generale 
un bogat conținut educativ. 
Noi am stabilit deja o serie 
de măsuri care vor duce 
la ridicarea conținutului edu
cativ al adunărilor generale. 
Așa, de pildă, am indicat tu
turor comitetelor organizați
ilor de bază U.T.M. ca după 
o largă consultare a utemiști
lor, să stabilească problemele 
ce urmează să fie discutate 

în adunările generale în ur
mătoarele trei-patru luni. Ca 
urmare, în multe organizații, 
utemiștii au propus să se dis
cute în adunări despre rolul și 
sarcinile organizației U.T.M. 
în educarea comunistă a tine
retului, despre conducerea de 
către partid a organizației 
noastre, ce înseamnă să fii un 
muncitor înaintat, cu un larg 
orizont politic, cultural etc.

Totodată, am indicat comi
tetelor organizațiilor de bază 
U.T.M. să formeze colective 
de tineri care să pregătească 
cu cîtva timp înainte refera
tele ce vor fi prezentate în a- 
dunări. în același scop, am 
luat hotărîrea ca toate mate
rialele ce vor fi prezentate 
în adunările generale U.T.M 
să fie văzute de comitetul 
U.T.M., după care să fie 
prezentate organizațiilor de 
partid. Noi sîntem încredin
țați că aceste măsuri, însoțite 
de un ajutor mai calificat dat 
organizațiilor de bază U.T.M 
în pregătirea și desfășurarea 
adunărilor generale, vor duce 
în viitor la creșterea rolului 
lor educativ.

FRANCISC SASARAN 
secretar al comitetului U.T.M 

Uzinele „1 Mai", Baia Mare



local de școala
Si în orașul Si

naia numărul 
5 elevilor a 

crescut în ultimii 
ani vertiginos. Școa
la medie mixtă care 
funcționa în mai 
multe clădiri dis
persate, devenise în 
ultima vreme ne
încăpătoare.

Zilele acestea, 
mare le-a fost bucu
ria elevilor cînd au 
intrat într-un nou 
și frumos local pe

frontispiciul căruia 
stă scris cu litere 
aurii: Școala medie 
mixtă „George E- 
nescu". Noua școală 
(fotografia de sus) 
are 16 săli de clasă 
luminoase și spa
țioase, dotate cu tot 
mobilierul necesar, 
laboratoare de fizi
că și chimie bine 
utilate, două ateli
ere pentru lucrări 
practice și o biblio
tecă cu peste 6.000

volume, oferind ele
vilor condiții op
time de învățătură.

Deschiderea festi
vă a avut loc dumi
nică 14 ianuarie 
1962, cînd profesorii 
și elevii și-au ex
primat in cuvinte 
calde recunoștința 
față de partid și 
guvern pentru acest 
frumos dar.

G. NISTORESCU 
corespondent 

voluntar

în construcție — 
alte complexe 

școlare

O cantină
flrășelul studenților" din 

Cluj, cum este denumit 
complexul de cămine, zece 

la număr, s-a întregit în acest an 
universitar cu o mare și modernă 
cantină ce-l deservește.

Jur-împrejur se înalță zvelte, 
moderne, luminoase și îmbietoare 
siluetele căminelor nou constru
ite, iar în mijloc cantina, cu o 
capacitate de 1.000 locuri, a că
rei istorie se întinde pe parcursul 
a trei anotimpuri. Construcția ei, 
începută în toiul primăverii, 
impulsionată peste vara de rit
mul avînfat al muncii patriotice 
a studenților, a luat sfîrșit în ziiele 
de început ale noului an uni
versitar.

La începutul lui decembrie, 
după amenajarea și înzestrarea ei 
minuțioasă cu tot ce este necesar, 
cantina a fost dată în folosință, 
întregul mecanism, foarte modern 
al cantinei, s-a pus în mișcare 
pentru a deservi pe cei peste 
3.000 de locatari ai orășelului stu
dențesc.

Intrarea monumentală te duce 
spre un hol imens, luminat puter
nic. Și de aici, pașii se îndreap'ă 
în sala de mese, uriașă, spre ce'e 
zece ghișeuri de autoservire 
unde se găsește into.'csauna ua

Semnarea protocolului privind 
schimbul reciproc de mărfuri 

pe anul 1962 între R.P. Romînă 
și R.P.Polonă

In urma tratativelor care au 
avut loc într-o atmosferă de 
prietenie și înțelegere recipro
că, s-a semnat la București, 
în ziua de 18 ianuarie 1962, 
protocolul privind schimbul 
reciproc de mărfuri pe anul 
1962 între R. P. Romînă și 
R, P. Polonă. La baza acestui 
protocol a stat acordul comer
cial de lungă durată încheiat 
între cele două guverne pe 
anii 1961-1965 precum și pro
tocolul sesiunii a III-a a Co
misiei guvernamentale de co
laborare economică romîno- 
polonă.

Republica Populară Română 
va livra în Republica Popu
lară Polonă: utilaj de foraj, 
motoare electrice, vagoane dc 
marfă și cisterne, diverse ma
șini unelte, compresoare fri
gorifice, poduri rulante, pre
cum și produse petrolifere, ci
ment. geamuri, traverse de 
cale ferată, diverse produse 
chimice, 
conserve de 
fructe etc.

Republica 
va livra în 
Iară Romînă :

mobilă, struguri, 
fructe și legume,

Populară Polonă 
Republica Popu- 

mașini unelte,

motoare și agregate, mașini 
textile, diverse mașini minie
re, echipament naval, apara
tură de laborator, utilaj pen
tru sinteza amoniacului, pre
cum și cocs, laminate, celofi
bră, diverse produse chimice, 
cauciuc sintetic, conserve de 
pește, bunuri de consum in
dustrial etc.

Protocolul prevede o creștere 
a schimburilor comerciale de 
cca. 10 la sută față de contin
gentele protocolului comercial 
pe 1961.

Protocolul a fost semnat din 
partea romînă de Ana Toma, 
adjunct al ministrului Comer
țului, iar din partea polonă de 
Jozef Kutin, adjunct al minis
trului Comerțului Exterior.

La semnare au participat 
Mihail Fetri, adjunct al mi
nistrului Comerțului, precum 
și membrii delegațiilor romînă 
și polonă și funcționari su
periori din Ministerul Aface
rilor Externe.

Au fost de față Janusz Zam- 
browicz, ambasadorul R. P. 
Polone la București, și mem
bri ai ambasadei.

(Agerpres)

Fotbal
Echipa de fotbal Petrolul 

Ploiești și-a încheiat turneul 
în R. D. Vietnam jucând joi 
la Hanoi cu echipa Școlii 
Tehnice de Cultură Fizică din 
localitate. Fotbaliștii romîni 
au obținut victoria cu scorul 
de 5—1 (3-1) prin punctele 
realizate de Anton Munteanu 
(2), Dumitru Munteanu, Babo- 
ne și Badea.

Sîmbătă, echipa Petrolul va 
pleca spre patrie.

Echipa bucureșteană de fot
bal Steaua susține astăzi al 
doilea meci din cadrul turneu
lui pe care-1 întreprinde în 
Irak. Fotbaliștii romîni vor 
întîlni la Bagdad selecționata 
orașului. Duminică, tot la 
Bagdad, echipa Steaua va juca 
cu echipa reprezentativă a 
Armatei Irakiene.

Selecționata de fotbal (ju
niori) a R. P. Polone și-a în
ceput pregătirile în vederea 
participării la Turneul U.E.F.A. 
ce va fi organizat în R. P. 
Romînă. Recent echipa junio

rilor polonezi a susținut o 
partidă de antrenament cu 
selecționata de tineret a țarii 
pe care 
de 4-3.

a învins-o cu scorul

Ciclism
ciclist al Egiptului a 

după o zi de re

tre care: Kovacs (portar), 
Adorjan, Vajna, Moor, Berke- 
si, Sudar și Racz.

Lupte
Sîmbătă se desfășoară la 

Lyon un mare turneu inter
național de lupte clasice. La 
acest turneu R. P. Romînă va 
fi reprezentată de campionul 
mondial Valeriu Bularca și 
Ion Țăranu. Cei doi luptători 
romîni au părăsit ieri Capi
tala însoțiți de antrenorul L 
Corneanu.

Turul 
continuat, 
paus, cu desfășurarea etapei a 
V-a care a purtat caravana de 
la El Fayoum-El Ghizeh, ora
șul piramidelor. Primul a so
sit ciclistul german Lothar 
Appier care a obținut astfel 
a 4-a victorie de etapă. El a 
realizat pe 95 km timpul de 
2h 30’47”. Pe locul doi s-a 
clasat polonezul Scibiorek ur
mat de compatriotul său Kro- 
lak la 2’50”. Iugoslavul Se- 
benik - clasat pe locul 4 a so
sit la 4'20” de Appler.

în clasamentul general con
duce Appler (R. D. Germană) 
cu 20h 37’14” urmat de Kro- 
lak (R. P. Polonă) 20h40’04”, 
Sebenik (Iugoslavia) 20h41’34”; 
Fessler (R. D. Germană) 2011 
45’12”; Sciborek (R. P. Polonă) 
20h46’19” ; Frank (R. D. Ger
mană) 20h 47’17” etc.

Handbal in 7

Hochei pe gheață
Pe patinoarul artificial din 

parcul „23 August" au început 
joi întrecerile din cadrul tur
neului campionatului republi
can de hochei pe gheață la 
care participă 8 echipe califi
cate din preliminarii.

Cel mai mare scor a fost în
registrat de Steaua București 
care a dispus cu 24-0 de Me
talul Rădăuți. Alte rezultatei 
Știința Cluj — Surianul Sebeș 
Alba 9-0 ; Știința București — 
Tîmava Odorhei 10-5 ; Voința 
Miercurea Ciuc — Steagul 
Roșu Brașov 9-4.

Astăzi sînt programate ur
mătoarele meciuri: ora 9 Ști
ința Cluj — Metalul Rădăuți; 
ora 11 Steaua — Surianul; 
ora 18 Știința București — 
Steagul Roșu; ora 20 Voința — 
Tîrnava.

ca- 
cc- 

grea,

capacitatea

Cinematograie

i.

Cocn Pentru 100.000 
Vladimirescu; 
Popular ; In-

preocupare 
partea orga- 
Numai prin- 
perseverentâi vir- 

lui

rariate și in- 
estâri cultural- 

educative pe marginea filme-

modernă
meniu bogat și variat, late^orul 
cantinei, ca și arhitectura exte
rioară, indică aceiași înalt g-as 
de armonie, de bun gust s ele
ganță. Curățenia desâvirșită și 
grija pentru păstrarea ordinai ere 
atributul fiecăruia.

Personalul, alcătuit din pes'e 
160 persoane, își face impecabil 
datoria. Cantina are săli special 
amenajate pentru asigurarea ținu- 
tei și igienei ireproșabile a per
sonalului. Pentru deservirea unui 
număr așa de mare de studen; , 
cantina dispune de cele mai mo
derne instalații. S-ar putea spune 
că și aici modernizarea și spec *- 
Uzarea și-au spus cuvintul. Există 
autoclave (marmide) cu abur, 
bascule pentru mincare, spălător, 
mecanice, frigorifere. masmi mo
derne de tăiat carne, complet 
„ghețar** pentru păstrarea ali
mentelor, patiserie cu specialiști, 
magazii. In plus, la intrarea in can
tină o unitate O.C.L satisface ne
voile de produse im 
tinerilor locuitori ai ct 
dențesc clujean 
procura < 
cele mai 
necesare.

GHEORGHE BUS

vederea dezvoltării 
pacitâții de calificare a 
drelor pentru industria 
in raport cu dezvoltarea aces
tei principale ramuri de pro
ducție, a început construcția 
unor noi complexe școlare. La 
Constanța, de exemplu, se clă
dește o școală profesională 
oare va pregăti cadre. îndeo
sebi pe-.tru construcțiile nava
le. Școlile profesionale de la 
Birlad și Craiova iși măresc 

k aieliere noi ce 
vor fi date îk folosință in cu 
rind pentru pracnca elevilor

In acest an rs 
pe ridicarea c nc 
școlare la Galati, 
lan. Colibași 
tiți. Cel de 
pregăti 
califică 
cieni i 
btnat rid

de• In vederea competiției 
handbal în 7 „Cupa orașului 
București" echipa selecționată 
masculină de handbal a ora
șului Budapesta își continuă 
cu intensitate pregătirile. Lo
tul cuprinde 12 jucători prin- (Agerpres)

Piese ale dramaturgiei romînești 
interpretate pe scenele 

teatrelor din străinătate

Bucuria viitorilor petrochimiști
Cu un an și ceva în urmă, 

un excavator și-a înfipt 
șenilele într-o baltă. 

Gura lui nesătulă a început 
să muște din tufăriș, din pia
tră, din pămînt milos cărat cu 
timpul la vale de apa Trotu- 
șului. Și ziua și noaptea, ru
tierele cu remorci, autocami
oanele și autobasculantele 
cârau continuu petriș, nisip, 
cherestea și cărămidă. Și ziua 
și noaptea zidarii, punînd că
rămidă peste cărămidă, înăl
țau zidurile corpului 1, apoi 
l-au durat și pe al doilea, și 
pe nesimțite au răsărit ca din 
pămînt noile clădiri ale Com
plexului școlar petrochimic 
din Onești. Intr-o dimineață 
de ianuarie din acest an, cei 
peste 500 de viitori petrochi-

miști și-au ocupai 
cele noua săli de 
au audiat lecții, 
apoi ore de prad 
tiei laboratoare (două 
chimie și unul de fizică 
au servit masa in noua c 
tină.

Dupâ lecțiile predate 
făcut cunoștință cu sala 
lectura și cu biblioteca ce 
sumează peste 11.000 veiume.

Condiții minunate de f 
țăluiă, confort, hrană cc 
tentă, profesori de spe; 
tate, material didactic, 
ce a pus la indemina viito
rilor petiochimiști. partidul și 
statul nostru demo 
popular.

(Urmare din pag l-a)

ții și al libertății, despre tri
umful păcii și al puterii popu
lare. Cu multe sute de mii de 
volume a crescut, din ziua de 
23 August 1944 pînă azi, fon
dul de cărți al Bibliotecii Uni
versitare din lași, oglindind și 
pe acest tărîm amploarea fără 
precedent a dezvoltării pe 
care bătrînul oraș moldovean 
o cunoaște în anii puterii 
populare. Dar sporul, elocvent 
în gradul cel mai înalt, al căr
ților din această bibliotecă, 
una din cele mai mari 
patria noastră, este 
singur amănunt al 
trepidant în care se 
și crește orașul Iași, 
vechea și istorica 
Unirii, acolo unde î 
răsunat ca un cîntec al liber
tății melodia „Horei Unirii", se 
înalță azi un șir de blocuri 
noi și moderne, cu 6 și cu 7 
etaje, se află în lucru un nou 
cinematograf cu o capacitate 
de 1200 locuri — și înfățișarea 
cea nouă a Pieții se va întregi 
și definitiva în anii viitori 
prin alte numeroase și impu
nătoare construcții edilitare.

Lîngă gara Socola, acolo 
unde în 1917 au răsunat mar
șurile și dntecele revoluțio
nare ale regimentelor și sot- 
niilor roșii, a fost construită 
și s-a dat în funcțiune o nouă 
și puternică unitate industria
lă socialistă, fabrica de mobi
lă, cu o capacitate anuală de 
zece mii de garnituri.

Dar nu mai recunoști nici 
vechiul Copou, locul atît de 
legat de viața și poezia ma
relui bard de la Ipotești. Zeci 
și sute de clădiri noi au apă
rut, blocuri de locuințe, că
mine pentru studenți, noi 
corpuri arhitectonice, cuprin
zând săli de cursuri, labora
toare și biblioteci ale institu
telor superioare nou înființate: 
Facultatea de medicină vete
rinară, Institutul agronomic. 
Facultatea de farmacie, Insti
tutul Politehnic.

Pășind in această cetate

diu 
’ doar un 

ritmului 
> dezvoltă 
. In stră- 

Piață a 
în 1859 a

universitară edificată de so
cialism nu putem să uităm 
că în lașii anului 1938, in acest 
oraș, așa-zis 
orașul 
demia 
veche 
cit cu 
denți și un singur institut su
perior. Astăzi sint 6 institute 
superioare cu un număr total 
de peste 10.000 de studenți. Și 
nu putem trece cu vederea 
peste faptul remarcabil, de 
neînchipuit chiar pentru o țară 
cu seculare tradiții universi
tare, că trei sferturi din stu
denți, mai bine de 7000, sint 
bursieri, învață, locuiesc și 
mănîncă în zeci de cămine 
moderne, mobilate ca niște 
case de odihnă. Da, ast
fel de condiții de viață și 
învățătură, inimaginabile pe 
vremea burgheziei, sint asi
gurate azi fiilor de munci
tori și țărani care învață — de 
către Partidul nostru, de că
tre constructorii orinduirii so 
cialiste. Miile de studenți care 
învață cu sîrguință în institu
tele superioare ale centrului 
îiniversitar ieșan vor fi ingi
neri agronomi și chimiști, si- 
derurgiști și mecanici, profe
sori și medici. Ieșind de pe 
porțile universității ieșene, ei 
vor intra în halele luminoase 
ale noilor fabrici: la „Țesă
tura" și fabrica de penicilină, 
la fabrica de ulei ori la cea 
de mobilă, la Atelierele „Ilie 
Pintilie" ori la viitorul com
binat metalurgic, vor fi con
structorii viitoarelor cvartale 
de locuințe, 
tru întărirea 
nizatorică a 
lective din 
ridicarea pe 
vieții 
Iași.

In anii puterii populare bă
trînul Iași a devenit un oraș

universitar, in 
unde se înființase Aca 
Mihăileană, cea mai 
din țară, nu erau de- 
ceva peste 2000 de stu-

vor munci pen- 
economico-orga-, 

gospodăriilor co- 
regiune, pentru 
o nouă treaptă a 

economice a regiunii

Filmul satului
Ora practica la cercul de 
desen de la Casa pionie

rilor din Cluj.
Foto : N. STELORIAN

u into virări V- din 
.6 ce au vizionat 

eres aces: film s-au de- 
La G-A-C. din Comloșul 

și. după ce au vizitat-o 
Urmat: ..Filmul ne-a spo- 
nteresul de a cunoaște

I A
industrial, un centru cu o ac
tivitate economică și culturală 
tot mai puternică. Nu sint 
mulți ani de cind intr-o mar
gine a orașului a apărut pri
ma fabrică romînească de an
tibiotice. In ziua de 11 decem
brie 1955 ea a dat cea dinții 
șarjă de penicilină, dar de 
atunci incoace chimiștii și 
talentații lucrători ai acestei 
importante uzine au organi
zat și pus la punct fabrica
rea unei game variate de noi 
și valoroase antibiotice : au- 
reomicina, aureociclina, strep- 
tomicina, tetraciclină, eritro- 
micina, în total douăzeci de 
noi soiuri de antibiotice. In 
acești ani au apărut uzinele 
textile „Țesătura" și „Moldo
va”. Nu mai departe decît în 
1960 a fost dată in folosință 
fabrica de mobilă, la care în 
anii viitori se va adăuga o 
mare și importantă secție pen
tru fabricarea mobilei curbate.

Sub dealul Repedea au în
ceput lucrările de construcție 
pe locul unde nu peste mulți 
ani se vor înălța halele și ate
lierele unei mari uzine meta
lurgice care va fi gata în în
tregime în 1965, dar care va 
intra parțial în funcțiune în 
1963 și va avea secții de țevi 
sudate, profile îndoite de tablă, 
laminor de benzi la rece etc.

In apropiere, de parted cea
laltă a șoselei principale, se 
află șantierul viitoarei fabrici 
de ulei care va prelucra anual 
120.000 tone semințe. De pe 
acum se pot vedea profilin- 
du-se și integrîndu-se majes- 
tuos în peisaj uriașele rezer
voare ale acestei fabrici.

Seria noilor întreprinderi 
industriale din Iași continuă 
cu Antrepozitele frigorifere, 
cu Uzina de industrializare a 
lemnului durea, ea va conti
nua în anii viitori prin con
strucția unor noi uzine, ori cu

.•e sau științifice să fie ex 
;emeinic de către spe- 

antrenîndu-se in a- 
acțiune cadrele cele 
ipetente. De asemenea, 

odată cu prezentarea filmelor 
e foiositer să 
lanzate și cărții

fie larg popu- 
ile agrozootehni- 
blioteci și care, 

in mina ci- 
sfera de inte-

de pos* —Ța-o s £] 
orare a tiaeri

să tețe
bine conțmutul £ecârj

Salt spre glorie: Patria, 
C. Frimu, Alex. Sahia, N. 

Bălcescu : Tcm-Degețelul : Re
publica, București, Gh. Doja, 
Libertății ; Cinci zile și cinci 
nopți : Magheru, Volga ; Nu e 
loc pentru animale sălbatice: 

lecsandn. E. Pavel, Al. 
v. Dosea Simo; Agentul

O serie de piese din drama
turgia romînească au fost in
cluse anul trecut și în reper
toriul unor teatre de peste 
hotare.

Printre alte piese romînești, 
clasica comedie a lui I. L. 
Caragiale „O scrisoare pier
dută" a fost prezentată la 
Tokio, iar la Viena a văzut 
lumina rampei piesa lui ■ Mi
hail Sebastian „Ultima oră“, 
care în anii precedenți a fost 
jucată și de alte teatre străine.

Și multe piese ale drama
turgiei noastre contemporane 
au fost solicitate peste hotare. 
Printre altele, lucrarea lui Al. 
Mirodan „Celebrul 702" a 
fost prezentată de Teatrul de 
Dramă și Comedie din Mos
cova, de Teatrul de Varie
tăți din Varșovia, pre
cum și de Televiziunea din 
Budapesta, în interpretarea 
unor fruntași ai scenei ma
ghiare. Sub titlul „Cîntecul 
speranței**, Teatrul Tineretu
lui din Baku a pus în scenă

piesa „Nota zero la purtare* 
de V. Stoenescu și O. Sava, 
în timp ce o altă lucrare ro
mînească „Omul care a văzut 
moartea" de Victor Eftimiu a 
fost interpretată vara trecută 
de colectivul Teatrului „De- 
ryne“ din Budapesta. în re
pertoriul Teatrului Satiric din 
Sofia a continuat să figureze 
și anul trecut comedia lui 
Aurel Baranga „Mielul tur
bat" și se pune în scenă piesa 
„Siciliana" a aceluiași autor, 
în prezent, la un alt teatru 
din capitala Bulgariei, Tea
trul Tineretului, se află în 
repetiție piesa „Ziariștii** de 
Al. Mirodan, în direcția de 
scehă a unui regizor romîn. 
Televiziunea finlandeză are 
în pregătire piesa lui Mihail 
Sebastian „Steaua fără nume".

Piese ale dramaturgilor no
ștri au fost solicitate de di
verse alte teatre din străină
tate, iar unele au și fost tra
duse și publicate.

(Agerpres)

Iată, de pildă, acum se află 
în circulație la sate, numeroase 
filme documentare agrozooteh
nice. Es:e necesar ca ele să fie 
folosite din plin în cadrul în- 
vățămîntului agrozootehnic ca 
im prețios material didactic- 
instructiv. Organizațiile U.T.M. 
pot organiza cu mult folos vi
zionări colective de filme pe 
profesii, pe specialități sau pe 
brigăzi, solicitînd filme cu te
matica necesară.

E bine ca filmele agroteh-

permanentă din 
nizațiilor U.T.M. 
tr-o temeinică și 
muncă cultural-educativâ în 
jurul filmului, organizațiile 
U.TAÎ. vor contribui la creș
terea continuă a numărului ti
nerilor spectatori de cinema
tograf, pasionați ai filmului. 
Caracterul educativ al filme
lor, puterea lor sugestivă, ca
pacitatea lor mobilizatoare, 
trebuie bine și larg folosite în 
educarea comunistă a tinerilor. 
Prin desfășurarea de variate 
și interesante acțiuni să dez
voltăm și mai mult dragostea 
pentru film în rîndul tineretu
lui satelor. Să facem ca fie
care tînăr de la sat să devină 
un bun și nedespărțit „prieten 
al filmului".

jrie; Secerișul ver
ii Gorki; Flăcări in 

Taiga: Central, înfrățirea în
tre popoare; Mecanicul con
ducea trenul: 16 Februarie;
Porto-Franco: Victoria, V.
Roaită, B. Delavrancea : Ulti
mul meu tango : Tineretului; 
Castelul din basme: Timpuri 
Noi; Program special pentru 
copii — dimineața, Fata cu 
chitara — după amiază : 13 
Septembrie; Sosește circul: 
Cultural, M. Eminescu; întâl
nire pe cablu : 8 Martie, Mio
rița; Vîntul s-a oprit în zori: 
Grivița ; Evdochia : C-tin Da
vid; Poveste despre o fată : 
Unirea, Munca; Marinarul în
drăgostit • Olga Bancic; Cai
dul : Flacăra; “ 
de mărci: T. 
Raidul vărgat: 
vierea: Moșilor ; Austerlitz: 23 
August; Zece pași spre răsă
rit : I. Pintilie; Două vieți, 
(ambele serii): 8 Mai; Vîrstă 
dificilă: Floreasca.

$ I
reutilarea și modernizarea ce
lor existente. Se va construi o 
nouă centrală electrică de ter- 
moficare cu o putere instalată 
de 36—50 MW., care va ali
menta cu energie electrică, 
aburi și apă fierbinte unită
țile industriale ale acestui 
oraș aflat în plină dezvoltare. 
Am amintit mai sus despre 
uzina metalurgică ce va fi 
construită in Iași. Ea va fi în 
cea mai mare măsură auto
matizată și de pe porțile ei 
vor ieși într-un singur an 
125.000 tone de țevi sudate, 
60.000 tone benzi laminate la 
rece. Ea va alcătui obiectivul 
industrial cel 
din Iași și va 
produsele sale 
tregii noastre 
ateliere feroviare 
lucrat Ilie Pintilie 
profilate, lărgite și 
zate. Incepînd din 
ele vor trece la producția de 
utilaje și agregate pentru in
dustria chimică, a celulozei și 
hîrtiei. Producția anuală de 
asemenea utilaje a acestei im
portante uzine reprofilate va 
atinge 34.000 tone, cantitate 
ce depășește actuala produc
ție de utilaj chimic a întregii 
țări. Se va construi o fabrică 
de prelucrare a maselor plas
tice cu o producție de circa 
30.000 tone pe an, producție 
care, după 1965, va ajunge 
pină la 70.000-80.000 tone pe 
an. Se va construi, de aseme
nea, în Iași o fabrică de mase 
plastice — poliesteri și poliure- 
tani — ce vor fi folosite în con
strucții, în industria lemnului 
și în fabricarea mașinilor. Va 
fi construită, tocmai pentru a 
asigura volumul sporit al noi
lor construcții industriale și 
edilitare, o mare fabrică de 
materiale de construcții cera
mice și o fabrică de elemente 
prefabricate din beton. Pon-

de per* 
industri- 
de către

mai important 
aproviziona cu 
economia în

tări. Bătrînele 
în care a 
vor fi re- 
moderni- 

anul 1965

derea regiunii lași în indus
tria țării va spori astfel de 
la 2,3 la sută în anul 1960, la 
3,4 la sută în anul 1965,

Toate aceste perspective 
minunate au fost expuse de 
către tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej în toamna 
anului trecut, cu prilejul vizi
tei pe care a făcut-o in orașul 
și regiunea Iași.

Atunci, în afară 
spectivele dezvoltării 
ale au fost expuse
tovarășul Gh. Gheorghiu-Dej 
și perspectivele celorlalte 
sectoare ale vieții economice 
și culturale ale orașului Iași: 
noul Institut politehnic care 
să îngăduie școlarizarea în 
1965 a unui număr de 
5.500 de studenți. Noul com
plex de clădiri ale Institu
tului politehnic va fi dotat cu 
tot ceea ce este necesar unei 
optime pregătiri științifice și 
tehnice a viitoarelor cadre de 
ingineri: amfiteatre, labora
toare, săli de studii și ateliere. 
Pină în 1965 în Iași se vor 
construi cămine studențești cu 
o capacitate totală de 7.000 
locuri. Se vor construi un post 
de radio pe unde metrice, o 
stație de televiziune, cinema
tografe, o casă de cultură, iar 
spațiul de locuit din orașul 
Iași va spori cu 12.000—13-000 
apartamente noi ce se vor con
strui pe baza unui vast plan 
de sistematizare și moderni
zare a orașului Iași, care va 
face din această străveche și 
glorioasă localitate, după cum 
spunea tovarășul 
Gheorghiu-Dej, „un 
dern, un oraș nou, 
cele mai frumoase 
țării".

Cu prilejul vizitei 
făcut-o la Iași în toamna anu
lui trecut, tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, împreună cu 
ceilalți conducători de partid

Gheorghe 
oraș mo- 
unul din 
orașe ale

pe care a

și de stat, a fost întîmpinat te 
Atelierele feroviare „Ilie Pin
tilie" de unul din cei mai 
vechi muncitori de aci, de 
strungarul Alex. Gheorghiu. 
Acest muncitor veteran, care 
lucrează la Atelierele ferovi
are „Ilie Pintilie" din anul 
1919, l-a întîmpinat pe tovară
șul Gheorghe Gheorghiu-Dej 
cu aceste emoționante cuvin
te: „Să trăiți ani mulți, cu să
nătate, iubite tovarășe Gheor
ghiu-Dej. Partidul și guvernul 
nostru pot să fie sigure că și 
de acum înainte muncitori
mea ieșeană nu-și va precu
peți eforturile, că va munci cu 
tot avîntul pentru înflorirea 
țării".

Bătrînul muncitor feroviar, 
cu părul brumat, vorbea în 
clipele acelea în numele tutu
ror muncitorilor ieșeni, în nu
mele constructorilor noilor 
unități industriale din Iași, în 
numele tuturor oamenilor 
muncii din acest oraș stră
vechi și tînăr.

Nu poți să nu te gîndești la 
viața nouă, frumoasă și plină 
de bucurii pe care o duc lo
cuitorii acestui oraș, întocmai 
ca și locuitorii celorlalte cen
tre urbane ale țării. Orașul 
Iași a încetat să mai fie „un 
loc unde nu se întîmpla nimic", 
a încetat să mai fie un oraș 
colbuit ce trăia doar din vechi 
și trecute glorii, devenind un 
centru de viață creatoare și 
clocotitoare, în plină și frene
tică dezvoltare.

Orașul Iași își trăiește in 
zilele noastre, în socialism, 
adevărata sa tinerețe. Oraș 
drag, îndrăgit de generații în
tregi de tineri, pentru că între 
zidurile sale au trăit și lucrat 
Eminescu, Creangă și Sado- 
veanu, savanți ca Petru Poni 
și Petru Bogdan, cărturari 
progresiști ca Mihail Kogălni- 
ceanu, luptători neînfricați și 
credincioși cauzei sfinte a po
porului ca neuitatul Ilie Pin
tilie, orașul Iași va deveni, 
așa cum spunea tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, „u- 
nul din cele mai frumoase 
orașe ale țării".

Incepînd de marți 23 ianuarie
la Cinematograful „Patria"

VA RULA NOUL FILM RONÎNESC

S-A FURAT O BOMBĂ

producție a studioului cinematografic 
„București"

Scenariul și regia: ION POPESCU-GOPO 
Imaginea : ȘTEFAN HORVATH 
Muzica: DUMITRU CAPOIANU

CU :
IURIE DARIE, EUGENIA BALAURE, JEAN DANESCU, 
LILIANA TOMESCU, HARALAMBIE BOROȘ, PUIU CĂ- 

LINESCU. OVID TEODORESCU, TUDOREL POPA



— Vîntul — 
s-a oprit la dig

— Fluiera vîntul pe cîmp, îl 
auzeai: Uuuu... Al naibii mai flu
iera, rece, ascuțit. Poetul a zis: 
„Dobroge, fără bogată / Bate vînt 
și crește piatră". Trebuia să mai 
adauge: și ciulini. Da, da, și ciu
lini. Așa arăta pe-aici cîmpul : 
aspru ca de piatră și plin de ciu
lini. Nu scotea omul nimic din 
el. Vîntul batea și aduna ciulinii 
în clăi, rostogolindu-le. Vîntul a- 
lerga după ciulini. Omul le dădea 
foc și cenușa o înghițea vîntul. 
Vînt aspru, nesătul.

Harnic om la vorbă, mi-am zis. 
Dacă și la treabă o fi tot așa, 
apoi ăsta da, om. M-a surprins 
privind pe geamul mașinii care 
ne ducea spre G.A.C. din comu
na Gîrliciu. A rotit volanul ușor, 
cotind mașina pe un drum mai 
puțin prietenos, cu pante și oco
lișuri. II aud: ,,La ce te uiți, la 
ciulini" ? Cred că a vrut să mă 
întrebe la ce mă gîndesc, dar 
omul e „subtil", știe cum să te 
ia. Poate că meseria de șofer l-a 
făcut așa vorbăreț, mai știi ?

— Vorbesc cam mult, da ? Eu 
vorbesc și cu cîmpurile, vara. Car 
motorină de la S.M.T. la brigă
zile de tractoare și mă plictisesc 
la volan. Trec pe lingă lanurile 
de porumb și grîu și vorbesc cu 
ele. Da’ te uitai la ciulini, nu l

Are ce are cu ciulinii. 11 chea
mă Geru Petre și este șofer la 
S.M.T. Dăeni, raionul Hîrșova. Și 
nu-i mai tace gura deloc. Merge 
cu niște treburi „colective" la 
Gîrliciu și l-am rugat să mă ia și 
pe mine.

— Hai, că e mai vesel în doi, 
mi-a zis. Înadins am luat-o pe 
drumul ăsta, sînt și alte drumuri, 
mai bune, da' eu pe-aici am vrut 
să te duc. Am dus mulfi ziariști 
pe cîmp și pe niciunul nu l-am 
dus pe-același drum. Așa, să fie 
văzut tot cîmpul. E cîmp nou, to
varășe, și merită să fie văzut. 
Cîmpul ăsta are o poveste a lui,

frumoasă. Poate-o scrii. Da' fe ui
tai la ciulini, nu ?

îl obsedează ciulinii. $i să spun 
drept, au început să mă obsedeze 
și pe mine. Ce-o fi avînd cu ei I

— Acum cresc ciulinii doar 
pe marginea drumului, pe șan
țuri. Pe cîmp unde să mai creas
că, dacă ară tractorul adine, de 
le-a scos și urma rădăcinii ? Cresc

pe marginea drumului, vine toam
na apoi, se usucă și se rup. Trec 
cu mașina pe drum și-i prind în 
curenfii mașinii care-i dă de-a 
berbeleacul înainte. Uite-i, cică 
se iau la întrecere cu mine. Așa 
rid de ei mereu... Păcat că n-ai 
fost astă toamnă pe-aici. Am că
rat cu remorca porumbul de pe 
cîmp, că nu mai ajungeau căruțele 
colectiviștilor. C-a fost și recoltă 
mare, dom'le, 4.800 kg de po
rumb boabe la hectar. De-aia au 
și cerut colectiviștii remorci 
S.M.T.-ului.

Iar a trecut la altceva. Sînt si
gur că va reveni la povestea cu 
ciulinii. Dacă nu va reveni el o 
să-l întreb eu și tot o să aducem

vorba despre ciulini. Mă obse 
dau de-a binelea. Alergau cu noi 
pe drum și Geru Petre nu-i mai 
lua în seamă. Dar tot nu tace.

— Nu spuneam eu că-i cîmp 
nou pe-aici l Spuneam. Cînd s-a 
mai pomenit ca sa aduni 4.800 
kg de porumb de pe un hectar?! 
Sufla vînt rece de pe Dunăre și 
umfla apa bălților. Se revărsau 
bălțile peste cîmp pînă în pragul 
Dăenilor. Acolo unde-i sediul gos
podăriei colective era înainte pra
gul bălții revărsate. Se retrăgeau 
apele și oamenii semănau. Cînd 
nu se retrăgeau, nu semănau. Și 
chiar cind semănau, prea mare 
lucru nu culegeau. Ploua, bătea 
vîntul și apele se revărsau iar, 
măturind toate semănăturile. Creș
teau apoi ciulinii.

Jn sfirșit, ciulinii... Dar Geru 
Petre trece cu vorbai mai departe, 
parcă ar frece cu mașina peste ei.

— Oamenii au făcut gospodărie 
colectivă și s-au gîndit că trebuie 
făcut un dig care să oprească 
apele. Uite digul, se vede în fata 
noastră. Ne apropiem de el. Și 
eu am lucrat la el. Dig mare de 
6 metri înălțime, gros. Să tot 
bată vîntul că nu mai împinge a- 
pele peste el. Nici vîntul nu trece, 
dar apele. Ai să vezi acuma, o- 
presc mașina și ai să vezi.

A oprit mașin^. S-au oprit și 
ciulinii care fug.seră pa lîngă 
noi. S-au oprit lîngă dig.

— Nu s-au lăsat, zice Geru 
Petre. Au găsit o leacă de vînt 
și, hai la fugă. Le dăm foc ? mă 
întreabă făcîndu-mi cu ochiul.

— Le dăm.
S-au aprins și ard frumos, îe- 

gănindu-se, trosnind ușor. Cenușa 
cade jos ca un praf subțire, cer
nut. Nu se mai ridică în văzduh.

— Vezi că nu mai bate vîntul ? 
S-a oprit lingă dig, nu mai bate. 
Altfel înghițea cenușa asta. Ne-o 
suila în ochi. Umfla apele bălții 
și le imp -.gea în cîmp. Și mai 
seamănă și culege atunci. Doar 
Ciulini ar li fost P® cîmp I

Și m -a arătat cîmpul : o fla
cără verde, cit vezi cu ochii. Griul 
iîvorise afară, subțire, crud. 
Parcă-! auzeam cum crește. Era 
liniște, vîntul bălții se oprise la 
dig, nu mai fluiera. Ne-am urcat 
în mașină și am pornit spre gos
podăria colectivă din Gîrliciu. 
Geru Petre mi-a spus că asta vară 
a cărat și la această gospodărie 
grîu. L-a cărat noaptea, pe lună, 
de la arie.

— 3.000 de kg grîu de pe fie
care hectar, atît a fost treierat. 
Cîmp nou, ferit de vinturi aspre. 
Cîmpul e odihnit, dă roadă bună, 
că a șezut sub ape.

Drumul pînă la Gîrliciu trece o 
bună bucată de timp pe lîngă 
balta Indiguită. Acum am priceput 
de ce Geru Petre m-a adus pe 
acest drum. Să ascult cum a tăcut 
vîntul aspru, care rostogolea ciu
linii ca o amintire tristă, de de
mult.

A. I. ZĂINESCU

Elevi ai Școlii medii nr. 3 din oiașul Ploiești, în vizita la 
Uzinele „1 Mai" din localitate.

Fcto : GR. PREPELIȚA

Cîteva comparații grăitoare
(Urmare din pag. l-a) 

„Aga" dă lapte molt, îi dădeam 
și eu furaje mai multe, o prote
jam. Cîtăva vreme ..Nola" a dat 
lapte puțin. Eu nu i-am urmărit cu 
atenjie produefia și i-am dat în 
continuare rafii mici. In anul a- 
cesta am încercat să-i măresc 
tainul cînd am observat că începe 
să lase mai mulf lapte și am vă
zut că produefia crește. Nu știu 
dacă o să dea 5.000 de litri, dar 
în orice caz sînt convins că va 
produce mult mai mult decît anul 
trecut. Și nu numai ea, ci toate 
vacile noastre. De aceea eu pro
pun să facem așa cum au proce
dat fruntașii care au vorbit la 
Consfătuire — să furajăm vacile 
după greutate și producție, pe 
grupe mici.

— Pentru ca toți îngrijitorii să 
știe bine cum să întocmească ra
fiile alimentare — interveni 
Ion Antone, secretarul comitetului 
U.T.M. pe gospodărie — eu cred 
că pe lîngă pregătirea lor la 
cercul zootehnic ar fi bine sa 
continuăm experiența bună pe 
care am avut-o anul trecut și să-i

trimitem prin rotație pe cite 10 
zile sa învețe de la muncitorii din 
sectorul zootehnic de la gospodă
ria de stat Piscu-Sadovei. Mă 
gîndesc mai ales la cei mai noi 
în meserie...

Președintele a umplut în seara 
aceea un caiet întreg cu propu
neri venite din partea colecti
viștilor.

„Se va organiza un conveier 
verde pentru ca animalele să aibă 
unda pășuna din primăvară pînă 
în toamnă tîrziu... se vor respec
ta întocmai regulile agrotehni
ce pentru asigurarea unor produc
ții sporite de concentrate .. se va 
îmbunătăți programul de grajd 
și se va acorda cea mai mare a- 
tenție respectării lui..."

O bună parte din aceste. pro
puneri au fost aplicate de acum 
în practică. Pe parcurs, la timpul 
lor, toate vor fi înfăptuite. Pentru 
că colectiviștii din Gighera sînt 
hotărîți să obțină în anul acesta 
de la vacile pe care le au o pro
ducție medie de lapte care să 
depășească cu mult media reali
zată anul trecut.

Cadre de conducere
14.000 de președinți, vicepre

ședinți și brigadieri, aproape de 
două ori mai mufți decît anul tre
cut, frecventează acum cursurile 
speciale de pregătire a cadrelor 
de conducere din gospodăriile 
colective.

Tematica acestor cursuri organi
zate pe lîngă centrele agricole 
școlare și institutele de învățămînf 
a fost îmbunătățită pe baza con
sultării unor președinți și briga
dieri cu experiență bogată. Lec
țiile sînt axate pe sarcinile con
crete ce se pun în prezent în 
fața gospodăriilor colective pe 
problemele principale ale conso
lidării lor economico-organizato- 
rice. Ele tratează cele mai noi

din G.Ă.C.—la școală
metode de sporire a producției 
vegetale și animale, prezintă ex
periența Înaintată a gospodăriilor 
colective fruntașe în organizarea 
producfiei agricole, în organiza
rea și retribufia muncii. La cursuri 
sînt larg folosite recomandările 
Consfătuirii pe țară a făreMnilor 
colectiviști. în afara lecțiilor de 
specialitate se fin expuneri pe 
teme de cultură generală.

(Agerpres)

Un drum printre stîncile din Piatra Craiului îți oferă ase
menea priveliști încîntâtoare.

Foto : prof. V. ORZA

Popularizează învățămintele Consfătuirii 
colectiviștilor fruntași

Informații
Joi la amiază ambasadorul 

R.P. Ungare la București, 
Bela Nemety, a oferit un de
jun în cinstea delegației Co
mitetului de stat pentru ener
gia atomică din R.P. Ungară 
care face o vizită în țara noas
tră.

La dejun au participat re
prezentanți ai conducerii A- 
cademiei R.P. Romîne și Ins
titutului de fizică atomică și

Comitetului pentru energie 
nucleară al Consiliului de 
Miniștri, funcționari supe- | 
riori din Ministerul Afaceri- i 
lor Externe.

★
Joi dimineața, ziariști din 

Capitală s-au întîlnit cu crea
torii filmului „S-a furat o 
bombă”, care va rula în cu- 
rînd pe ecranele cinemato
grafelor noastre.

în aceste zile in satele re
giunii Crișana s? desfășoară 
acțiuni menite să facă cunos
cute oamenilor muncii din a- 
gricultură învățămintele Con
sfătuirii pe țară a țăranilor 
colectiviști ți experiența unor 
unități fruntașe.

La căminele culturale și col
țurile roșii ale gospodăriilor 
colective din Sinnicolau Ro- 
min, Mărtihaz și Homorog din 
raionul Salonta part ici pan ții 
la consfătuire Teodor Maghiar, 
Erou al Muncii Socialiste, pre
ședintele G-A.C. din Mâdăraș. 
și Vasile Cirtea, președintele 
G.A.C. din Bătăr, s-au întilniț 
cu colectiviști. La întilniri ei 
au vorbit despre recomandă

rile consfătuirii și despre ex
periența lor în cultura legume
lor și dezvoltarea sectorului 
zootehnic. In urma discuțiilor 
și a propunerilor colectiviști
lor, consiliile de conducere ale 
gospodăriilor colective Ghiorac, 
Salonta, Talpoș, Ținea și alte
le au hotărit să mărească te
renurile destinate culturilor 
de legume, stabilind un șir de 
măsuri pentru sporirea pro
ducției la hectar.

în regiunea Crișana au avut 
loc pină acum 160 de întilniri 
ale colectiviștilor cu delegații 
și tnriiații la Consfătuirea pe 
țară și alți fruntași ai recolte
lor bogate.

(Agerpres)

I Sortimente no! 
de produse 
din sticlă

Conducerea fabricii de 
sticlă „Vitrometan“ din 
Mediaș acordă o deose-

bită atenție lărgirii sortimen
telor prin introducerea în 
fabricație de noi modele care 
să satisfacă cerințele cumpă
rătorilor.

în cursul primului trimes
tru, vor fi introduse în pro
ducție alte 25 modele de arti
cole de menaj din sticlă, se- 
micristal de calitate supe
rioară.

Nu peste multă vreme. în 
vitrinele magazinelor vor a- 
pare aceste noi modele care 
vor fi cu siguranță pe placul 
cumpărătorilor.

IOAN SUCÎU 
corespondent voluntar

Avancronică muzicală
In ansamblul general al 

stagiunii, viitorul con
cert al Filarmonicii bu- 

cureștene aduce o notă deose
bită, înmănunchind una din 
cele mai tulburătoare lucrări 
ale literaturii muzicale — 
Concertul în la minor pentru 
vioară și orchestră de Bach, cu 
două valoroase lucrări contem- 

i porane : Concertul pentru or
chestră de Ana toi Vieru și „O- 
ratoriul patetic" de G. Sviridov. 

De la „Suita în stil vechi" cu 
care a debutat în_________

cuprinde cvintetul de coarde, a 
doua — suflătorii de lemn, 
a treia — alămurile la care 
se adaugă timpanii, și în sfîr- 
șit, a patra este formată din 
pian, harpă, celestă și clopo
ței).

După Concertul în la minor 
pentru vioară și orchestră de 
Bach — una din cele mai înăl
țătoare creații din istoria lite
raturii pentru vioară scrise în 
ultimele veacuri, vom asculta 
în partea a Il-a a concertului

pe R. B. Riazanov și D. D. Șos- 
takovici. Multe dintre lucră
rile sale (numeroase piese vo
cale și de muzică de cameră — 
printre ele remarcabilul ciclu 
vocal „Patria mea“ pe versu
rile poetului A. Isaakian — 
două simfonii, două concerte 
pentru pian și orchestră, în 
sfirșit remarcabilul „Oratoriul 
patetic") au atras în ultimii 
ani atenția iubitorilor muzicii. 
Căutător permanent de dru
muri noi, Sviridov a creat an 
________ de an o serie de lu-

1946. pînă la Con- crări care se înscriu
certul pentru flaut și în program: în rîndurile celor mai
orchestră recent in- F 5 • ^e seamă creații ale
terpretat în cadrul^natol Vierii - Concertul peniru orchesfră"1’^”. sovietice, 
unui concert al Or-J, - r toata
chestrei simfonice aDâCil 
Radioteleviziunii, A- 
natol Vieru a elabo
rat un larg număr de' 
lucrări vădind permanenta 
dorință a compozitorului de a 
aborda mari probleme ale 
contemporaneității, de a-și 
forma un limbaj propriu de 
expresie.

Scris în 1954 la Moscova, în 
anii de studiu sub îndruma
rea lui Aram Haciaturian, 
Concertul pentru orchestră 
este una din cele mai inspi
rate lucrări ale tânărului crea
tor.

Alcătuit din patru părți (Al
legro con brio, Andante pensi- 
eroso, Allegretto, Allegro vi
vace) Concertul pentru or
chestră se caracterizează 
printr-o muzică 
ta, tonică, plină 
goste de viață, 
orchestrală redusă, 
torul îi încredințează executa
rea lucrării, este împărțită în 
4 grupe instrumentale. (Prima

exuberan- 
de dra- 
Formația 

căreia au-

l « Folosind toate re-Concert pentru vioară și orchestrăsurseie orchestrei 
G. Sviridov — Oratoriul patetic moderne, Sviridov fă- 

urește un tablou 
-------------- grandios, ce cuprinde 
3 momente centrale: Marea 
Revoluție Socialistă din Oc
tombrie, perioada războiului 
civil și măreața epocă a con
strucției unei vieți noi.

Solicitînd 
lui aparat 
dem un cor 
liști, Sviridov își construiește 
lucrarea în 7 părți ale căror 
titluri sînt pe deplin edifica
toare cu privire la problema
tica redată în amplul orato
riu : „Marș" : ,.Poveste despre 
fuga generalului Vrangher* ; 
„Eroilor luptei de la Perekop": 
„Pămîntul nostru" (un montaj 
din fragmente ale poemului 
maiakovskian „Harașo" ce ex
primă dragostea poetului pen
tru patria socialistă); „Aici va 
fi orașul-grădină"; „Convor
bire cu tovarășul Lenin‘- și fi
nalul „Soarele și poetul".

„Oratoriul patetic — scria 
tntr-un recent studiu muzicor 
logul sovietic I. Kremlev — 
este o lucrare inovatoare. Cu 
adevărat inovatoare! căci au
torul nu tinde să „născoceas
că" nu face dovadă de preten- 
țiozitate, nu aspiră la origina
litate cu orice preț, nu caută 
să fie un colecționar de rari
tăți armonice, ritmice, sau 
timbrale. Nu. El aspiră, dim
potrivă la simplitate, claritate, 
la exprimarea veridică a idei
lor înaintate ale vremurilor 
noastre. Veridicitatea și fires
cul reprezintă aici legea fun
damentală...

Nu încape îndoială că „Ora
toriul patetic" va fi un exem
plu inspirator pentru mulți 
compozitori, un îndemn de a 
scrie simplu, clar, viguros și 
accesibil".

— pentru prima oară în țara 
noastră — „Oratoriul patetic" 
pentru soliști, cor și orchestră 
de G. Sviridov.

Puțini compozitori au reușit 
să creeze muzică pe versurile 
lui Maiakovski, să plămă
dească muzica adecvată origi
nalului stil al poetului atît de 
prețuit de iubitorii poeziei 
contemporane pentru spiritul 
popular al creației sale, pen
tru noutatea și măreția imagi. 
nilor. Muzicologii contempo
rani sînt unanimi în a aprecia 
faptul că Sviridov a reușit în 
„Oratoriul patetic" să se iden
tifice cu poetul, să-și subor
doneze melodia puterii expre
sive a textului maiakovskian.

Născut 
regiunea 
silievici 
cursurile
Leningrad 
ziții unde

în afara întregu- 
orchestral mo- 
mixt și doi so-

în 1915 la Fatej în 
Kursk, Gheorghi Va- 
Sviridov a absolvit 
Conservatorului din 
la clasa de compo- 
i-a avut profesori

I. SAVA

Producțiile de lapte pot sâ 
creased și mai mult lata 
ce stâ la baza experien
țelor pe care le iac cerce- 
tâtorii Bazei experimentale 
de la Fundulea, de pe 

lîngă I. C. A.
Foto : AGERPRES

Reproducem din 
revista „Za Rubejom" 
însemnările de călă
torie ale reporterului 

B. Reabov

■ eylonezii își nu
mesc insula lor 
„Lanka“, ceea ce 
înseamnă „strălu
citorul"". Această 
denumire nu are 

nimic exagerat. Natura a în
zestrat intr-adevăr din belșug 
insula și acolo totul uimește 
privirea străinului: vioiciunea 
culorilor și gingășia tonurilor 
pe care le au diferitele plante 
tropicale, albastrul cerului ne
mărginit, depărtările atrăgă
toare ale Oceanului Indian. 
Insula este deosebit de atrăgă
toare în februarie-aprilie tind 
coroanele largi ale copacilor 
se acoperă cu flori roșii, albe, 
violete, galbene și cafenii. în 
căderea lor ele transformă 
solul intr-un covor frumos, cu 
desene ciudate. Acestea sînt a- 
devărate luni ale florilor și lo
cuitorii chiar așa le numesc. 
Cu mâinile ei iscusite și griju
lii, natura parcă s-a străduit 
să creeze în acest colț al glo
bului pământesc toi ce este 
necesar pentru ca viața oame
nilor să fie fericită. Pămân
turi roditoare, umiditate din 
belșug și căldura soarelui — 
toate acestea dau posibilitatea 
de a obține in cursul întregu
lui an recolte bogate de cul
turi agricole.

Palmierul — 
mamă hrănitoare

rimp îndelungat, poporul 
ceylonez n-a fost stăpî- 
nul pământului său și al 

bogățiilor acestora. La început 
colonialiștii portughezi, apoi 

olandezi și in cele din urmă 
englezi i-au asuprit pe cesio
nezi. Dominația multiseculară 
a străinilor a lăsat urme în 
viața Ceylonului. Așa de pil
dă, portughezii au introdus in 
insulă catolicismul care-și păs
trează cu îndărătnicie influen
ța chiar pînă în ziua de astăzi. 
Cu dreptul de lup al ultimu
lui învingător, englezii și-au 
însușit pământurile comunale 
neocupate și nelucrate, care au 
constituit începutul creării 
marilor plantații capitaliste de 
cultivare a arborelui de cafea 
și a nucilor de cdcos, iar mai 
tîrziu a ceaiului și cauciucu
lui.

Dezvoltarea unilaterală a 
insulei intr-o direcție convena
bilă intereselor Angliei se ob
servă pînă in ziua de astăzi: 
economia țării are un caracter 
agricol. Viața economică de
pinde în întregime de expor
tul de ceai, cauciuc și produse 
ale palmierului de cocos. In 
producția de ceai și cauciuc, 
capitalul englez ocupă o mare 
greutate specifică și procesul 
de trecere a plantațiilor en
gleze în mîinile ceylonezilor se 
realizează destul de încet. A- 
gricultura țării se caracteri
zează prin îmbinarea marilor 
plantații capitaliste cu gospo
dăriile mărunte și foarte mă
runte ale țăranilor, ocupați in 
general cu cultivarea orezului 
și a palmierului de cocos.

Pentru mulți țărani, palmie
rul de cocos este cu adevărat 
o mamă hrănitoare. Sînt dese 
cazurile tind întreaga avere a 
unei familii constă in cîțiva 
din acești copaci uimitori care 
dau omului hrana, adăpostul 
și căldura. Pentru un gospo
dar bun nici o singură bucă
țică din palmierul de cocos nu 
se pierde în zadar: pomul îi 
dă ulei, suc și condimente 
pentru mîncarea națională 
..karri"*; frunzele palmierului 
sînt folosite la acoperișul lo
cuințelor și la fabricarea gar

durilor ; trunchiul servește 
drept combustibil și material 
pentru diverse obiecte. De a- 
ceea, nu intimplător palmierul 
de cocos este foarte respectat 
în Ceylon și nici o ceremonie 
mai mult sau mai puțin so
lemnă nu se poate lipsi de po
doabele făcute din acest pal
mier.

In prezent, în Ceylon există 
milioane de familii țărănești, 
care fie că nu posedă pămint, 
fie că au o parcelă mai mică 
de un acru (0,4 hectare). în 
mod practic, o astfel de parce
lă poate da abia minimul pen
tru existența familiei numai 
in cazul unei împletiri fericite 
de sol bun și o suficientă can
titate de umiditate, cu o cul
tură agricolă care să aibă cău
tare pe piață. Dar în viață, 

condițiile acestea rareori se 
împletesc concomitent. Guver
nul consideră că pentru a avea 
un nivel normal de viață, o 
familie țărănească trebuie să 
posede 5 acri de pămint. To
tuși, în prezent, 88 la sută din 
familiile ocupate în agricul
tură nu au parcele atît de 
mari și pentru a face față ne
cesităților sînt nevoite să re
curgă la împrumuturi luate de 
la moșieri, cămătari și specu
lanți. Iar cămătarii de la sate 
iau pentru un împrumut între 
50 și 100 de procente.

Trecutul în prezent
u numai la sate, dar în 
întreaga înfățișare a 
Ceylonului contemporan 

mai sînt încă proaspete ur

mele recentului regim colo
nial. Țara nu posedă și n-a iz
butit nici pină in prezent să 
creeze ramurile industriale 
ce-i sînt necesare. întreprinde
rile existente prelucrează in 
general materiile prime agri
cole și, în primul rind, cau
ciucul, ceaiul și produsele din 
palmierul de cocos. Există un 
șir de întreprinderi semimeș- 
teșugărești ale industriei ușoa
re și alimentare. Anglia, atit 
în trecut cit și în prezent, este 
interesată de a exporta din 
Ceylon în primul rind profi
turile, iar nu de a-i da ajutor 
în dezvoltarea sa economică. O 
politică asemănătoare au și ce
lelalte puteri occidentale care 
încearcă să-și mențină și sd-și 
lărgească influența lor econo-

mi că în Ceylon. Este foarte 
grăitor faptul că de la dobîn- 
direa independenței de către 
Ceylon, țările capitaliste n-au 
construit în această insulă nici 
o singură întreprindere indus
trială importantă. în schimb 
ele scot anual pînă la 100 de 
milioane de rupii sub formă de 
profituri și dividende asupra 
capitalului investit în econo
mia plantațiilor, în întreprin
derile bancare, de asigurare și 
de transport maritim.

Cercurile conducătoare ale 
Angliei, S.U.A., Germaniei oc
cidentale și ale celorlalte state 
imperialiste pretind de la gu
vernul ceylonez garanții în 
sensul că întreprinderile lor 
nu vor fi naționalizate. Dar 
viața în Ceylon își continuă 

cursul și nu in direcția pe care 
ar dori-o puterile occidentale. 
Nu numai că guvernul nu o- 
feră asemenea garanții, dar cu 
sprijinul opiniei publice largi, 
el ia măsuri care nnt direct 
contrare dorințelor puterilor 
occidentale. Drept pildă poate 
sluji legea promulgată de 
parlament privitoare la crea
rea corporației naționale de 
petrol. Desigur promulgarea 
legii nu a fost primită cu ochi 
buni de către S.U.A. și An
glia, întrutit ea pune capăt 
monopolului pe care-l aveau 
companiile petrolifere „Shell**, 
„Caltex” și „Standard Va
cuum*" pentru importul și vân
zarea în Ceylon a produselor 
petroliere. De acum încolo a- 
ceastă corporație va constitui 

o concurență pentru compa
niile anglo-americane.

După stabilirea relațiilor di
plomatice cu țările lagărului 
socialist, Ceylonul a căpătat 
posibilitatea reală de a începe 
cu adevărat însănătoșirea eco
nomiei sale și printre altele de 
a crea o industrie națională 
atit de necesară țării. Uniunea 
Sovietică și alte țări socialiste, 
întind Ceylonului o mină de 
ajutor în această problemă 
atît de importantă. Printre 
obiectivele a căror con
strucție a și început cu a- 
jutorul acestora, sau pentru 
care se mai duc încă tratative, 
sînt, de pildă, o uzină metalur
gică, o uzină pentru produc
ția anvelopelor și camerelor de 
automobile pe baza cauciucu

lui local, construcții hidroteh
nice. o fabrică de zahăr, o fa
brică textilă, o moară cu ele
vator. Aceste obiective vor da 
posibilitatea de a lărgi secto
rul de stat în economie, sector 
care de pe acum cuprinde cen
trale electrice, cdi ferate, tran
sportul orășenesc, producția de 
ciment și de hîrtie.

Prin natura lor ceylonezii 
sînt foarte prietenoși. Este cu 
neputință să nu remarci căl
dura sentimentelor lor față de 
oamenii sovietici. Ele s-au năs
cut încă pe atunci tind infor
mațiile veridice despre țara 
noastră pătrundeau în Ceylon 
picătură cu picătură in toren
tul general de informații occi
dentale dușmănoase. Acum, vi
zitatorii bibliotecilor din Cey
lon au la dispoziție literatură 

sovietică, deși nu in cantități 
mari, dar destul de multilate
rală. Locuitorii din orașe și 
sate vizionează filmele sovie
tice, vizitează expozițiile noas
tre, citesc în fiecare zi infor
mații sosite direct de la Mos
cova. O activitate intensă are 
Liga pentru prietenia ceylono- 
sovietică și numărul membri
lor ei crește necontenit. In U- 
niunea Sovietică sosesc nu
meroase delegații ceyloneze 
precum și cetățeni particulari 
care văd cu ochii lor care este 
conținutul vieții pe care o au 
oamenii sovietici.

★

La. putere în Ceylon se 
găsește acum partidul 
Shri Lanka Freedom

(S.L.F.P.), care oglindește in

teresele tinerei burghezii na
ționale din Ceylon și se bucură 
de sprijinul majorității popu
lației, al intelectualității și al 
clerului budist. Partidul conti
nuă linia politică și economică 
care a fost trasată de eminen
tul om de stat Solomon Ban- 
daranaike încă in 1956 tind 
S.L.F.P. a venit pentru prima 
dată la putere.

In fruntea partidului și a 
guvernului actual se găsește 
doamna Sirimawo Bandara- 
naike, soția lui Solomon Ban- 
daranaike care a fost ucis a- 
cum doi ani de mina unui a- 
sasin plătit. înlăturarea fizică 
a conducătorului de stat pro
gresist care a fost Solomon 
Bandaranaike nu este singura 
crimă a reacțiunii interne și 
externe împotriva poporului 
ceylonez. Pe lista neagră a a- 
cesteia, figurează și repetatele 
încercări de a stabili dictatura 
în țară și de a ațița vrăjmășia 
națională dintre singalezi care 
formează majoritatea popu
lației țării și tamili, minorita
tea ei națională.

Problema națională este 
creată în mod artificial. în
ceputul ei a fost pus încă de 
englezi în perioada dominației 
lor, iar acum aceasta este sus
ținută de acele cercuri care 
calculează să tragă profituri de 
pe urma ei. Țara este tot 
timpul ținută în frisoane. Ei 
nu i se dă posibilitatea să se 
ocupe liniștită de treburile ei 
urgente. O dovadă poate sluji 
faptul că în ultimii trei ani în 
Ceylon a fost introdusă de trei 
ori legea marțială și de fiecare 
dată pentru o perioadă prelun
gită. De altfel tot în stare ex
cepțională — declarată ultima 
dată acum aproximativ opt 
luni — țara se mai găsește și 
pînă în ziua de astăzi.

Totuși in măsura posibilită
ților. guvernul ceylonez, în
făptuind programul de elibe
rare națională, a luat un șir de 
măsuri de importanță econo
mică, sociala și culturală. El a 
naționalizat companiile de asi
gurări, transportul orășenesc 
și portul Colombo, a înfăptuit 
reforma școlară în scopul uni
ficării sistemului de învăță- 
mint și al slăbirii influenței 
bisericii catolice în școli; a 
luat unele măsuri pentru însă
nătoșirea situației financiare a 
țării și renașterea culturii na
ționale. In relațiile dintre sta
te, Ceylonul duce o politică de 
neutralitate și neaderare la 
blocurile militare.

Ceylonezii sînt un popor re
ligios, majoritatea lor sînt bu- 
diști, și mulți dintre ei cred în 
prorocirile astrologilor^ Ei se 
adresează acestora în toate ca
zurile mai mult sau mai puțin 
importante de viață: la naște
rea copilului, înainte de căsă
torie, atunci tind intră în ser
viciu etc. Cind se naște copi
lul, părinții se adresează unui 
astrolog care alcătuiește horo
scopul noului născut.

Anul nou singalez începe la 
mijlocul lunii aprilie, dar nu 
in aceeași zi, căci data exactă 
a acestuia este prezisă de as
trologi, iar astfel de informa
ții au o largă difuzare prin 
presă. Este cu neputință de 
ghicit ce preziceri vor face 
astrologii pentru anul 1962 dar 
un lucru este sigur: poporul 
ceylonez va folosi în noul an 
libertatea politică dobîndită 
pentru stabilizarea vieții eco
nomice, pentru a întări for
țele internaționale ce luptă 
pentru stabilirea fericirii pe 
pămint pentru toți oamenii.



Solidari 
cu Cuba 

revoluționară
CARACAS 18 (Agerpres). — 

în preajma deschiderii Con
ferinței de la Punta del Este, 
în America Latină au loc noi 
acțiuni de solidaritate ale po
poarelor sud-americane cu Cu
ba revoluționară.

într-o declarație dată publi
cității, Asociația ziariștilor din 
Venezuela și-a reafirmat in
tenția de a apăra principiile 
autodeterminării și neinter
venției în treburile altor state. 
Federația centrală a studenți
lor universitari din Venezue
la a decis ca la 22 ianuarie, 
ziua deschiderii Conferinței de 
la Punta del Este, să decla
re o grevă generală de soli
daritate cu Cuba, împotriva 
planurilor intervenționiste ale 
S.U.A. La grevă vor participa 
elevii și studenții de pe 
tregul cuprins al țării.

în-

III
BAMAKO 18 (Agerpres). — 

TASS transmite: La 17 ianua
rie A. I. Mikoian, prim-vice- 
președinte al Consiliului de 
Miniștri al U.R.S.S., care se 
află în Republica Mali la in
vitația guvernului republicii, 
a vizitat orașul Segu unde se 
află sediul „Administrației 
văii Nigerului44 — cea mai 
mare întreprindere agricolă de 
stat din Mali și din întreaga 
Africă de vest.

Seara guvernatorul regiunii 
Segu, Bombuktu Kulibali, a 
oferit un dineu în cinstea lui 
A. I. Mikoian.

BAMAKO 18 (Agerpres). -» 
TASS transmite : La 18 ianua
rie s-a înapoiat la Bamako 
dintr-o călătorie făcută in Re
publica Mali, A. I. Mikoian, 
prim-vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri al U.R.S.S. 
In timpul călătoriei prin țară, 
A. I. Mikoian a vizitat orașele 
Markala și Segu.

Colonialiștii portughezi
NEW YORK 18 (Agerpres). 

De la tribuna celei de-a 16-a 
sesiuni a Adunării Generale a 
O.N.U. care continuă să dis
cute situația din Angola răsu
nă cuvinte pline de mînie la 
adresa colonialiștilor portu
ghezi ce duc un război de ex
terminare împotriva poporului 
Angolei. Colonialiștii duc în 
Angola politica genocidului ; 
dolarii cu care este achizițio
nat și livrat Portugaliei arma
mentul american sînt pătați 
de sîngele și lacrimile patrio- 
ților angolezi, femeilor, copi
ilor și bătrînilor lipsiți de a- 
părare.

Dar aceste fapte sînt privi
te cu o indiferență demons
trativă de reprezentanții pute
rilor coloniale. Mesele în drep
tul cărora scrie „Portugalia-, 
„Olanda”, „Belgia” sînt în 
general neocupate de nimeni.

L. E. Kizea, delegatul R.S.S. 
Ucrainene, a declarat în cu- 
vîntarea sa. că astăzi Angola 
a devenit un nou capitol sîn- 
geros în istoria colonialismu
lui care este un flagel odios 
al omenirii. Samavolniciile 
sălbatice ale proprietarilor 
portughezi de sclavi din An
gola au fost posibile numai 
pentru că ei sînt sprijiniți de 
partenerii lor majori din 
N.A.T.O., și în primul rînd de 
S.U.A.

Numai legăturile strinse 
dintre puterile coloniale, nu
mai ajutorul partenerilor din 
N.A.T.O. permite Portugaliei 
să ducă un război colonial ni
micitor împotriva poporului 
din Angola. Portugalia a că
pătat de la S.U.A. armament 
și materiale militare în va
loare de aproape 300 milioa
ne dolari.

Delegatul R.S.S. Ucrainene a 
sprijinit întrutotul rezoluția 
Poloniei și Bulgariei care pre
vede să se aplice sancțiuni

Mesajul lui A. Gizenga 
adresat lui U Thant

NEW YORK 18 (Agerpres). 
— TASS transmite : La 17 ia
nuarie un purtător de cuvînt 
al O.N.U. a dat citire unei ver
siuni parafrazate a mesajului 
adresat de Antoine Gizenga 
secretarului general provizo
riu al O.N.U., U. Thant.

In acest text se arată că C-!- 
zenga atrage atenția opiniei 
mondiale asupra împrejurări
lor în care Camera deputaților 
din Leopoldville a adoptat re
zoluția de blam la adresa sa-

Gizenga scrie în mesajul său 
că rezoluția a fost adoptată în 
lipsa sa și el nu vede în ce 
măsură această rezoluție este 
valabilă, atît timp cît Camera 
deputaților nu l-a ascultat 
personal. Gizenga arată că el 
a anunțat încă la 14 ianuarie 
că intenționează să vină la 
Leopoldville pentru a răspun
de la acuzațiile ce i s-au adus.

Hotărîrea mai sus menționa
ta a Camerei, se spune în me
saj, reprezintă o manevră ar
bitrară și vicleană cu scopul 
de a se cîștiga timp și de a-1 
pune pe el, Gizenga, în fața 
faptului împlinit ; toate acestea 
se întreprind cu scopul de a-1 
ai*unca în închisoare cînd va 
părăsi Stanleyville-ul.

Interesele vitale ale țării, 
subliniază Gizenga, cer să se 
pună capăt tuturor acțiunilor 
arbitrare, să se respecte lega
litatea și libertățile fundamen
tale. Răspunderea pentru asi-

gurarea securității sale, Gizen
ga o pune pe 
lui general
O.N.U.

Purtătorul
O.N.U. a informat de aseme
nea că U Thant a trimis lui 
Adoula un mesaj în care își 
exprimă speranța că dreptu
rile lui Gizenga, prevăzute de 
legile Congoului, vor fi res
pectate întocmai și că această 
părere o împărtășește întreaga 
opinie mondială.

seama secretaru- 
provizoriu al

de cuvînt a)

LEOPOLDVILLE 18 (Ager
pres). — TASS transmite: 
După cum a comunicat repre
zentantul O.N.U. la Leopold
ville, la 16 ianuarie Antoine 
Gizenga a adresat autorităților 
O.N.U. cererea de a fi luat 
sub protecția O.N.U. După 
cum a arătat reprezentantul 
O.N.U., autoritățile O.N.U., 
„consultindu-se“ cu primul mi
nistru Adoula au refuzat să-l 
ia pe Gizenga sub protecție. 
Autoritățile O.N.U. au respins, 
de asemenea, cererea lui Gi
zenga de a i se pune la dis
poziție un avion pentru a se 
înapoia la Leopoldville.

In cercurile politice se ex
primă surprinderea față de po
ziția O.N.U., deoarece eveni
mentele care au avut loc în 
ultimul timp la Leopoldville 
provoacă o neliniște serioasă 
în legătură cu securitatea lui 
Gizenga.

nou înfierați
caz contrar, a spus el- guver
nul Nigeriei ișî rezervă drep
tul ca împreună cu guvernele 
altor țări africane să ia mă
surile necesare, deoarece toate 
țările africane stat de partea 
fraților lor angolezi.

Delegatul Nigeriei a subli- 
nit că Organizația Națiunilor 
Unite trebuie să se ocupe se
rios de problema situației din 
Angola și să silească Portu
galia să-și schimbe politica.

Portugaliei în conformitate cu 
articolele 41 și 42 ale Cartei 
O.N.U.

Colonialiștii portughezi au 
fost condamnați cu botărire 
de delegatul Nigeriei. Acțiu
nile întreprinse de portughezi 
în Angola, a spus el, reprezin
tă un adevărat genocid. Re
prezentantul Nigeriei a cerut 
ca Portugalia sâ pună capăt 
războiului din Angola și să 
recunoască dreptul poporului 
angolez la autodeterminare. In

La 14 martie 1962 
își va începe lucrările 

Comitetul pentru dezarmare
NEW YORK 18 (Agerpres). 

— TASS transmite: După 
cum s-a anunțat in mod ofi
cial la New York într-o scri
soare comună adresată lui 
U Thant, secretar general 
provizoriu al O.N.U., de către 
V. A. Zorin, reprezentantul 
permanent al U.R.S.S. pe lin
gă O.N.U., și A. Stevenson, 
reprezentantul permanent al 
S.U.A. pe lingă O.N.U., la 14 
martie 1962 iși va începe lu
crările, la Geneva, Comitetul 
pentru dezarmare, constituit

Dezvoltarea 
invătămintului mediu 

de specialitate 
in U. R. S. S.

Ia Uniunea Sovietica 
învățămîntiil mediu 
de specialitate capă

tă o largă dezvoltare. Nu
mărul specialiștilor cu stu
dii medii este de peste 
5.000.000. In școlile medii 
tehnice și in alte școli spe
ciale învață peste 2.000.000 
de oameni. Numai anul a- 
cesta vor fi admiși în aces
te școli peste 850.000 de 
persoane.

Ia ultimul timp se obser
vă o creștere considerabi
lă a numărului tinerilor 
muncitori și muncitoare 
care învață fără a ieși din 
producție. In prezent aproa
pe 50 la sută din numărul 
celor care învață în insti
tutul* speciale de învăță- 
rnint mediu tehnic studiază 
fără frecventa sau la 
cursurile serale. Numărul 
școlilor medii tehnice sera
le si fâră frecvență crește 
aa de an. Colectivele în
treprinderilor fruntașe lup
tă pentru ca pînă la sfîrși- 
tnl septenalului toți mun
citorii din principalele ca
tegorii de profesii să aibă 
studii medii tehnice.

IIUIA: sute de mii

dc copii

supuși ciplodurii

iarul ..Unita" publică 
ample materiale cu 
privire la folosirea 

pe scară largă in Italia a 
miinii de lucru a copiilor 
sub 14 ani. Deși Constitu
ția Italiei interzice cu de- 
sâvirțire folosirea muncii 
copiilor, patronii și moșie
rii exploatează din plin 
munca a sute de mii de 
copii al căror loc ar trebui 
să fie pe băncile școlilor. 

Printre zecile de exemple 
citate de ziarul „Unita4* re
ține atenția cel al Fabri
cii de încălțăminte „Fera- 
rio“ din orașul Parabiago 
unde muncesc zeci de copii 
de 12-13 ani care primesc 
o retribuție lunară de 6.000 
de lire ! (Salariul mediu lu
nar al unui muncitor cali
ficat in Italia este de 40—50 
mii de lire).

Ziarul arată că însuși 
Institutul de statistică al 
Italiei a fost nevoit să con
semneze in documentele 
sale existența în fabrici a 
231-000 de copii sub 14 ani 
din care 138.000 băieți și 
#3.000 fete. In afară de a- 
cesi-a. încă 68 000 de copii 
sin: folosiți la diferite 
munci sezoniere^ Îndeosebi 
in agricultură.

Sub pressxnea maselor populare din Republica 
Dontisâcasi, Balaguer c fost nevoit sâ demisio
neze.

conform rezoluției celei de-a 
16-a sesiuni a Adunării Ge
nerale a O.N.U. din 20 decem
brie 1961 și ca urmare a tra
tativelor sovieto-americane.

După cum se știe, din comi
tet fac parte reprezentanți ai 
următoarelor țări : Brazilia, 
Bulgaria, Birmania, Canada. 
Cehoslovacia, Etiopia, Fran
ța, India, Italia, Mexic, Nige
ria, Pclonia, R. P. Romînă, 
Suedia, U.R.S.S., R.A.U 
glia și S.U.A.

In Algeria și Franfa

Acțiunile criminale ale teroriștilor 
întrec orice măsură

PARIS 18 (Agerpres). —
Numărul atentatelor comise 

miercuri de ultracolonialiștii 
din O.A.S. în Algeria se ridi
că la 19. dintre care 12 la O- 
ran și 5 la Alger. Au căzut 
victime 15 morți și 25 răniți.

In cursul aceleiași zile în 
Franța au avut loc 17 atentate 
ultracolonialiste cu bombe.

Democrații și republicanii 
francezi nu lasă fără ripostă 
acțiunile criminale ale teroriș
tilor care au întrecut orice 
măsură. La 17 ianuarie stu
denții din Toulouse au orga
nizat o grevă de protest îm
potriva crimelor ultracotonia- 
liștilor care au făcut să explo
deze rinei bombe in ora*. In 
aceeași zi in toate «coiile din 
departamentul Vienne cursu
rile aQ fost suspendate timp 
de o oră.

Printr-o grevă de scurt* dtH 
rată cadrele didactice au pro* 
testat împotriva acestor ac
țiuni și s-au solidarizat cu cei 
trei conducători ai federației 
departamentale a Sindicatului 
național al învățătorilor, pe 
care O.A^. ii amenință cu re
presalii.

Pretutindeni iau ființă co
mitete antifasciste de vigilen
ță. După cum anunță ziarul 
..L’Humanite”, în departamen
tul Vaucluse s-au și consti
tuit 45 asemenea comitete. In 
departamentul Loire 26 orga
nizații locale ale partidului 
comunist, partidului socialist, 
partidului socialist unificat 
partidului radical. Confedera
ției Generale a Muncii. „Con
federației franceze a muncito
rilor creștini” etc. au dat pu
blicității o declarație comună 
în care se pronunță în favoa
rea unirii tuturor forțelor de 
stingă pentru a bara calea fas
cismului.

Presa pariziană de joi con
sacră numeroase comentarii 
evenimentelor de miercuri din 

, Franța și Algeria.

„Le Pcpulaire” subliniază că 
„puterea gaullistă a pierdut 
luni, dacă nu chiar ani de zile 
în ce privește rezolvarea pro
blemei algeriene...”. „In trei 
ani de zile, scrie ziarul, for
țele democratice din Franța au 
putut face bilanțul și constata 
că eforturile lor cinstite de a 
ajuta la realizarea unei rezol
vări democratice, pașnice și 
juste a problemei algeriene nu 
au fost încununate de succes. 
Dimpotrivă totul a fost făcut 
pentru a nemulțumi masele 
populare și totul pentru a da 
fascismului posibilitatea de a 
se dezvolta*.

CRITERII DIFERITE

Tulburările din Republica 
Dominicană

■ in Republica Domi
nicană au parvenit 
informații care arată 
că în această țară 
latino-americană, si
tuația a devenit deo

sebit de încordată. De cînd, 
după asasinarea dictatorului Ra
fael Trujillo, S.U.A. au încercat 
să mențină în fotoliul prezidențial 
al țării pe marioneta Balaguer, în 
Republica Dominicană n-a înceta» 
nici un moment lupta poporului 
pentru izgonirea noului vătaf ai 
monopolurilor americane. Poporul 
a înțeles limpede că noua con
ducere a țării ur
mărește scopul 
menținerii regimu
lui trujillist fără 
Trujillo. în con
secință, masele
populare au ieșit din nou pe 
străzi scandînd lozincile „liberta
te*, „afară cu Balaguer", „să înce
teze amestecul S.U.A.’’, au decla
rat o grevă generală care a pa
ralizat tw-np îndelungat viața eco
nomică a întregii țări. Dar Bala
guer nu vroia să demisioneze. 
Sub protecția tunurilor de pe na
vele de război americane aliate 
in apropierea coastelor domini
cane și confbrmîndu-se instruc
țiunilor primite din Washington, 
Balaguer s-a autonumit în frun
tea unui „consiliu de stat“ for
mat din foști complici ai dictato

rului Trujillo, printre care și ge
neralul Echevarria, căruia i s-a în
credințat postul de ministru de 
război.

în seara zilei de 16 ianuarie la 
Santo Domingo, capitala țării, a 
avut loc o nouă și puternică de
monstrație. Manifestanții au cerut 
cu insistență demisia lui Balaguer 
și a generalului Echevarria. împo
triva demonstranților au fost mo
bilizate importante forțe poli
țienești, precum și o coloană de 
tancuri cu mitraliere. în acea 
seară, la Santo Domingo a avut 
loc o adevărată baie de singe.

cea mai puternică ciocnire de 
după perioada dominației lui Tru
jillo și a cufundat guvernul pro
vizoriu în cea mai grea criză-. 
In timpul demonstrație', cetățen 
indignați de acțiunile sîngeroase 
săvîrșite de poliție și armată s-au 
îndreptat spre reședința președin
telui Balaguer și i-a dat foc. A- 
genția americană U.P.I, relatează 
că demonstranții trecînd prin fața 
clădirii aparfinînd societății ame
ricane de radiodifuziune „Radio 
Corporation of America- au a- 
runcat cu pietre și au strigat ; 
„Spunefi în Statele Unite că noi.

dominicanii, îi u- 
rîm pe yankei-.

Evenimentele se 
precipitau cu re
peziciune. O de
legație de stu-

denți a reușit să pătrundă în se
diul „consiliului de stat- prezen- 
tînd cererea populației ca Bala
guer și Echevarria să demisioneze 
imediat. în noaptea de 16 spre 17 
ianuarie, postul de radio „El Ca
ribe" a transmis că ,,consiliul de 
stat” condus de Balaguer și-a dat 
demisia sub presiunea amenin
țării unei greve generale în țară. 

Washingtonul însă a prevăzut 
din timp că Balaguer nu va pu
tea să se mențină mult timp la 
putere. $i au fost luate măsurile 
necesare pentru ca interesele 
S.U.A. să nu fie cumva lezate.

Polițiștii i-au atacat pe demon
stranți din rîndul cărora au căzut 
numeroși morți și răniți. Agenția 
„France Presse“ relatează că la 
reprimarea demonstranților au 
luat parte și forțe aeriene, care 
au mitraliat populația masată pe 
străzi. în urma acestui atac bar
bar au fost ucise 15 persoane, 
cifră care nu poate fi dată drept 
completă, iar numărul rănifilor nu 
poate fi încă cunoscut.

Agenția americană „Associated 
Press**, comentînd evenimentele 
petrecute în capitala Republicii 
Dominicane recunoaște că.„a fost

— Aci o fi— Departamentul

„Consiliu/ de sfat** a /os* înlocuit 
printr-o junta civilă-militară, in 
care generalul Echeva^’ a conti
nuă să rămină setul forțelor ar
mate. Potrivit planului elaborat 
de S.UJL, Echevama urmează să 
fie înlocuitorul lui Bal ague? si 
continuatorul politic lui Trujillo. 
In timpul acțiunilor best a.e a'e 
poiiției ți a-matei „Echevarria 
s-a ev dențiat foarte mult — 
transmite agenția U.P.I. — fiind 
văzut cu o pușcă mitralieră 
și o armă automată în miini și 
două grenade la briu". Echevarria 
a conaus personal acțiun e pen
tru reprimarea sângeroasă a de
monstranților.

In acest timp de coastele Re
publicii Dominicane s-au apropiat 
din nou navele m fit are ale S.U.A. 
Corespondentul de la San Juan al 
agenției „Prensa Latina" a anun
țat că crainicul postului de radio 
„El Caribe- a declarat ca din 
clădirea postului de radio se ză
resc circa 15 nave militare ale 
S.U.A.

Agenția Associated Press a a- 
nunțat că deși țara este acum 
condusă în mod oficial de junta 
civilă-militară, puterea se afla în 
mod practic in mîinele armatei. 
Conducător al juntei a fost numit 
Hubert Bogaert, care in timpul 
dictatorului Trujillo a ocupat un 
post oficial ,,Cu foste acestea — 
menționează agenția susamintită 
— adevăratul om forte este mi
nistrul de război, generalul Eche
varria, urît, de popor-.

de stat???
Desen de V. VASILIU

Prima acțiune întreprinsă de 
noua junta guvernamentală a fost 
publicarea unui decret prin care 
se instituie cenzura presei, ra
dioului, televiziunii, telegrafului și 
tuturor mijloacelor de comunicații. 
In ța?ă a fost instaurată legea 
marțială, drepturile civile au fost 
suspendare și s-au introdus inter
dicții de circulație.

Din uftime'e știri transmise de 
corespondenții agențiilor occiden
tale de presă re»ese că în întrea
ga țară continuă ciocniri sîngeroa- 
se între demonstranți și armată 
ca u'mare a intensificării acțiuni
lor de protest ale poporului do
minican. In seara zilei de 17 ia
nuarie, trupele au deschis focul 
pentru a imprășt a demonstrații 
ale tineretului din Santo Domingo. 
Din nou a curs singe .* doi mani- 
lestanți au fost uciși și mulți al
ții răniți. Pe străzile capitalei, în 
timp ce se aud explozii de gre
nade și focuri de armă, demon
stranții scandează : „Jos yankeii-.

Imperialiștii americani fac efor
turi disperate pentru ca să men
țină în Republica Dominicană un 
regim trujillist. Poporul domini
can, însetat de dorința ce a ob
ține libertatea este însă hotărî» 
să continue lupta pentru a-i a- 
lunga pe dictatorii impuși țării 
de către S.U.A. Această luptă va 
li fără îndoială încununată de 
succes.

LUCIAN ROLEA

latcrtivele anglo- 
JHFlBvjg’ americane „pen- 
lilllW |j îh1 tianslormaiea 

I N- U. înti-un
ii instrument mai e- 

•111■'ITiI iH ficace44 al politi
cii lor s-au soldat printr-un 
eșec mărturisit. Precizarsa 
comunicatului domnilor Ste
venson, reprezentantul S.U.A. 
la O.N.U., și Ormsby-Gore, 
ambasadorul Angliei la Wa- 
shington, că „nu s-a ajuns la 
nici o hotărîre44 reflectă pe 
de o parte contradicțiile din
tre parteneri, iar pe de altă 
pari9 teama de a înirunta fă
țiș majoritatea statelor mem
bre, care refuză să admită ca 
O.N.U. să fie un „instrument" 
anglo-american. Se spune tot
odată că diplomația engleză 
nu s-ar fi încumetat să spri
jine punctul de vedere ameri
can potrivit căruia țările care 
aduc contribuții bănești mai 
mari să dispună de o putere 
mai mare în O.N.U. ; „ideea44 
de a transforma O.N.U. într-o 
afacere „pe acțiuni44 în care 
patronii să aibă drepturi pro
porționale cu „capitalul in
vestit" este tipică pentru gân
direa politică americană ac
tuală. De altfel, președintele 
Kennedy a anunțat că va cere 
Congresului ca S.U.A. să cum
pere cel puțin jumătate din o- 
bligațiunile O.N.U., dacă vor 
ii emise.

In ciuda divergențelor ma
nifestate între diplomația ame
ricană și cea engleză, s-a că
zut de acord pentru sporirea 
presiunilor asupra țărilor aho- 
asicrtice de a urma la O.N.U. 
politica atlantică. Prezentînd 
politica puterilor N.A.T.O. 
drept „politica O.N.U.-, ziarul 
,New York Times- scrie : 
„Statele Unite au dat un a- 
vemsment cit se poate de 
străveziu noilor membri ai 
OJÎ.U. pentru ca ei sâ nu re
curgă la acțiuni comune de 
natură să împiedice funcțio
narea eficientă" a O.N.U. Re- 
ferindu-se la cercurile oficia
le, ziarul citează drept exem
plu de „obstacole", pe care 
le-ar ridica țările afro-asiati- 
ce în calea „funcționării efi
ciente44 a O.N.U., acțiunile a- 
cestor țări care au determi
nat eșecul încercărilor puteri
lor coloniale de a preîn- 
tîmpina eliberarea de către 
India a coloniilor portugheze 
de pe teritoriul său.

Se știe că atunci cînd a 
lansat atacul împotriva O.N.U. 
declarind că „ar sădi sămîn- 
ța propriei sale distrugeri’4, 
Adlai Stevenson s-a referit 
mînios la refuzul O.N.U. de a 
„condamna" India pentru că 
și-a eliberat propriile teritorii 
cotropite veacuri de-a rîndul 
de colonialiștii portughezi. 
Reprezentantul american a 
căutat să-și justifice indispo
ziția și amenințările prin 
faptul că se adoptă „criterii 
diferite pentru aprecierea for
ței", adică politica colonialis
tă de represiuni coloniale 
este condamnată de majorita
tea membrilor O.N.U., în timp 
ce eliberarea coloniilor este 
admisă.

Dacă este vorba de „crite
rii diferite44 trebuie arătat că 
tocmai diplomația americană 
le folosește fața de O.N.U. Cît 
timp exista o majoritate doci

lă dispusă să ratifice politica 
americană, O.N.U. era ridicată 
în slăvi, acum însă, cînd 
O. N. U. tinde să reflecte — 
chiar într-o măsură insuficien
tă — configurația lumii con
temporane, Stevenson însuși 
îi aplică un criteriu diferit și 
o condamnă. Deci, dacă în 
cadrul O.N.U. imperialiștii își 
pot face jocul, atunci organi
zația este bună, dacă ea tin
de să se transforme într-un or
ganism universal, atunci este 
hulită. După cum recunoștea 
Walter Lippmann, „există a- 
mericani care, asemenea unor 
copii răsfățați, vor să pună 
capăt jocului dacă nu pot în
totdeauna să-1 câștige".

Se confirmă, de fapt, încă 
o dată că diplomația america
nă nu se sfiește de fel să a- 
plice „criterii diferite44 în ca
lificarea O.N.U. Cel mai preg
nant au fost folosite „criteriile 
diferite44 în aprecierea activi
tății O.N.U. în Congo. în mo
mentul cînd „forța de poliție" 
a O.N.U. a acționat chiar ti
mid, inegal și pînă la urmă 
fără succes împotriva se
cesionistului katanghez Chom- 
be, ea și-a airas blamul ame
rican. Iată, de pildă, cu cîtâ 
furie condamna „forțele O.N.U. 
în Congo44, comentatorul mili
tar al ziarului „New York Ti
mes", Hanson Baldwin. „Acti
vitatea militară a Națiunilor 
Unite în Congo, scrie el, nu 
este demnă de laudă, în ciu
da unor exemple de curaj și 
eficiență date de vreo unitate 
sau vreun soldat al O. N. U. 
Considerente de ordin politic 
au paralizat de la început e- 
ficiența militarilor. Problemele 
economice și militare au spo
rit dificultățile".

Din momentul însă cînd 
comandamentul O.N.U. a în
ceput să manifeste „blândețe 
și înțelegere" față de se
cesionistul Chombe, diploma
ția americană nu-și precupe
țește laudele. Chiar președin
tele Kennedy a salutat în re
centul său mesaj cu privire la 
„Starea Uniunii41 — bineînțe
les în termeni voalați — po
sibilitatea marionetelor impe
rialiste de a acționa în voie 
în Congo.

Este însă evident că folo
sirea „criteriilor diferite" nu 
ridică prestigiul șifonat al di
plomației occidentale care 
caută zadarnic să-și reinstau- 
reze controlul absolut în 
O.N.U., la fel cum încearcă, 
fără speranțe, să salveze co
lonialismul.

Z. FLOREA

O imagine din Cuba liberă. 
Un tînăr elev ajută doi sol
dați să-și îmbogățească cu
noștințele dobîndite în cursul 

campaniei de alfabetizare

Redactorii ziarului 
„Worker44 supuși 

persecuțiilor
HAVANA 18 (Agerpres). — 

TASS transmite : Organizația 
Internațională a Ziariștilor a 
adresat președintelui S.U.A., 
Kennedy, o telegramă de pro
test împotriva persecutărilor 
la care sînt supuși redactorii 
ziarului „Worker".

Organizația Internațională a 
Ziariștilor, se arată în telegra
mă, a aflat că guvernul S-U.A. 
ia împotriva ziarului „Wor
ker" măsuri în conformitate 
cu legea McCarran.

Ni s-a comunicat că redac
torii acestui ziar au fost che
mați să se prezinte la 18 și 19 
ianuarie la Marele Juriu Fe
deral din Washington, ceea ce 
constituie evident un prim pas 
spre aplicarea faimoasei legi 
McCarran.

Noi, ziariștii din lumea în
treagă, reprezentanți ai lucră
torilor din presa a 60 de țări, 
considerăm că acțiunile împo
triva ziarului „Worker" repre
zintă o încălcare flagrantă a 
libertății presei.

Protestăm cu mînie împo
triva acestei măsuri față de 
ziarul „Worker" și sîntem con
vinși că opinia publică demo
crată, atît din S.U.A. cît și din 
lumea întreagă, va obține a- 
nularea ei.

Declarația primului 

ministru ui Finlandei

HELSINKI 18 (Agerpres).
Rezultatele alegerilor, a decla
rat primul ministru al Finlan
dei, M. Miettunen, Biroului 
telegrafic finlandez, sînt o do
vadă a maturității politice a 
poporului finlandez. Ele de
monstrează că poporul Finlan
dei sprijină politica de neutra
litate, pace și prietenie pe 
care președintele Urho Kek
konen o promovează cu atîta 
succes.

Pentru președintele Kekko
nen personal rezultatele alege
rilor reprezintă un vot de în
credere, Rezultatele alegerilor 
creează o bază trainică pen
tru conducerea treburilor ță
rii, ținînd seama de greutățile 
pe care le creează actuala si
tuație internațională și de care 
se poate lovi și poporul nostru.

Din „activitatea “ 
soldaților americani

în R. F. G.

------•------

PE SCURT
PARIS. - Cu prilejul apari

ției in Franța a cărți» lu» Hu" 
bert Juin „Introducere la poe
zia rominească", Ia 17 ianua
rie a avut Ioc un cocteil la 
„Galerie de L’Universite** ofe
rit de editura „Club des amis 
du livre progresiste”.

DJAKARTA. - La 17 ianua
rie pilotul cosmonaut sovietic 
G. S. Titov și persoanele care 
îl însoțesc au plecat din Dja
karta la Rangoon pe bordul 
unui avion special „IL-18”.

DAKAR. Agenția France 
Presse relatează că la 17 ia
nuarie a avut loc la Dakar o 
consfătuire a reprezentanților 
Uniunii Popoarelor din Ango
la și ai Mișcării de eliberare 
din Guineea portugheză și 
Insulele Capului Verde.

In comunicatul dat publici
tății in urma acestei consfă
tuiri se anunță crearea fron
tului african de luptă împo
triva colonialiștilor portughezi 
in cadrul căruia vor colabo
ra cele două organizații.

MOSCOVA. - La 17 ianua
rie cunoscutul violonist sovie
tic David Oistrah a debutat 
ca dirijor.

Doi soldați ame
ricani de la u- 
nitatea stațio

nată în orășelul indus
trial vest-german Ha
nau, la vreo 15 km 
de Frankfurt pe Main, 
au lipsit într-o zi fără 
învoire de la canto
namentul lor. Ei au 
plecat ‘ dis-de-dimi- 
neafă — lucrul acesta 
s-a întîmplat într-o zi 
din noiembrie 1961 
— la o tavernă din 
oraș și, după ce au 
consumat cantităji sub
stanțiale de bere și 
coniac, s-au întors la 
garajul unității lor, 
s-au urcai într-un auto
camion greu, l-au pus 
în mișcare și au ple
cat cu viteză maximă 
spre oraș. Stîrnind 
panică printre pietoni, 
motocicliști și auto- 
mobiliști, ei au par
curs străzile principa
le ale orașului din ce 
în ce mai pufin siguri 
pe volan. Curînd ma
șina lor a călcat o 
elevă în vîrstă de 16 
ani care se întorcea 
de la scoală spre 
casă. Victima a înce
tat din viată imediat".

Astfel își începe 
relatarea intitulata 
„Crimele soldajilor a- 
mericani din Germa
nia" revista americană 
„NATION" și revista 
adaugă : „Din neferi
cire acest accident,

pe cît de spectaculos 
pe atît de tragic, nu 
este cîtuși de pufin 
unicul. Dimpotrivă, el 
este doar unul dintr-o 
serie de incidente 
violente provocate de 
militarii americani sta
ționați în Germania 
occidentală",

Atrăgînd atenția a-
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suora faptului că 
„problema comportă
rii mi hilarilor ameri

cani este o problemă 
de primă importantă 
în toate tarile vest- 
europene unde sînt 
staționate forje mili
tare americane", re
vista consideră că ea 
capătă aspecte deose
bit de acute în Ger
mania occidentală un
de „accidente" ca cel 
relatat mai sus au 
provocat proteste și 
valuri de indignare 
care au dăunat în 
mare măsură „presti
giului forjelor ameri
cane". „Numai într-un 
singur an, soldafii de 
la unitățile terestre și 
aeriene ale S.U.A. sfa- 
Jionate în Germania 
:ederală au fosf im-

plicaji în 60 de ca
zuri de viol, 21 de 
atacuri în plină stra
dă, zeci de spargeri 
și agresiuni împotri
va șoferilor de taxi, 
sute de scandaluri ș» 
bătăi pe străzi, în ca
fenele și baruri și 
aproximativ jumătate 
de duzină de asasi
nate cu sînge rece. 
In toate aceste cazuri 
germanii au fost vic
timele...**.

Nu este deci de mi
rare, după cum con
stată și revista, că 
„prestigiul american 
și relațiile americano- 
vest-germane au sufe
rit daune aproape ire
parabile". Ceea ce 
este mai grav însă — 
și revista „NATION" 
nu-și face iluzii tn ce 
privește remedierea 
acestei situații — este 
faptul că asemenea 
crime continuă să fie 
săvîrșite de persona
lul militar american 
din Germania occi
dentală. „Experienja 
de pînă acum — se 
spune în relatarea re
vistei americane — 
arată că problema 
„incidentelor" va con
tinua, de data asta a- 
gravată de prezenja 
celor încă 40.000 de 
soldafi americani a- 
duși în Germania fe
derală".
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