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Un nou lot de tractoare i-uiujjuuia ae
Brașov, au reparat pînâ acum 80 la suta din mașinile și * f----■

ale acestui an.

este gata pentru campania de primăvara. Mecanizatorii de la S.M.T. Hărman, regiunea 
«n «u j:- __-i-M- -j fractoarele cu care vor lucra în campaniile agricole 

ale acestui an. Foto . AGERPRES

Prind viața 
învățămintele 
Consfătuirii 

pe țară 
a țăranilor 
colectiviști

Cu toata încrederea

pe drumul gospodăriei colective

Sărbătoare Ain sat

Mulți tineri strungari din Uzinele „1 Mai" Ploiești sînt îndți îndeaproape de comu
nistul Ion Bohan. Mihai Mircea— tînărul din fotografie ascijtent explicațiile ce i se 

dau
Foto : N. STELORIAN

întregul comlnai
o școals

îngrijitorul mulgător Simion Us
cat de la gospodăria agricolă co
lectivă din comuna Cîlnic, regiu
nea Hunedoara, este unul din ze
cile de vorbitori care la Consfă
tuirea pe fără a țăranilor colecti
viști și-a împărtășit experiența în 
obfinerea de producții mari de 
lapte. întors în gospodărie, el a 
arătat celorlalți îngrijitori învăță
mintele noi pe care și le-a însușit, 
la Consfătuire în ce privește creș
terea animalelor. împreună cu 
consiliul de conducere al gospo
dăriei colective, îngrijitorii au a- 
nalizaf apoi posibilitățile de dez
voltare a zootehniei și metodele 
ce trebuie aplicate pentru ca 
întregul sector zootehnic să fie 
ridicat la nivelul gospodăriilor co
lective fruntașe pe tară. Ei au ho- 
tărît, așa cum au procedat și alte 
unități agricole socialiste, să a- 
corde o mare afenfie selecționării 
cirezii. în ceea ce priveș
te organizarea muncii s-a fi
xat pe fiecare grajd programul zil
nic atît la furajare, și la muls, ra
fiile în funcție de greutatea și 
producția de lapte a fiecărei vaci. 
De asemenea, în hrana vacilor po
rumbul siloz se va da în amestec 
cu lucerna și pleavă, cîte 4—6 kg 
concentrate precum și săruri 
nerale și alte furaje.

Mulgătorul fruntaș Simion 
cat a trecut cu lotul de vaci pe 
care-l are în primire, în grajdul 
nr. 1 al gospodăriei, unde produc
ția de lapte a fost mai mică în 
anul trecut. In felul acesta ceilalți 
îngrijitori își însușesc mai ușor din 
experiența lui în îngrijirea și fura
jarea vacilor.

mi-

Us-

(Agerpres)

Țăranii muncitori întovără
șiți din satul Obreja, regiunea 
Banat, au făcut de mai multe 
ori cunoștință cu belșugul. în 
vizitele organizate din iniția
tiva comitetului comunal de 
partid la gospodăriile colec
tive din regiune, acasă la co
lectiviști, ei au văzut cum tră
iesc aceștia, cum lucrează pă- 
mîntul după metode avansate, 
cum gospodăria colectivă poa
te să-și dezvolte un puternic 
sector zootehnic care aduce 
venituri mari tot timpul anu
lui. Casele noi, hambarele pli
ne, mobila, aparatele de ra
dio le-au dovedit că cei ce 
s-au înscris în gospodăria co-

Pe șoseaua dintre Mirăslău 
și Lopodea Nouă din raionul 
Aiud venea un camion în care 
erau vreo 40 de tinere.

Se întorceau dintr-o vizită.
In Lopodea Nouă mereu mai 

mulți erau țăranii muncitori 
întovărășiți care-și manifes
tau dorința să se înființeze și 
la ei o gospodărie colectivă, să 
poată munci și trăi și ei ca 
vecinii lor, colectiviștii. Vizi
ta despre care am amintit fu
sese organizată de comitetul 
comunal U.T.M. Ea făcea par
te dintr-o serie de acțiuni în
treprinse de organizația U.T.M. 
din comună, sub conducerea 
comitetului comunal de partid, 
in scopul popularizării gospo
dăriei colective în rîndul ti
neretului.

Răspujizînd dorinței mai 
multor fete, comitetul comu-

lectivă și au muncit 
dezvoltarea ei duc un 
belșugat. Și cînd ceva 
ge la inimă, r" _ ___
spui și altora — rude, prie
teni, vecini. La asemenea vi
zi le au fost îndrumați de co
mitetul comunal U.T.M. să par
ticipe și numeroși tineri.

Pentru a lămuri țăranilor 
muncitori superioritatea gos
podăriei colective, au fost or
ganizate, din inițiativa comi
tetului comunal de partid, și 
alte acțiuni. De pildă, într-una 
din seri, a rulat la căminul 
cultural filmul „în vizită la 
Comloșul Mare". Cei prezenți 
în sală — tineri și vîrstnici —

pentru 
trai im
iți mer- 

nu po|i să nu

nai U.T.M. le-a ajutat și 
această cale să cunoască__
ța colectiviștilor milionari din 
Mirăslău, să primească răs
punsuri la fața locului la une
le probleme pe care și le pu
neau în legătură cu munca în 
gospodăria colectivă, cu zes
trea, cu perspectivele pe care 
le au.

La întoarcerea acasă au fost 
invitate la căminul cultural, 
la o adunare generală deschi
să a organizației U.T.M., să 
vorbească celorlalți tineri des
pre ceea ce le-a plăcut mai 
mult. Și fiecare a avut ce po
vesti.

Toate au vorbit despre cele

pe 
via-

T. MANTA

ombinatul chimic
Borzești. Aici se 
fabrică numeroase 
produse de bază 
ale industriei 
noastre chimice, 

trecut, colectivul de 
muncă de aici a îndeplinit cu 
o lună mai devreme sarcinile 
de plan. Acest succes este un 
rezultat direct al introducerii 
pe scară largă a tehnicii noi, 
a metodelor înaintate de lu
cru și bineînțeles al ridică
rii pregătirii profesionale a 
oamenilor.

Cu cîtva timp în 
urmă, ziarul nostru 
a criticat faptul că 
în Combinatul chi
mic Borzești exista 
o slabă preocupare 
pentru continua pre
gătire profesională a 
tinerilor. De atunci

cursuri de ridicare a califi
cării profesionale, peste 330 
urmează școli serale, 22 sînt 
studenți la cursurile postuni
versitare și la aspirantură. 
Deci oamenii ce mînuiesc ins
talații modeme, de cea mai 
înaltă tehnicitate, își petrec o 
parte din timpul liber aple
cați deasupra cărților, găsind 
în filele acestora răspuns la 
multe întrebări pe care le ri
dică producția.

— Nu s-a ajuns dintr-odată 
la această situație — reia dis
cuția tovarășul Ungureanu.

Cum este organizată acfiunee 
ridicare a calificării la 

Combinatul chimic Borzeși

_______ s-au 
schimbat multe. Cartea teh
nică a devenit un prieten 
apropiat al tuturor tinerilor 
interesul pentru învățătură a 
crescut. In legătură cu felul 
cum este organizată acum 
pregătirea profesională a ti
nerilor ziarul a organizat o 
discuție la care au participat 
membri ai comitetului U.T.M., 
ingineri, șefi de secții și ser
vicii.

Forme ac/ecvafe 
pentru tofi tinerii

Ion Ungureanu, secretarul 
comitetului U.T.M. pe combi
nat, ne-a prezentat următoa
rea situație : peste 1.000 de ti
neri au fost încadrați în

Și nici n-a fost ușor să-1 con
vingem pe fiecare tînăr de 
necesitatea de a continua să 
învețe. Conducerea combina
tului, comitetul sindicatului și 
camitetul U.T.M. au acționat 
împreună, sub conducerea co
mitetului de partid, pentru a 
îndruma n» fiecare tînăr spre 
formaa(^,cVata. Comitelui U.T.M. a 
?olosit îndeosebi pentru acest 
lucru adunările generale 
U. T. M. și consfătuirile ce
lor 12 brigăzi dc producție 
ale tineretului. I>oi am insis
tat în mod deosșbit pe faptul 
că unul din criteriile reco
mandate de penara C.C. al 
U.T.M. pentr= întrecerea bri
găzilor de ti* e5et și ridi
carea califici profesionale. 
Faptul căProbiema învSfâtu-

’ost discutată pe schim- 
pe instalații ne-a dat 
itatea să cunoaștem do- 
fiecărui tînăr în parte 
itură cu forma în care 
încadrat pentru a-și 
calificarea.

nu credeți cumva — 
zenit inginerul Alexan- 
'iga, membru în comi- 
.T-M. — că de la în
oți tinerii au venit la 

Au existat și unii 
• considerau atotștiu- 
ii ales din rîndul celor 
□solviseră școala me

die tehnică. Dar poa
te spune cineva că 
știe totul cînd teh
nica se îmbogățește 
continuu, cînd expe
riența face să se 
nască noi și noi pro
cedee modeme de 
Nicidecum. De a-

n folosit mult dis- 
«îdividuale cu fiecare 
1 așa fel încît fiecare 
eivingă de necesitatea | 
iii.
i tinerii învață. S-au 

cte condițiile. Cele 23 
ce ridicare a califică- 
rfost organizate pe 
si și specializare, în 
f,e gradul de pregăti- 
reonală. Acest lucru a | 

lecțiile să fie mai |

1

LIDIA POPESCU

tiare în pag, a 3-a)
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au văzut cum s-a dezvoltat 
gospodăria colectivă multimi
lionară de aici și cum s-a îm
bunătățit mereu traiul colecti
viștilor. La sfîrșitul filmului 
președintele gospodăriei co
lective din Comloșul Mare, 
care era prezent în sală, le-a 
vorbit cu de-amănuntul, le-a 
dat explicații în legătură cu 
tot ceea ce văzuseră în film.

Toată această muncă politi
că i-a ajutat pe țăranii mun
citori întovărășiți de aici să 
înțeleagă mai bine superiori
tatea gospodăriei colective și 
astfel la comitetul de inițiati
vă au sosit mereu cereri noi 
de înscriere în G.A.C.

Zilele trecute, la Obreja a 
fost sărbătoare. 400 de fami
lii de țărani muncitori întovă
rășiți s-au unit în gospodăria 
colectivă căreia i-au dat nu
mele de „Drumul belșugului".

Au urmat 
exemplul 
rudelor

F. MURARESCU 
corespondent

GALAȚI (de la corespondentul 
nostru).

Țăranii întovărăși din comuna 
Cudalbi, raionul tecuci, înfele- 
geau din ce în ce mai bine un 
lucru : rudele și prietenii lor co
lectiviști sînt mai avantajați decîl 
ei. Gospodăria colectivă a obți- 
nut mereu recolte mai mari la 
hectar decît întovărășirea. Sub 
îndrumarea organizafiei 
partid, au fosf organizate 
tîlniri, sori '
zite, cu care prilejuri li s-au ex
plicat întovărășirilor avantajele pe 
care le au intrînd în gospodăria 
colectivă. Toate acestea n-au ră
mas fără ecou. Mereu mai mulți 
fărani întovărășiți din comună au 
făcut în ultima vreme cereri de 
intrare în gospodăria colectivă. $i 
astfel într-una din zilele trecutei 
la Cudalbi a fost din nou sărbă
toare. 142 de familii s-au unit în 
noua gospodărie colectivă „Zorile 
socialismului".

organizafiei

de calcule,

de 
în- 
vi-

PRODUCȚII MARI 
PE SUPRAFEȚE MARI

(Conținua^

Scuti popas !n urcușul spre culme.
Foto : AGERPRES

a întoarcerea sa a- 
casă de la Consfă
tuirea pe țară a 
colectiviștilor, ute- 
mistul Ion Benea 
din comuna Be

chet, raionul Corabia, a fost 
invitat de colectiviști să poves
tească amănunțit tot ce a în
vățat el acolo. Benea le-a po
vestit. Pe colectiviști i-au in
teresat mai cu seamă mijloa
cele prin care unele gospodării 
colective au reușit să obțină o 
producție medie de 5.000 kg. 
porumb boabe la hectar de pe 

în culturăsuprafețe întinse 
neirigată. Dis
cuțiile au con
tinuat în seara 
aceea pînă a- 
proape de mie
zul nopții. Nu-i 
de loc de mi
rare faptul că 
în adunarea ge
nerală pe care 
au ținut-o co
lectiviștii s-a 
hotărit extin
derea supra
feței de po
rumb boabe de 
pe care se vor 
produce 5.000 
kg la hectar în 
condiții de ne- 
irigare, de la 
100 hectare la 
200 hectare. 
Alături de te
renurile aflate ... ____ r.
in Cotul Jiului, colectiviștii au\ 
hotărit să folosească în acest 
scop și terenul 
Izlaz. Pe aceste terenuri au 

1 fost transportate și încorpo
rate in sol cite 20 de tone de 
gunoi de grajd încă din toam
nă. Dar pentru o producție de 
5.000 kg porumb-boabe la hec
tar firește că numai această 
măsură nu este suficientă. Co
lectiviștii au hotărit ca în pri
măvară să respecte cu stric-

tețe perioada optimă de însă- 
mînțare, densitatea plantelor 
la hectar, să facă lucrările de 
întreținere la timp etc. Sămîn- 
ța — cele 15 tone necesare — 
a fost schimbată filele trecute 
la baza de recepție din Cora
bia. în contractele încheiate cu 
S.M.T. Bechet au fost prevă
zute multe lucrări în plus care 
vor fi executate mecanizat.

La
U. T. , ____ _ _
ducere al c 
bat crearea unei echipe de ti
neret căreia i s-au încredințat 
20 de hectare în punctul Can

ton, teren de pe 
care tinerii s-au 
angajat să rea
lizeze 5.000 kg 
porumb boabe 
la hectar, tot 
în condiții de 
neirigare.
sînt 
să-și 
angajamentul.
Lucrul acesta 
ni-l demonstrea
ză inițiativele 
și acțiunile por
nite de ei. Iată, 
de pildă, un 
fapt. Ajutați de 
organizația de 
partid a gospo
dăriei, utemiș- 
tii au organizat 
o adunare ge- 

deschisă cu tema: 
putem contribui noi, 
la creșterea produc- 

porumb-boabe

cererea organizației 
M., consiliul de con- 

colectivei a apro-

3i

în Baltă și

din punctul

hotărîți 
respecte

.ZIUA CÎNTECULUI DE MASĂ
interesantă și educativă acțiune a organizațiilor U. T. M. din Capitală

nerală 
„Cum 
tinerii, 
ției de porumb-boabe la 
hectar". A fost o adunare in
teresantă. La invitația comite
tului organizației de bază 
U.T.M., tehnicianul agronom 
a expus un referat în care a 
arătat cîteva căi concrete pen
tru obținerea unor producții 
sporite. Ei cunoșteau că 
pe una dintre solele defini
tivate în planul de organizare 
a teritoriului în anul trecut 
s-au aplicat cite 20 tone de în
grășăminte naturale la hectar, 
fapt care a dus la creșterea 
producției de porumb-boabe 
cu mai mult de 500 kg la hec
tar față de parcelele neîngrășa
te. Referatul a scos la iveală 
condițiile pe care tinerii le au 
pentru a contribui și mai mult

Dragi tovarăși,Cu prilejul împlinirii a 20 de ani de la înființarea Partidului I 
ciforesc Polonez, Comitetul Centra/ al Partidului Muncitoresc R 
trimite Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Unit Pol< 
întregului partid și tuturor oamenilor muncii din Republica P 
Iară Polonă un cald salut frățesc ;i cele mai sincere felicitări 1

Creat în condițiile grele ale ocupației naziste, Partidul Mi I 
foresc Polonez, în rîndurile căruia au intrat cei mai devota) f 
și fiice ale poporului polonez, a organizat și condus cu cure f 
bărbăție lupfa forțelor patriotice și antifasciste ale țării care, aii / 
de Armata Sovietică, au dat nenumărate jertfe pentru elibenl 

. —«^orilor hifleriști. I
□nducerea încercam a avangărzii sale marxist-leniniste^
— continuatorul eroicelor tradiții de luptă ale mișcării 
poloneze, poporul frate polonez a obținut însemn 
în construirea socialismului, de care oamenii muncii

- ‘r-1* inima.
ivarăși, noi și importante realizări în îndef 
trasate de Congesul al lll-lea al palidului, deplină a socialismului în Republica Popu!rj^\ ,veteranii"

chtecului
f0,mpc “«lai 

•Vii invățate de

jj, incrii din numeroase organizații U.T.M. din Ca
ll pitală au hotărit să dedice o zi din fiecare săp- 
Ț tămină învățării cîntecelor revoluționare, 

• patriotice. Acțiunea aceasta de o deosebită va-
IjUIJ loare educativă, s-a bucurat chiar din primele 
”1'1 zile de o mare DODularitate. I.a ..Ziua

Poloniei de sub jugul cofropiforilor hifleriști.
Sub conducerea încercată a < “ _l

p.m.u.p. - ■ 1 -:*-
muniste poloneze, 
succese în w..-’____
țara noastră se bucură din toată inima.

Vă urăm, dragi tovarăși, noi și 
nirea marilor sarcini dc Cc
lupta pentru victoria deplină a socialismului în 
Polonă.Trăiască P.M.U.P., Comitetul său Central
W. Gomulka!

Trăiască prietenia
poporul polonez ISă se întărească unitatea și coeziunea lagărului socialist, a mi’.. _____cării comuniste și muncitorești internaționale în lupta pentr.JJ Jci în „ZiuVcînte- 
triumful cauzei păcii și socialismului I Par a Inunda străzile

; 5’ ° năvală de ape
COMITETUL CENTRAL AL '^ra. Vibrația cuvinte 

PARTIDULUI MUNCITORESC ROMlN ^ura cu care erau ele

de nezdruncinat dintre

în frunte

poporul

■;* T1IIII zile de o mare popularitate. La „Ziua cîntecu- 
•ui ’ joritatea tinerilor și-au manifestat dorința să învețe 
rit r multe cîntece închinate patriei, partidului drag.

Fej a vedea cum se desfășoară activitatea în această 
»Zi întecului", care sînt primele rezultate, ce metode 
titerqte și eficace pot fi întreprinse pentru ca toți tinerii 

prieteni nedespărțiți ai cîntecului, am participat 
11 actatea din această zi în cîteva din organizațiile de 
bază r.M. ale raioanelor 23 August și 1 Mai. Iată ce 

af :ani

cu tc

romîn

Mături rostite, mărturiseau tocmai 
acea împletire firească între 
muncă și cîntec, între tinerețe 
și cîntec.

„Să fii partidului oștean 
Gata mereu în gînd

și-n faptă"...

Cu aceste cuvinte era întîm- 
pinată deci „Ziua cîntecului“ 
de către cei aproape trei sute 
de tineri muncitori strînși în 
sala colțului roșu, îndată după

terminarea schimbului de di
mineață. Erau toți în hainele, 
lor de lucru.' Mulți au venit 
cu sfială, fiindcă nu mai cîn- 
taseră niciodată într-un „an
samblu" atît de cuprinzător. 
Da, e adevărat, la muncă pa
triotică, la adunările generale 
U.T.M., la învățamîntul poli
tic — cîntecul n-a lipsit nici
odată. Acum însă e altfel.

— Cei, ca să zicem așa, ti
mizi, care se plîngeau că 
„n-au voce“, s-au molipsit 
pînă la urmă de entuziasmul 
general — ne spune Iorgu 
Grigore, secretarul comitetu
lui U.T.M. Uitați-vă, acum 
cîntă cu toții! Nu-i mai puțin 
adevărat că avem noi oameni 
pricepuți care-i ajută. Ei sînt 
cu toții un fel de dirijori ad- 
juncți. De, coriști vechi, ani
matori pasionați...

în timp ce dirijorul Zaharia 
Popescu (și compozitor de alt
fel) oprește cîteva momente 
repetiția pentru a explica ne
cesitatea unui tempo mai viu, 
descoperim în mijlocul unui 
grup de „începători" pe su-

dorița Emilia Andrei, cunos
cută pentru priceperea și 
tragerea de inimă pe care o 
arată pentru activitatea cul- 
tural-artistică. Emilia cîntă 
de patru ani la cor și vocea 
ei frumoasă, perseverența au 
ajutat-o să devină solistă. 
Acum, se află în mijlocul noi
lor prieteni ai cîntecului pen
tru a-i ajuta.

— Și cum îi ajuți ? — am 
intrebat-o.

— Astăzi de exemplu, le-am 
cîntat eu prima strofă și re
frenul. Grupul tot a cîntat 
după mine... Apoi, pînă la 
„lecția" viitoare, mă gîndesc 
să mai repetăm...

în ochii ei mari, limpezi, a 
tresărit o undă de bucurie. 
Cîntecul răsuna din nou în 
sala întreagă. Și cu fiecare 
etapă mai armonios, mai plin 
de prospețime.

„...Tu ești chezașul fericirii
Veacului glorios și nou..."

mare și afișat pe două pa
nouri. Majoritatea însă aveau 
textul multiplicat pe „flutu
rași" de hîrtie. Astfel, nu e 
nevoie de prea multă ostenea
lă pentru învățarea lui.

în alte părți ale sălii, alți 
animatori, alți „veterani44 ai 
cîntecului, alături de cei care 
învață pentru prima oară. 
Iată-1 pe Sergiu Ciocodeică, 
de la atelierul de modelărie, 
responsabil cu activitatea cul
turală în comitetul U.T.M.; 
iată-1 pe Vișan Grigore, lăcă
tuș la sectorul III. El e și 
propagandist la cercul de în- 
vățămînt „Să ne cunoaștem 
patria noastră 
această 
bucuria 
mare cu

„Zi 
lui e 
cît își dă bine seama

Cei care nu știau încă bine 
cuvintele priveau textul scris

FLORICA POPA 
ION BRAD

(Continuare in pag. a 3-a)

socialistă". în 
a cîntecului", 
cu atît mai

ION TEOHARIDE

în laboratorul Școlii elemen
tare de 7 ani din Uricani.(Continuare în pag. a 2-a)



in acțiunea «ic hsfrumtisscțwe
a satelor și orașelor

larg al cetățe- 
populare au 

buna

Cu sprijinul 
nilor, sfaturile _ _ 
obținut succese în mai 
gospodărire a orașelor și co
munelor, precum și in alte 
acțiuni de folos obștesc.

In orașul București s-au e- 
fectuat in anul trecut circa 
4.800.000 ore de muncă patrio
tică la diferite acțiuni pentru 
înfrumusețarea orașului. Au 
fost realizate în acest fel pes
te 80.000 m.pL pavaje noi, mii 
de metri de conductă de apă 
și canalizare, amenajări de 
spații și zone verzi in preaj
ma unor noi cartiere și altele.

Cu ocazia recentei sesiuni a

Melodie și vers se repeta 
o dată, încă o dată. Cin te
cul devine un nou prieten 
apropiat (Aspect de Ia 
„Ziua cîntecului" la Uzinele 

„Electronica")

Foto : O. PLECAN

„ZIUA CÎNTECULUI
DE MASĂ“

(Urmare din pag. l-a)

ce importanță deosebită are 
învățarea cîntecelor patriotice 
pentru educarea comunistă, 
cetățenească a tineretului. De 
altfel, chiar la cercul de în- 
vățămînt pe care-1 conduce, 
tinerii vor învăța mai multe 
cîntece închinate partidului, 
patriei socialiste. II vor ajuta 
mult în această acțiune chiar 
cursanții și în mod deosebit 
utemista Nicoleta Matache. 
care cînta în corul uzinei, și 
care acum e lîngă el și-1 a- 
juta să prindă mai ușor me
lodia.

Toți sînt foarte bucuroși că, 
participînd regulat la „Ziua 
cîntecului", au posibilitatea 
să învețe multe cîntece noi.

Scurte popasuri. Reveniri. 
Suișuri... După un ceas de re
petiții, zborul melodiei are li
nia lui firească. Șuvoiul so
nor a început să curgă aproa
pe în matca definitivă.

rînd cel care știe să De
aceea s-a gindit la coriști. -E 
sînt chemați acum să dea aia 
cunoștințele lor, să ou-și „cru
țe” vocea”. Și a organizat in 
fiecare grupă U.T34. mid co
lective ce doi-trei coriști-ama
tori care să-i ajute 
să învețe cîntece. 
frumoasa-i voce de 
Ștefania Carată, 
Ccnstantinescu, și 
drian, și ’ '
neri cu 6-7 ani activitate in 
cor, sînt prezent: acum în 
sală, ajutind la învățarea mai 
lesne a melodiilor dragi.

O sută douăzeci de tineri 
urmăresc bagheta dinjoruhxi. 
O sută douăzeci de glasuri se 
unesc într-unul singur :

pe tineri 
Și eL eu 

bariton, și 
și Marin
Radu A- 

Ion Chiriacescu. ti-

„Republică, măreață vatră 
Născută-n foc de bătălii 
Slăvită fii, pănHBt al păcii 
Slăvită fii, slăvită fii.* ’

rai.

„Iar cînd se cere bărbăție, 
Te-nscrie primul voluntar. 
De-asupra ta mereu să fie 
Steagul de luptă proletar”.

Dar nu numai melodia pare 
cîntată de o singură voce ci 
și versurile per a £ rostite 
tot de una singură.

Și dacă numai la a treia lec- 
* itecu-

...Aceeași hctărîre de a stâ
rni versul și melodia care 
xprimă mai frumos propriu- 
i gînd o citim pe chipul al- 
or zeci și 
ălile altor 

cîntecului”.

zeci de tineri in 
cluburi, in ^Ziua

w
JSSeHraaparalaT*.  

șaizeci de
Uzinele 

îatr-una din săli, 
băieți și fete stau aplecați a- 
tent deasupra caietelor, ca 
niște elevi silitori. Intr-adevăr 
mulți participă pentru prima 
oară la o astfel de lecție. Ia- 
tă-I și pe „profesor”. Este to
varășul lor de muncă loan 
Gheorghiu, proiectant. 11 văd 
zi de zi, muncesc împreună, 
l-au aplaudat adssea, aplau- 
dînd succesul corului al cărui 
membru este. Noii elevi la 
școala cîntecului se bucură 
acum împreună cu coriștii 
vechi că au un profesor cu
noscut, al cărui drum a înce
put de aici, de unde începe 
drumul lor astăzi.

„Republică biruitoare,
!n veci de veci să înflorești. 
Puternică și apărată
De brațe tari muncitorești.’*

Glasul coristului loan 
heorghiu nu lasă să străba- 
i deloc emoția tînărului din
ar. Anii de activitate în corul 
izinei explică stăpînirea de 

sine de azi. De aceea melodia 
răsună limpede, ușoară. îl 
sprijină și grupul de coriști 
care au venit să-și convingă 
tovarășii despre frumusețea 
cîntecului, nu prin vorbe, ci 
în fapte. Cu simț și pricepere 
pedagogică — tînărul dirijor 
repetă frază cu frază textul 
muzical.

— Acum putem să încercăm 
cu toții ?

Răspunsul se-nfiripă timid, 
apoi crește în ritmul maiestos 
al cîntecului.

120 de tineri
120 de coriști

dintr-a treia zi 
aproape că nici

tie 
lui 
nu 
pe 
merit ii au și cori 
șl-au _cruțaî“ nici 
priceperes.

de
11

Cîntecul
tovaraș

nedespărțit

per- 
360, 
ora

...La interval de ore. într-o 
iltă sală, alt colectiv de tineri 
j.il’ocuiesc în același fel răs
punsul la întrebarea „Acum 
putem să încercăm cu toții ?” 
Sînt tineri din Fabrica „Ste
la”. O sută două zeci de ti
neri numără fabrica și toți o 
sută douăzeci, nici unul lip
să, sînt la a treia repetiție, de 
la a treia „Zi a cîntecului”. 
Dintre aceștia nouăzeci sînt 
de acum „bătrîni" artiști ama
tori în echipa de teatru, în 
brigada artistică, la dansuri 
sau în formația corală a fa
bricii. „Dar asta nu înseam
nă deloc că nu putem să în
vățăm cu toții și cîntece” — au 
hotărît utemiștii. Și comitetul 
U.T.M. a înțeles că trebuie să 
ia toate măsurile, cele mai 
bune, pentru a se împlini do
rința tinerilor de a învăța 
cîntece.

Marin Mierloiu, secretarul 
comitetului U.T.M. pe fabrica, 
e și un veteran corist. El 
știe că cel mai prețios aju
tor, îl poate da în primul

...La Hainele „Electronica", 
înainte ca seneria sâ vesteas
că sfîrșitul zilei de muncă vo
cea crainicului reamintea :

— E -Ziua cîntecul- 
tru tinerii din secțiile 
370 și tehnic. încep la
16, la club. Transmitem cîn
tecul care se învață azi : ._Să 
fii partidului oștean". Marca 
de Matei Socor, versuri de Mi
hai Beniuc.

Și la orele 16 bagheta diri
jorului se ridică. Tinerii în
cep. Nu e bine. încă o dată, 
de la început, pină cînd se 
vor uni într-un tot Repetă 10 
minute, 20, 30 de minute. O 
scurtă pauză. Folosim prile
jul să stăm de vorbă cu ti
nerii, să-i rugăm să ne răs
pundă la întrebare : „De ce 
vreți să învățați cîntece T Și 
fie că am relata discuția cu 
Nicolae Neacșu. secretarul co
mitetului U.T.M., sau cu in
ginera Petruța Iordache, or 
cu Adriana Bran și Dan Va
lentin, tineri absolvenți ai 
școlii medii care abia acum 
învață tainele meseriei, răs
punsul ar putea fi sintetizat 
într-unul singur : Sîntem ti
neri, viața ne e dragă. La tot 
pasul simțim roadele socialis
mului : trăim o viață fericită, 
în fiecare zi împlinim năzuin
țele noastre, muncim. învă
țăm, ne distrăm. Cum să nu-fi 
exprimi bucuria și prin cîn
tec !

Da, de aceasta mii de tineri 
din București învață cîntece în 
aceste zile.

Cu cîntecul pe buze își în
soțesc tinerii munca, cîntecul 
trebuie să le Ce tovarăș ne
despărțit în toate împrejură
rile: în drumeție, cînd pornesc 
să cunoască un colț sau altul 
al patriei noastre noi, în orele 
libere, la numeroasele activi
tăți tinerești care se organi
zează în fabrică. De aceea par
ticipă tot mai mulți la „Ziua 
cîntecului". De aceea vor să 
învețe nu un cîntec, ci zeci și 
zeci de cîntece ale vieții noas
tre noi.

’atat apoi pe larg despre în
drumările date organizațiilor 
U.TJd.: să folosească în aces
te acțiuni coriștii, vechi prie
teni ai cîntecului de masă, să 
folosească stația de radioam
plificare a întreprinderii res
pective, să stimuleze interesul 
pentru cîntec înscriindu-I per
manent în programul diferite
lor activități ale organizației 
cum ar fi învățămîntul poli
tic, la joile tineretului, în ex
cursii, la munca patriotică etc.

Aceleași măsuri luate în ve
derea bunei organizări și des
fășurări a „Zilei cîntecului" au 
fost luate și de Comitetul raio
nal U.T.M. 1 Mai. Ni le-a re
latat într-o scurtă pauză la 
clubul Uzinei „Electronica", 
unde se afla la „Ziua cîntecu- 
lu!“, tov. Gheorghe Ciocău, se
cretar al comitetului raional 
U.T.M. Și aici coriștii — „vete
rani- prieteni ai cîntecului — 
au fost antrenați să ajute cu 
priceperea și experiența lor 
pe tinerii începători. Din pla
nul Comitetului raional U.T.M. 
1 Mai am mai reținut o mă
sură pe care o socotim deo
sebit de meritorie. Se referă la 
organizarea unui concurs între 
organizațiile de bază din raion 
pentru învățarea de către toți 
tinerii a unui număr cît mai 
mare de cîntece patriotice, re- 
voluționare. Incepînd cu luna 
februarie va începe pregătirea 
sees-. ui concurs care va dura 
pină la 23 August. Socotită de 
Ia. început o activitate perma
nentă. Ia -Ziua cîntecului" vor 
parftcfpa toți tinerii din raion.

încep să se deprindă băie
ții-a fost o părere exprimată 
fugar. Semnificația ei e insă 
mult mai mare. Cîntecul. ver
sul înaripat devine tot mai 
statornic prieten al tineretului. 
Entuziast în muncă, însetat de 
cultură, de frumos, tineretul 
iși exprimă dragostea 
partid, față de viața 
nouă și prin cîntec :

-Ai fii partidului 
Gata mereu in find și-n 

faptă !*

Sfatului Popular al Capitalei, 
numeroși deputați și-au luat 
angajamentul ca și în acest 
an să mobilizeze un număr și 
mai mare de bucureșteni la 
acțiunile pentru o mai bună 
gospodărire și înfrumusețarea 
orașului lor. In anul 1962, 10,6 
la sută din buget sînt alo
cate pentru lucrări edilitare, 
pentru întreținerea străzilor, a 
spațiilor verzi și al altor ac
țiuni menite să modernizeze și 
să înfrumusețeze Capitala.

Buna gospodărire a satelor, 
ridicarea lor economici și so- 
cial-cultutafâ constituie o pre
ocupare de seamă a sfaturilor 
populare maramureșene. La 
propunerea și cu sprijinul ce
tățenilor, anul trecut de pil
dă au fost ridicate și date in 
folosință 54 construcții școla
re, 20 cămine culturale, iar 
18 sate au fost radioficcte. Un 
aport deosebit l-au dat cetă
țenii și la întreținerea a pes
te 300 km drumuri. Economi
ile realizate prin contribuția 
voluntari a oamenilor muncii 
maramureșeni se cifrează la 
aproape 10 milioane lei.

Cetățenii ieșeni au contribuit 
prin muncă voluntară la rea
lizarea a 180 de construcții so
cial-culturale, precum și la 
numeroase lucrări obștești, 
cum ar fi amenajarea a 73.000 
m.p. spații verzi, plantarea a 
75.000 pomi și arbuști ornamen
tali, întreținerea de străzi și 
trotuare etc. In acest an se 
vor cheltui 71 milioane lei, cu 
circa 32 la sută mai mult de- 
cit in anul 1961 
edilitare și alte 
los obștesc.

faia:ța din camerele de baie 
sau tapetele din camere sau 
din interiorul vehiculelor.

Lvia Stoican — Oradea.
Duncitorii-elevi care ur- 

meză școala medie serală, 
fiid recomandați de între- 
pridere au dreptul la un cc-n- 
cciu de studii de 30 de zile

Ie
de 
de 
de

de a învăța

penîru lucrări 
acțiuni de fo-

(Agerpres)

Valentina Georgescu — Pi
tești.

începând din anul acesta, 
Editura tehnică va publica o 
nouă colecție destinată să răs- 
pîndească în cercuri largi de 
muncitori și tehnicieni cunoș
tințele profesionale și să-i in
formeze despre cuceririle teh
nicii noi. Este vorba despre 
„Colecția de atelier” destina
tă ridicării calificării munci
torilor care lucrează în sec
torul prelucrării metalelor. 
Fiecare lucrare va expune a- 
numite cunoștințe pe care tre
buie să le posede muncitorul 
calificat cu privire la un a- 
numit proces de lucru sau o 
anumită operație de prelucra
re. Astfel, vor apare lucrări 
ca. de exemplu, „Lipirea me
talelor”, „Brcșarea”, „Fileta- 
rea la strung”, „Frezarea piu- 

I lițelcr” etc. Colecția va trata 
și procedee și operații pen
tru care tehnica nouă a adus
dezvoltări importante. Din a- .
cestea menționăm: „Copiereain Șfara concediului 
pe mașini-unelte”, „Cuțite ar-‘a . . ^hnă, cu condiția 
mate cu aliaje dure” etc. Tot‘”și indeplmi îndatoririle 
în această colecție va apare11’™10*1'- Si a promova an 
și o lucrare despre „Desenul111 c asele- 
tehnic industrial pentru mun
citori” care va fi de un real Sandu Ionescu și Virgil Is- 
folos tinerilor muncitori pen-Jate — București.
tru a citi ușor și corect un Este foarte plăcut să vă pe- 
desen și pentru a executa uțrșceti concediul de odihnă vi- 
desen sau o schița. ritind minunatele regiuni ale

Vasile Stanute - Bacău tărit Dori"t>a voastră nu este vasiie Maniate Bacau. prea grgU de m^eplinit. O.N.T. 
în R. P. Ungară se fabrici5Carpați”, agenția București, 

un nou material de construcorganizează excursii de cinci 
ție: hîrtie impregnată cu mazile cu autocarul pe itinerariul 
se plastice. Această hîrtie estBucurești-Pitești-R. Vîlcea-Si- 
lavabilă, rezistentă la solicfciu-Tg. Mureș-Sighișoara-Bra- 
tări mari și la temperatuȘov-București. Cu acest prilej, 
pînă la 300 grade C. Noul miexcursioniștii vor avea pesi- 
terial înlocuiește cu succ<bilitatea să viziteze noile cons-

față de 
noastră

oștean.

O acțiune
permanentă

trucții industriale, cele mai 
importante obiective turistice 
și monumente istorice etc.

Eugen Filip — Timișoara
Elevii școlilor tehnice și 

tehnice de maiștri benefi
ciază pe timpul practi
cii în producție, pe lîngă sa
lariile stabilite de reglemen
tările în vigoare, și de celelal
te drepturi care se acordă în 
respectivele locuri de muncă 
(premii, sporuri de șantier, 
sporul de condiții vătămătoa
re etc), proporțional cu tim
pul lucrat și dacă îndeplinesc 
aceleași condiții ca și munci
torii respectivi.

Petre Mihai și Ștefan Pa- 
nait — Caracal.

în rezolvarea problemelor 
care vă interesează, de un 
real folos vă pote fi și „Ca
lendarul țărănimii muncitoare 
pe anul 1962”, care cuprinde 
cunoștințe din diferite dome
nii. Aici puteți găsi, de exem
plu, articole despre irigarea 
principalelor culturi de cîmp, 
îngrășăminte, soiuri noi de 
grîu și porumb și alte mate
riale de îndrumare agrozooteh
nică, lecturi literare, sfaturi 
gospodărești, sfaturi medicale 
etc.

Marian Voiculescu — Bacău.
Cea mai lungă magistrală 

feroviară se găsește în Uniu
nea Sovietică. Linia ferată 
care leagă orașul Brest cu 
orașul Vladivostok, 
tremul Orient sovietic, 
o lungime de 10.400 
Lungimea totală a căilor 
rate sovietice va depăși, 
1965, 130.000 km., ceea ce 
seamnă mai mult de trei 
circumferința Pămîntului 
Ecuator.

Andrei Preda — Brașov.
Cercetătorii sovietici experi

mentează un nou combustibil 
pentru motoarele autovehi
culelor ; butan-propanul liche
fiat. Noul produs este mai 
ușor de obținut decît benzi
na sau motorina, dublează 
timpul de funcționare a mo
torului și reduce de cîteva ori 
volumul gazelor, astfel ca un 
autovehicul să poată lua, in
tr-un spațiu restrîns, combus
tibil pentru 500 km.
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Linia
Brest 

din Ex- 
are 

km.
fe- 
în 

în- 
ori 
la

Educatori fără

Aspect de ansamblu din hala de compresoare a F» amoniac de la Combinatul 
chimic-Făgăraf Foto : AGERPRES
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CINEMATO AFE
glorie: Patria
16,30; 19; 21,15),

Salt spre 
(9; 11,30; 14;
I. C. Frimu (10 ; 12; 14,15; 17; 
19,15; 21,30), Alex. Sahia (10; 
12; 14; 16,30; 18,45; 21), N.
Bălcescu (15; 17; 19; 21). Tom 
Degețelul : Republica (8; 10,15; 
12,30; 14,30; 17,15; 19,45; 22), 
București (10, 12,15; 14,30;
16,45 ; 19 ; 21,15), Gh. Doja 
(9,45; 11,15; 14; 16,15; 18,45 ;
21,15), Libertății (10; 12;
14; 16,30; 18,30; 20,30). Cinci 
zile și cinci nopți: rulează la

cinematografele MagțlO; 
12; 14,15; 16,30; 18,45 ;d- 
ga (15; 17; 19; 21). loc 
pentru animale sălbru- 
lează la cinematog V. 
Alecsandri (10; 11 30 15; 
17; 19; 21), Elena (10; 
12; 15; 17; 19; 21), Po
pov (9,30; 11,10; 14,30 
16,10; 17,50 19,30;) și
Donca Simo (15; 121). 
Agentul X 25 - c-'op : 
Lumina (rulează îpua- 
re de la orele 10 jore- 
le 14, după-amiaz&15;

Brigada artistică de agitație a Școlii pedagogice din Oradea pregătește un nou program. Iată în fotografie u>ect 
de la o repetiție» Foto : N. STE1N

Sesiune

Alături de tineri, la clubul 
uneia sau alteia din întreprin
derile amintite am întîlnit și 
numeroși activiști ai comitete
lor raionale U.T.M. Și ei par
ticipau la această acțiune 
nerească.

Gheorghe Rafiu, secretar 
Comitetului raional U.T.M. 
August, se afla alături de
nerii de la Uzina de pompe și 
utilaj agricol. îi cunoștea bine 
pe băieții din sală și se bucura 
cînd zărea pe cîte unul pe ca- 
re-1 știa că luni și luni la rînd

ti-

al
23 
ti-

In oricare institut de învă- 
țămînt superior din țară intri 
în aceste zile rămîi impresio
nat de atmosfera cu adevărat 
sărbătorească ce caracterizea
ză actuala sesiune de exame
ne. Pe bună dreptate ne-a de
clarat tov. inginer Marin Unta- 
ru, decanul Facultății de meca
nică de la Institutul politehnic 
din Brașov că „Primul succes 
important înregistrat de stu- 
denti în această sesiune îl 
constituie prezentarea în pro
porție de sută la sută la co
locviile și examenele progra
mate. La aceasta se adaugă 
procentajul mare de califica
tive superioare obținute de 
grupele care au trecut prin 
fața examinatorilor, ceea ce 
înseamnă un succes al luptei 
duse împotriva mediocrității. 
Aceeași atmosferă entuzias-

tă, același spirit de răs
pundere față de învățătu
ră caracterizează și des
fășurarea examenelor la sec
ția serală. Toate acestea, a 
spus în continuare tovarășul 
decan, sînt rezultatele firești 
ale muncii educative desfă
șurate în rîndurile studenților 
de organizația U.T.M. și aso
ciațiile studențești sub condu
cerea organizației de partid.

Am avut prilejul să asistăm 
la primul examen al studenți
lor de la secția serală a Fa
cultății de mecanică din Bra
șov. Examen la fizică. Studen
ții de la secția serală, mun
citori și tehnicieni din marile 
întreprinderi ale orașului Bra
șov, nu mai au vîrsta colegilor 
de la cursurile de zi. Manifes
ta însă același elan și aceeași 
ambiție de a obține rezultate

cît mai bune. La orele de me
ditații și consultații desfășu
rate după un program alcă
tuit încă cu mult înainte de 
terminarea cursurilor nu s-a 
înregistrat nici o absență. Ba

20.30) , 30 Decembrie (15; 17;
19; 21). Drumul serii (15; 17; 
19; 21). Secerișul verde : Ma
xim Gorki (10,30; 12,30; 14,30; 
16,30; 18,30; 20,30). Flăcări în 
taiga: Central (10,30; 12,30 ; 
14,30; 16,30; 18,30; 20,30), înfră
țirea între popoare (15; 17; 19; 
21). Mecanicul conducea trenul: 
16 Februarie (16; 18; 20). Por- 
to-Franco: Victoria (9,45; 12; 
14,15; 16,30; 18,45; 21), V.
Roaită (10; 12,15; 16; 18,15;
20.30) . B. Delavrancea (16; 18;
20) . Ultimul meu tango: Ti
neretului (10; 12,15; 16; 18,30;
21) . Castelul din basme: Tim
puri noi (rulează în continuare 
de la orele 10 pînă la orele 21). 
Program special pentru copii: 
13 Septembrie (rulează în con
tinuare de la orele 10 pînă 
la orale 15). Fata cu chitara : 
13 Septembrie (16; 18,15; 20,30). 
Sosește circul: Cultural (16; 
18,15; 21,15), Mihail Eminescu 
(15,30; 18; 20,30). întîlnire pe 
cablu: 8 Martie (15,30; 18;
20.30) , Miorița (10; 12; 16,30;
18,45; 21). Vîntul s-a oprit în 
zori : Grivița (15; 17; 19; 21). 
Evdochia : C-tin David (15,30; 
18; 20,30). Poveste cțespre o

Lun-
Banch» 

Fla- 
21).
ru-
T. 

20). I 
(15;

20,30). Poveste <fespre 
lUx • “«irea -xo= ca (16; 18,Rt7 20.30). Marin, 
îndrăgostit: Olga
(15,30; 18; 20,30). Caidul • 
căra (10; 12; 15; 17; 19; 
Pentru 100.000 de mărci : 
lează la cinematograful 
Vladimirescu (16; 18;
Raidul vărgat popular 
17; 19; 21). InXerea: Moșilor 
(16; 18; 20). Aiiteriitz _ ci_
nemascoP : 23 (9; 12;
15; 18; 21'- Zcee Pași spre 

, răsărit: rulează kcinemato
graful Ilie Pintilie (g; 18; 20). 
Două vieți - ambel. seni : 8 

\ Mai (15; 18,30). Vîrs% difici- 
\ lă: Loreasca (19). Pî^e pur_ 
i puri- G. Coșbuc (15; ’7; 19;
l 21)

Grupul școlar ,,Eleciropufere“- 
Craiova are cinci educatori. In 
mod firesc, prin activitatea lor, 
aceștia trebuie să sprijine direc
țiunea școlii, organizația U.T.M. 
în educarea tinerilor care se pre
gătesc să devină muncitori.

Educatorul are o mare răspun
dere — aceea de a ajuta pe uce
nici sa crească, de a fi el în pri
mul rînd un exemplu pentru elevi. 
Prin natura muncii el este cel mai 
apropiat de elevi, trebuie deci 
să-i cunoască bine, să știe ce 
preocupări și înclinație are fie
care. In acest fel îi pot orienta 
și sfătui cum să se comporte în 
școală, în viața.

Cum stau însă lucrurile în a- 
ceastă școală ? Școala dispune de 
multe condiții materiale pentru 
organizarea unei bogate activi
tăți educative. în loc să folo
sească aceste condiții unii edu
catori, printre care Ion Cotoi și 
Ion Crefu, și alții, au înlocuit 
munca de educație cu mijloace 
străine școlii noastre noi, vorbesc 
urît cu elevii, îi insultă, îi brus
chează.

Toate acestea se petrec sub 
privirile îngăduitoare ale direc
torului școlii, Nicolae Volvoreanu, 
care ia apărarea acestor elemente 
cu un profil moral ce nu se a- 
seamănă nici pe departe cu a! 
unui educator într-o școală de 
tip nou. Acest lucru este reflectat 
și de faptul că în loc sa ia mă
suri exemplare în legătură cu 
purtarea necorespunzătoare a e- 
ducatorului Marin Mitricună, con
ducerea școlii l-a trecut într-o 
altă muncă, în care de fapt se 
ocupă tof de educație.

Cum e și firesc, organizația 
U.T.M. ar fi trebuit să intervină 
pentru curmarea unei asemenea 
stări de lucruri, mai ales că edu
catorii sînt tineri, iar cîțiva și ute- 
miști. N-a făcut-o însă.

E nevoie aici de intervenția 
comitetului orășenesc U.T.M., 
care s& sprijine organizația U.T.M. 
pe școală stîrpirea unor ase
menea „metode de educație" ti
pice pentru școala din alte tim
puri, în antrenarea tuturor elevi
lor |a învățătură, la păstrarea dis
ciplinei școlare, la organizarea 
unei bogate activități cultural-edu
cative.

Este, de asemenea, cazul ca 
direcția respectivă din Ministerul 
Metalurgiei și Construcțiilor de 
Mașini să analizeze felul cum se 

activitatea educativă 
și să ia măsurile cu-

desfășoară 
în școală 
venite.

UDIA POPESCU
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activitatea pe c<P des“*iulelor  uuxe le .
soară la locurile de_P multă siguranță dă*  
ducție. Și după •asta A-----  — • • -
tensă activitate aplicațiile prac-
iată a sosit și z * ale problemei dezbătute, 
examen. In labortul ae fel răspunde și Iosif 

—PP« Examinatorul, tov. ing. 
4 Șak Ștefan, urmărește cu a-

apoi cu ajutorul 
pe care le scrie 

—uikAuja, aă un 
•^puns complet, clar, sub- 

’llind și aplicațiile prac- iX -1- —’ -

------, M.uxxxxcțiv cu a- 
^l^nție raspunsurile și, satisfă- r» . ovpmpnR la secția de buna pregâtire a c9. Primele examene ' .pr doi candidați n loncită Și

r- .hxtiî rlp mecanică de la îndeamnă să dea dovadă și a Facultății ae nicuay*  n viitoi de aceeași peiseve-

tență pentru a ajunge spe
cialiști de nădejde. Din gru- 
"pa 1.013, anul II cel mai bun 

—ii- ’ otuaenrul
Alexandru Manolache, proiec
tant la una din uzinele meta
lurgice din Brașov. La exa
men s-au prezentat toți 
studenții din grupă. Promovați 
toți. Lucrul acesta ne îndrep-

politehnic din Brașov

mai mult, numeroase ore de 
meditație s-au transformat în 
veritabile colocvii în cadrul 
cârora studenții s-au străduit 
sâ îmbine în mod creator cu
noștințele de la curs și lu
crările de laborator cu ele
mentele practice întîlnite în

.... • —— “ uim duh
zică, strălucind 3 calificativ l-a primit studentul
și frumos pavoazt, 
zentat primii dc 
Gheorghe Niculic, 
și Papp Iosif, pro 
bii de la Uzinele 
Gheorghe Niculi 
biectul de pe"

lățește să sperăm că în actu
ala sesiune va fi depășită cu 
mult media de studenți inte 
graliști față de sesiunea din 
anul kecut. De altfel acesta 
este și angajamentul celor 383 
de studenți de la secția sera 
lă a facultății de mecanică de

.............................. din
—w.ț.« ue incumm 

la Institutul politehnic 
Brașov.

în zilele care urmează vor 
avea loc alte examene la alte 
grupe. Buna frecvență la 
cursuri, participarea activă la 
seminarii și lucrările de la
borator, ca și seriozitatea cu 
care au desfășurat studiul in
dividual constituie o garanție 
a înregistrării unor rezultate 
similare cu cele obținute la 
examenul de fizică.

ION N. CHIȚU



1

?■

CALEA

SPORTIVA

patru săptămîni

(Urmare din pag. I-e)

despre drumul 
măiestriei spor-

vreo
am întrerupt aproape 

antrenamentele, ocu

SPRE MĂIESTRIA

5 an§ de la apariția 
revistei „Napsugâr"

Din cele șase campionate 
mondiale programate în anul 
1962, pentru sportivii noștri 
un interes deosebit prezintă 
campionatele de gimnastică și 
cele de lupte. Faptul acesta 
este justificat atît de succesele 
pe care reprezentanții noștri 
le-au repurtat pînă acum în a- 
ceste discipline cît și de șan
sele pe care sportivii Repu
blicii Populare Romine le păs
trează și pentru actualele edi
ții ale respectivelor campio
nate. Iată de ce am socotit 
interesant să avem o discuție 
cu maestrul emerit al sportu
lui Dumitru Pîrvulescu, mun
citor la Uzinele „Steagul roșuu 
din Brașov. Am discutat des
pre proiectele sale pe acest an 
și mai ales 
spre culmile 
tive.

După 
In care 
complet 
pîndu-mă în timpul liber mai 
mult cu lectura literară, pen
tru care am aceeași pasiune 
ca șl pentru sport, am reluat 
pregătirile. Deocamdată, ne-a 
spus în continuare vice cam
pionul olimpic Dumitru Pîr
vulescu mă preo
cupă pregătirea 
fizică generală din 
care fac parte nu
meroase crosuri, 
excursii, programe 
de gimnastică și 
exerciții cu hal
tere. După ce voi 
ajunge la un sta
diu mai avansat 
în această direcție, 
voi începe pregă
tirea specială.

— Și cu lectura 
literară cum rămîne ?

— O voi continua cu aceeași 
plăcere dar timpul nu-mi va 
mai permite să o continui și 
cu aceeași intensitate!

— Participînd la atitea com
petiții de valoare mondială, 
cunoscind și stind de vorbă cu 
mulți dintre cei mai buni 
sportivi din lume la diferite 
discipline — ai avut posibili
tatea, dată și de bogata expe
riență proprie, să ajungi la o 
concluzie în legătură cu căile 
de obținere a marilor rezultate 
în sport. Vrei să ne împărtă
șești Și nouă această conclu
zie ?

Cu multă plăcere. Pri
ma condiție o constituie, fără 
îndoială, cultivarea, dezvolta, 
rea aptitudinilor și înclinații
lor manifestate de un tinar 
pentru o anumită disciplină 
sportivă.

Nu
toate 
tînăr 
oadă 
deobicei, cu adolescența. Ma
rii campioni și recordmeni ai 
natației mondiale, ca Manuel 
Dos Santos, Yamanaka, Kon
rads și ceilalți au început să 
practice cu regularitate acest 
sport încă de la vîrsta de 7-8 
ani. La această vîrstă nici cel 
mai experimentat antrenor nu 
poate bănui înclinații deose
bite pentru jocul de handbal, 
de volei sau baschet.

S-au întîlnit destul de nu
meroase cazuri de tineri care 
au dovedit reale posibilități 

J.

Interviul 
nostru 

.crr
DUMITRU 

PIRVULfSCU

întotdeauna sau nu in 
disciplinele sportive prin 
înțelegem aceeași peri- 
de virstă, identificată.

(Urmare din pag. T-a)

tinerilor o 
față de cei 
de la disci-

bine asimilate, lectorul să se 
orienteze mai bine, întrucît 
nivelul de pregătire al cursan- 
ților era aproximativ același. 
Cursurile au durat un an ca
lendaristic și de buna lor 
desfășurare au răspuns cei 
mai buni ingineri. Comitetul 
U.T.M., comitetul sindicatului, 
inginerul șef al combinatului 
au controlat felul cum se des
fășoară cursurile. Cu absenții 
s-a stat îndeaproape de vor
bă așa că s-a ajuns ca frec
vența la aceste cursuri să fie 
foarte bună.

— Prin adunările generale 
de organizație, a reluat discu
ția tovarășul inginer Oniga, 
gazeta de perete, postul ute- 
mist de control, am reușit să 
creăm în rîndul 
opinie sănătoasă 
care se abăteau 
plina școlară.

— Experiența anului trecut 
— a conchis secretarul — ne a- 
jută ca în acest an să obținem 
succese și mai bune pe linia 
pregătirii profesionale a tine
rilor. Anul acesta vor fi for
me pentru tinerii noi veniți 
în combinat și cercuri la un 
nivel mai înalt pentru cei 
care au absolvit în 1961 cele 
23 de cursuri de ridicare a 
calificării. De altfel în unele 
secții — automatizare și tehni
ca măsurătorii (A.T.M.), grano- 
zan. laboratorul central — 
cursurile au și început. în ce
lelalte urmează să se deschi
dă luna aceasta și în luna fe
bruarie. Și în anul 1962, fie
care tînăr, indiferent de func
ția pe care o îndeplinește, va 
fi încadrat într-o formă co
respunzătoare de ridicare a 
calificării profesionale.

— Ați spus că în combinat 
peste 330 de muncitori sînt și 

partidă, 
pdrisesc 

etnd

pentru mai multe discipline 
sportive.

Rolul hotărîtor în orienta
rea tînărului spre disciplina 
sportivă în care poate atinge 
o înaltă măiestrie îl au antre
norul și medicul.

Cea de a doua condiție pen
tru obținerea rezultatelor meri 
o constituie dăruirea, pasiu
nea ce trebuie să se concre
tizeze într-o muncă tenace de 
pregătire. Butoaiele de sudoare 
despre care vorbea Ozolin sînt 
și trebuie înțelese ca o condi
ție reală, absolută și ss ca o 
simplă metaforă. Indiferenl 
de disciplina sportivă, pregăti
rea trebuie să fie mulîUate- 
rală înțelegind prin cceasfa 
nu o pluralitate de sporturi ci 
pregătirea fizică generală, 
pregătirea tehnici și teeried 
specială, precum și pregătirea 
moral-politică — adică lazurile 
unui proces unitar de instru
ire. In zftrșit vreau să sublt- 
niez că drumul spre perfor

manțe, spre cul
mile măiestriei 
sportive este ușu
rat și de dezvcltc- 
rea la sportivi c 
dragostei fați de 
clubul din cere 
faci parte șx soi 
cu seamă feți de 
culorile patriei 
Prietenul și »c«- 
rdșul mex dz 
muncă și sper:. 
Valeriu Bz^rcc, 
îmi povesxea. du

pă campionatul mondial de Iz 
Tokio, că la un momeui îs 
cea mei dificilă 
simțea cum O 
puterile. A 
îndemnul nostru : Bsi TLPJL! 
Ura ! Bravo ! Bularca Si xe 
spune Valeria că aceste cu
vinte rostite in limba romisă 
acolo depzrte de țari, i-cu dzt 
puteri nebânuite. Cu un ultim 
și admirabil efort a reușit 
să-$i învingă adversarul, cuce
rind astfel titlul mondial.

In clipele acelea — ne po
vestea Bularca — am avut im. 
presia că îi auzeam și parcă ii 
vedeam pe toți tovarășii de 
muncă, toți prietenii și toate 
cunoștințele din țară.^

Alături de acești factori su
biectivi, dacă îi pot numi ast
fel, mai sint și o serie de fac
tori obiectivi, independenți de 
voința sportivului respectiv, 
în această direcție mă refer 
în special la posibilitățile ma
teriale și la conținutul (proce
dee, metode, elemente de tac
tică etc.) științific al antrena
mentelor.

— In concluzie ce-ai dori sd 
spui tinerilor care deabia acum 
fac primii pași în sport ?

— Mai iutii sâ iubească spe'- 
tul cu pasiune. Este un minu
nat izvor de sănătate, energie 
și bună dispoziție. Fn al doilea 
rînd să nu uite că fiecare mare 
campion sau recordman a în
ceput drumul spre măiestria 
sportivă ca și ei: participi nd 
la o competiție de masă, indi
ferent că se numea campionat 
școlar sau spartachiadă. 
însfîrșit să conteze întotdea
una pe sprijinul și experiența 
noastră tocmai datorită dorin
ței care ne animă pe toți de a 
face sa crească mereu presti
giul sportiv al scumpei noas
tre patrii.

ION CRISTIAN

întregul combinat
ZA

de sera-

precizea- 
în vacan- 
organizat 
de scurtă 
fost mul- 
spre stu-

elevi la școala medie serală. 
Ce posibilități au ei pentru ca 
sa meargă în pas cu tehnica, 
să-și îmbogățească cunoștințe
le de specialitate ?

— Să explic cum am pro
cedat noi cu seraliștii — ne-a 
spus inginerul Geantă Badea, 
tehnologul secției electroliză. 
Ei au fost organizați într-un 
schimb. Principalele lecții lec
torii le-au predat și seraliști- 
lor. în mod frecvent celelalte 
lecții au fost puse la dispo
ziția seraliștilor pentru a fi 
conspectate.

— La noi la A.T.M. — ne-a 
spus șeful secției — maiștrii 
se ocupă îndeosebi ’ 
liști.

— în unele secții, 
za tovarășul Oniga, 
ța școlară, s-au 
cursuri de pregătire 
durată. Lecțiile au 
tiplicate și date 
diu, pentru că trebuie să 
știți, muncitorii-elevi se pre
zintă și ei la finele anului la 
examenul de ridicare a califi
cării profesionale. Am încer
cat, de curînd, și procedeul 
referatelor. Deocamdată, la 
noi la A.T.M. și în viitor în 
celelalte secții. Mai mulți 
muncitori primesc o seamă de 
probleme spre studiu. La ter
menul fixat, ei afișează la 
un panou referatele întocmite, 
însoțite de calculele și dese
nele respective. Acestea sînt 
studiate de toți ceilalți mun
citori.

— Procedeul este interesant. 
Poate ar fi și mai bine ca re
feratele să fie prezentate în 
cadrul cursurilor de ridicare a 
calificării profesionale. Ar

Cum se va desfășura 
finala campionatului 

mondial de fotbal

Semnarea protocolului privind 
schimbul de specialiști 

în domeniul energiei nucleare 
între R.P. Romînă $i R.P. Lngară

PnrfoeoW a fest s-bt-s4 c n 
par*e»  rorrrâ ce ecad. Hor4 Hu
lube. me—brj n Cer? perr

în prezent are loc la Bucu
rești sesiunea Comitetului in
ternațional pentru organiza
rea celui de-al III-lea Congres 
internațional minier.

★
Ministrul Industriei Petro

lului și Chimiei, Mihail Flo- 

itnăra familie a colectivistului 
Martin Deac. l-a vizitat casa 
nouă, făcu tu într-un singur an 
cu ajutorul veniturilor primi
te pentru zilele-muncă pe care 
le efectuase împreună cu so
ția sa. Casa era încărcată cu 
tot ceea ce fi trebuie unui om 
gospodar. Hambarele erau 
p’:ne cu griu, porumb și alte 
produse agricole.

— Calculați și dumneavoas
tră — le-a spus Margareta Chiș 
celor prezerqi in sală. Soții 
Deac au făcui anul trecui «u- 
proepe 500 de zile-muncă. Va
loarea unei zile muncă a fost 
la Mirâslău de 33 de lei. Eu 
am socotit și cm văzut că au 
primii pentru munca lor in 
gospodăria colectivă mult mai 
mult deciî a realizat familia 
mea lucrind in brtovdrcșire. 
M-cm hotării. Local meu 
în gospodăria colectivă.

Asemenea discuții au 
organizate de comitetul

t?u enargne a’ ConslL-v
kr de Măwtșiri s’ R. P. Rcr-j-e,

are

JLSS. ;

(Agerpres)

La spectaool

școală
exista astfel o posibilitate mai 
mare de discuții, de lămurire 
a unor eventuale probleme pe 
care ele le-ar ridica.

— Desigur, e mai bine așa. 
Referatele prezentate de 
Momblat Nathan: „Sisteme 
de reglaj automat “, de Cor
nel Gogoașe : „Aparate pentru 
măsurarea presiunilor" și ce
lelalte ar fi comportat desi
gur discuții mai largi. E de 
fapt o problemă pe care o 
vom discuta și vom face ast
fel incit referatele să fie cît 
mai folositoare.

O altă problemă asupra că
reia am insistat în discuția 
purtată a fost conținutul 
cursurilor, măsura în care ele 
folosesc bunului mers al pro
cesului de producție.

— Aș începe, ne-a spus in
ginerul Oniga, cu un lucru 
prea bine cunoscut. în fabri
cile chimice există o tradiție' 
operatorul este operator și 
lăcătușul lăcătuș. Primul mî- 
nuiește aparatele. Dacă scapă 
un ventil nu știe cum să-l 
repare. Așteaptă să vină lă
cătușul. Există deci o limitare 
profesională. Orientarea a fost 
ca oamenii să aibă cunoștințe 
multilaterale.

— La noi, la electroliză, a 
intervenit inginerul Geantă 
Badea, s-a urmărit ca fiecare 
operator să poată deservi o- 
rice loc de muncă. Nouă, acest 
lucru ne-a ajutat foarte mult. 
A trebuit să dăm unei alte 
secții trei operatori, dintre 
care Dumitru Săraru și Vin- 
tilă Dumitrescu aveau o înaltă 
specializare. Dacă n-am fi 
pregătit oamenii în felul a- 
cesta, am fi fost descoperiți.

Hbto: a de confecții ^Mondiala’ din Satu
b, tap&rt&seșto d— cnoș&ițele sale Magdalenei Nagy, 

care-i es:e tovarășă de muncă.
Foto: N. STELORIAN
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O
în locul acestora Dan Zaha- 
ria și Benedict Hălcescu au 
devenit operatori principals 
N-am întîmpinat deci nici o 
greutate. Succesele pe care 
noi le-am obținut sînt în mare 
parte o urmare directa a ri
dicării calificării. Așa, de e- 
xemplu, la principalele noas
tre produse am depășit indi
cii de calitate planificați. Pen
tru aceste succese secția noa
stră a fost declarată de două 
ori fruntașă pe combinat. Tot 
ridicarea calificării profesio
nale ne-a condus la cele 
8.000.000 lei economii realiza
te anul trecut.

S-ar putea da multe exem
ple. Cert este un lucru : pro
gramele analitice pornesc de 
la necesitățile pe care le ri
dică procesul de producție. în 
secția A.T.M. tineri ca Dan 
Gheorghe, Ursu Vasile, Mo- 
raru Dumitru, muncitori, țin 
locul maiștrilor. Aici se poate 
repara, se poate pune în func
țiune și verifica orice aparat, 
în anul trecut nu au fost ca
zuri de avarii și nici de neîn- 
deplinirea sarcinilor de plan.

— Cel mai sensibil seismo
graf al eficienței cursurilor, al 
actualității lor — revine în 
discuție inginerul Oniga sînt 
rezultatele obținute în produc
ție. în ce privește calitatea, 
noi am obținut rezultate mai 
bune decît prevedeau sarci
nile noastre de plan.

Inginerii, tehnicienii 
învajă din nou

fă-Pentru ingineri nu s-au 
cut cursuri săptămînale. S-au

ce

•ee

găsit insă suficiente posibiltăți 
ca și aceștia să învețe conti
nuu. Tovarășul Constantin Fri- 
gure, de la serviciul personal și 
învățămkit a relatat că peste 
50 de ingineri urmează cursu
rile de automatizare. Ele se 
țin de două ori pe lună cite 
trei zile. Prelegerile sînt ți
nute de profesori, conferen
țiari din cadrul Institutului 
politehnic București. Mai 
mulți ingineri tineri au fost 
trimiși în anul 1961 la spe
cializare în Uniunea Sovietică.

Paralel cu aceste forme de 
specializare, pentru ingineri a 
fost inițiat un ciclu de con
ferințe pe cele mai actuale 
probleme ale industriei chi
mice.

Și încă un lucru interesant: 
inginerii primesc periodic prin 
A.S.I.T. spre rezolvare dife
rite probleme actuale pentru 
combinat. Acest lucru le cere 
un studiu continuu și multe 
cunoștințe temeinice. S-au ob
ținut bune rezultate. Am să 
vă enunț numai cîteva : ingi
nerii Ion Burlacu și Ion Petruș 
din secția A.T.M. au rezolvat 
automatizarea procesului teh
nologic la evaporare, inginerul 
Chelaru Horia a rezolvat au
tomatizarea procesului tehno
logic la secția clorură de me- 
tilen etc. Sînt rezultate ce 
confirmă preocuparea care e- 
xistă în combinat pentru spe
cializarea mereu mai înaltă a 
inginerilor.

— Să revenim la maiștri, a 
reluat discuția secretarul co-

Comparînd avantajele

->•

Producții mari 
pe suprafețe mari

lt creșterea proăurt e-. de po- 
romb-boabe pe temurZe mă- 
pocu tl* * ffăspoddriei, râmate 
ta acest ea la afara plenul» 
de fertilizare. Ja apropierea 
fnunelor zootehnice avem a- 
am peste 1200 tone mraniță. 
Acolo unde a foot organieată 
tabăra de vară a animalelor 
mai avem iacă vreo 490 de 
tone — zuolinia referând. In 
perioada de stabulație pînă a- 
cum s-au mai strins circa 2000 
de tone. Acest ingrițămint na
tural este suficient pentru a 
fertiliza încă 5 sole care cu
prind peste 180 hectare. Dacă 
am transporta la ctmp tot gu
noiul, am putea obține de pe 
fiecare din cele 180 hectare cu 
cel puțin 500 kg mai mult. 
Iar nouă vagoane de porumb 
in plus, reprezintă pentru gos
podărie o mare bogăție.

Tinerii au înțeles clar ce 
importanți ar acea ingrățarea 
acestor cinci sole cu un cn sau 
doi mai devreme. Au discutat 
despre asta și au hotărit ca 
prin munco patriotici, in ter
men de o lună, folosind cele 
17 de atelaje ale gospodăriei 
să transporte la cimp in plat
forme inireepa cantitate de 
gmoi de grajd. Acesta a fost 
angcjame-.tul utemiștilor și ti
nerilor ea care s-au prezentat 
Ia adunarea generali a colic- 
twițtHor. Acum, zilnic, tinerii 
transportă cite IU de care de 
gunoi de grajd pe solele nisi
poase pianifiăme pentru a fi 
insdminiate ia acest an ca po- 
rnmb. Seara, ei merp Ia cercul 
•orotehaie. Pentru ci imbopd- 
r-rea cunoștințelor profeM- 
noie este, după cum știe fie
care iacă o condiție a obținerii 
prodacr-dor mari. Daci știi a- 
grotehnsd. știi să faci ți la- 
criri ic calitate.

Din discuția purtată, au re
ieșit două lucruri demne de 
subliniat: Wțt tinerii Învață, 
și acest succes se datoreș- 
te strunei colaborări care e- 
x.stâ între conducerea combi
natului, comitetul sindicatului 
și comitetul U.T.M. Ar fi de
sigur bine ca pe baza expe
rienței dobîndite comitetul 
U.T.M. să vină cu mult mai 
multe sugestii pe linia popu
larizării cărții tehnice. Ar pu
tea exista In secții panouri 
care să popularizeze prin pre
zentarea de scurte rezumate 
noutățile apărute, s-ar putea 
organiza mai multe concursuri 
„Cine știe meserie, răspunde" 
între brigăzi și tineri pe pro
bleme 
litate.
multă operativitate în 
tinderea 
din secția evaporare — „fiecare 
operator să fie și un bun lă
cătuș și fiecare lăcătuș să fie 
la rîndu-i un bun operator". 
Această acțiune vine în mod 
direct in sprijinul ridicării 
calificării.

Important este faptul că ti
nerii au înțeles că drumul 
spre succese mereu mai mari, 
spre produse de calitate tot 
mai bună trece prin școala 
ridicării calificării profesio
nale.

tehnice de specia- 
Este necesară mai

ex- 
inițiativei tinerilor

Napsugâr’' („Rază de soa
re") revistă în limba maghiară 
pentru preșcolari și școlarii 
din primele clase, editată de 
C.C. al U.T.M.,. împlinește 5 
ani de apariție.

Prieten bun, sfătuitor și e- 
ducator al copiilor, revista pu
blică în paginile sale poezii și 
povestiri scrise de unii dintre 
cei mai iubiți poeți și scriitori 
din țara noastră, desene exe
cutate de ilustratori talentați. 
Cu mijloace specifice, revista 
vorbește copiilor despre poli
tica înțeleaptă a partidului, 
despre mărețele realizări do- 
bîndite de poporul nostru pe 
drumul făuririi vieții noi, so
cialiste. Multe povestiri înfă
țișează copiilor măreția vremu
rilor pe care le trăim, Ie rela
tează pe înțelesul lor actuali
tatea politică. îndrăgită de co
piii cărora li se adresează, re
vista „Napsugâr” militează 
pentru educarea comunistă a 
copiilor, pentru creșterea a- 
cestora în spiritul dragostei 

INFORMAȚII

este

fost
co-

munci U.T.M., sub conducerea

Incepînd de marți 23 ianuarie
la Cinematograful „Patria'
VA RUA NOU FILM RONÎNESC

S-4 FURAT O BOMBĂ

O 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 CA- 

LINESCU, OVID TEODORESCU, TUDOREL POPA

fierbinți față de poporul nos
tru muncitor, față de marea 
familie unită a oamenilor 
muncii din țara noastră, in
different de naționalitate, față 
de patria noastră socialistă, 
în spiritul patriotismului so
cialist și al internaționalismu
lui proletar, al devotamentu
lui nemărginit față de Parti
dul Muncitoresc Romîn. Co
lectivul revistei se vădește 
preocupat de grija de a con
tribui pe măsura posibilită
ților sale la educarea cetățe
nilor de mîine ai patriei noas
tre socialiste, a generației care 
va participa la construcția co
munismului în țara noastră.

Cu prilejul împlinirii a 5 ani 
de la apariția lui „Napsugâr”, 
colectivul redacțional al „Scîn- 
teii tineretului" transmite un 
cald salut tovărășesc colecti
vului redacțional al revistei 
„Napsugâr", urîndu-i noi suc
cese în activitatea ce o desfă
șoară.

rescu, a oferit vineri la prînz, 
în saloanele Casei Centrale a 
Armatei, o masă eu prilejul 
vizitei în țara noastră a grupu
lui de specialiști americani în 
domeniul celulozei și hîrtiei 
din partea firmei „Parsons și 
Whittemore".

de partid, nu nu
ci ;i cu alte oca- 
cite ori s-au in- 
care au participat 

organizației 
mai acum, 
zii, ori de 
tors tinerii
la vizitele organizate din ini
țiativa comitetului comunal de 
partid.

Tinerii din comuna Lopo- 
dea Nouă au aflat răspuns la 
întrebările pe care și le pu
neau în legătură cu viața și 
munca în gospodăria colecti
vă și cu ocazia serilor de cal
cule și dnd se li explicau di
ferite capitole din Statutul 
model al G.A.C.

Munca politică desfășurată 
de comuniști, la care o con
tribuție importantă au adus-o 
și utemiștii, a dat roade. Tot 
mai mulți au fost țăranii care 
și-au manifestat dorința să se 
înființeze și în Lopcdea Nouă 
o gospodărie colectivă, 
tre cei 
ultima 
Daniel 
Ștefan

Prin
ce au depus cereri în 
vreme se numără și 
Chiț, Francisc Boroș, 
Secheli și mulți alții.



In apărarea
revoluției cubane

Puternice demonstrații

in întreaga America Latină
MONTEVIDEO 19 (Ager

pres). — în întreaga Americă 
Latină au loc mari acțiuni 
populare de protest împotriva 
apropiatei conferințe a miniș
trilor Afacerilor Externe ai 
Organizației Statelor America
ne. In seara zilei 
nuarie, în capitala 
ului, țara gazdă a 
a început prima 
manifestații ale _ _ 
Uruguayan, prevăzute să aibă 
loc în apărarea revoluției cu
bane. Aici, din piața Univer
sității, a plecat spre Punta del 
Este prima coloană a tinere
tului Uruguayan participant la 
„marșul patriotic” de 150 km 
spre orașul care va găzdui 
conferința. Participanții la 
marș purtau numeroase pan
carte pe Gare era scris: „Cuba 
da, yankeii nu !’’, „America 
Latină da, yankeii nu !”, pre
cum și portrete ale conducă
torilor revoluției cubane.

Înaintea începerii mitingului 
care a avut loc în piața Uni
versității, o mare coloană de 
mașini purtînd pancarte pe 
care era scris „Solidaritate cu 
Cuba" a străbătut străzile ca
pitalei Uruguay ene.

„Acest marș, a declarat cu 
prilejul mitingului populației 
din Montevideo, Juan Antonio 
Trinboli, membru al comite
tului de organizare a marșu
lui patriotic, este reacția po
porului Uruguayan față de con
ferința O.S.A. îndreptată îm
potriva Cubei. Popoarele lati- 
no-americane nu vor ceda 
niciodată în fața imperiali: 
mului american".

Puternice demonstrații în a- 
părarea revoluției cubane au

de 17 ia- 
Uruguay- 

eonferinței, 
din marile 

poporului

in capitala republi- 
Santiago, Sute de 
chilieni scandînd 

au

avut loc 
di Chile, 
studenți 
„Cuba da, yankeii nu /' 
manifestat în fața Serviciu
lui de informații al S.U.A. fi 
au aruncat cu pietre în feres
trele clădirii.

In Brazilia, președintele 
Uniunii Naționale a studenți
lor din Brazilia, Aldo Aran- 
tes, împreună cu 60 de frun
tași ai organizațiilor studen- 

. țești din întreaga țară l-au 
vizitat pe președintele țării, 
Joao Goulart, și l-au chemat 
să nu aprobe nid o moțiune a 
O.S.A. care ar prevede o in
tervenție în Cuba. Arantes a 
declarat președintelui Goulart 
că studenții brazilieni sînt so
lidari cu revoluția cubană.

în orașul argentinian la Pla
ta au avut loc manifestații de 
protest împotriva conferinței 
de la Punta del Este. De
monstranții purtau pancarte 
în care exprimau sprijinul lor 
față de Cuba. La Buenos Ai
res, Comitetul național argen
tinian de solidaritate cu revo
luția cubană a difuzat un ma
nifest în care condamnă com
plotul imperialist împotriva 
Cubei și cheamă guvernul ță
rii să respecte principiile ne
intervenției și dreptului po
poarelor la autodeterminare.

Frontul revoluționar din Bo
livia in apărarea revoluției 
cubane format din reprezen
tanții organizațiilor 
sindicale și culturale a dat pu
blicității o declarație în care 
condamnă conferința de la 
Punta del Este drept „o ma
nevră a Statelor Unite pentru 
a încerca să organizeze noi

forme de intervenție împotriva 
Cubei, după eșecul atacului 
mercenarilor din aprilie 1961“.

Corespondentul din San Jo
se al agenției Prensa Latina 
relatează că Federația unită a 
muncitorilor de pe plantațiile 
de banane din Costa Rica a 
anunțat că la 22 ianuarie (data 
deschiderii conferinței de la 
Punta del Este — N.R.) pe toa
te plantațiile aparținînd so
cietății nord-americane „Uni
ted Fruit Company" vor avea 
loc greve în semn de protest 
împotriva conferinței.

Federația revoluționară a 
muncitorilor din Mexic a pu
blicat, de asemenea, o decla
rație în care condamnînd ac
tele intervenționiste ale S.U.A. 
se pronunță în apărarea Cubei.

La „Clubul tineretului" din 
Țelinograd (U.R.S.S.) fiii oame
nilor muncii se instruiesc, 
printre altele, și în domeniul 

muzicii

Pe planeta Venus
ziua este egală cu două

politice,

O revistă americană recunoaște?

Tinerii muncitori sînt concediați

primii și angajați ultimii"
în octombrie 1961: 1.300.000 tineri americani erau

• Tragedia tinerilor muncitori negri • Cineșomeri
poartă vina?

U.R.S.S. ÎNCEPE construirea
DE 5.000.000 KW.

circa 760.000.000.000 kWh de e- 
nergie electrică, adică mai mult 
decît produc în prezent toate cen
tralele electrice din S.U.A.

săptămini terestre

cu 
pu- 
de

----- c------

HAVANA 19 (Agerpres). - 
Toate ziarele din Havana au 
publicat textul convorbirii lui 
Fidel Castro cu delegații la se
siunea Comitetului Executiv al 
Organizației Internaționale a 
Ziariștilor care și-a încheiat 
lucrările în capitala Cubei.

Răspunzînd la întrebarea re
feritoare la caracterul revolu
ției cubane, Fidel Castro a 
subliniat că această revoluție 
n-a fost niciodată o revoluție 
a burgheziei și a claselor pri
vilegiate, ci a fost revoluția 
poporului exploatat, revoluția 
oamenilor muncii. Fidel Castro 
a vorbit pe larg despre dez
voltarea revoluției și gîndirii 
revoluționare în ultimii ani și 
a subliniat importanța uriașă 
a revoluției culturale care se 
înfăptuiește în prezent în 
Cuba.

La întrebarea care va fi po
ziția Cubei la viitoarea confe
rință de la Punta del Este. Fi
del Castro a spus că poziția 
Cubei este clară: apărarea 
dreptului popoarelor la auto
determinare, apărarea suvera
nității naționale a popoarelor 
și statelor din America Lati
nă. Conferința de la Punta del 
Este, a spus el în continuare, 
reprezintă o bătălie a imperia
lismului împotriva dreptului 
popoarelor la autodetermina-

re. împotriva suveranității sta
telor latino-americane.

Răspunzînd la întrebarea 
dacă Cuba intenționează să 
reducă producția de zahăr. Fi
del Castro a spus că acest lu
cru nu este necesar deoarece 
toate produsele țării au piața 
garantată în țările soc-aliste, 
cu care Cuba face comerț re
ciproc avantajos.

Fidel Castro a acordat o >- 
tenție deosebită problemei co
existenței pașnice și luptei de 
clasă. Lupta pentru coexisten
ța pașnică, a spus el. nu este 
n problemă de tactică. Coexis
tența pașnică este vital nece
sară omenirii.

în încheierea convorbirii. Fi
del Castro a subliniat că lupta 
popoarelor din America Lati
nă ia un caracter tot mai ho
tărît Crearea Frontului unic 
pe baza unui larg program 
minimal, a spus eL ușurează 
lupta împotriva monopoluri
lor, pentru construirea socie
tății noi. în orice caz, a sub
liniat Fidel Castro, trecerea 
societății umane la socialism 
este inevitabilă... Dacă clasele 
exploatatoare doresc război, ele 
îl vor avea ! Iar dacă ele do
resc pace, atunci, pentru să- 
vîrșirea revoluției masele 
populare au mijloace pașnice 
de luptă.

MOSCOVA 19 (Agerpres). — 
Pe marele fluviu siberian Enisei 
au început lucrările de pregătire 
pentru construirea uriașei hidrocen
trale de la Saianî, care va fi cea 
mai mare din lume. Puterea ei va 
fi de 5.000.000 kW, adică 
500.000 kW mai mare decît 
terea giganticei hidrocentrale 
la Bratsk pe fluviul Angara.

Industria siberiană, care se dez
voltă într-un ritm vertiginos, valo
rificarea resurselor naturale din a- 
ceastă regiune, necesită an de an 
cantități tot mai mari de energie 
electrică. Sistemele energetice ale 
Krasnoiarskului, Irkutskului, Novo- 
sibirskului, Kemerovoului, Altaiului 
și altele vor fi legate într-un sis
tem energetic unic al Siberiei 
Centrale, la care va fi racordată 
și hidrocentrala de la Saianî.

Baza sistemului energetic unic 
al Siberiei Centrale o va constitui 
uriașa magistrală care va uni toate 
centralele electrice pe distanța 
dintre Kursk și Omsk. Prima linie 
de înaHă rens de 500 kilovolfi 
va fi termnyă pînă ia stîrșîtul 
septesielî. Apoi va fi construita 
încă o tinâe de aceeași opacitate. 
In anul 1920 rxxnaî Siberia va da

Sesiune științifică 
a institutului 

de marxism-leninism 
din Moscova

MOSCOVA 19 (Agerpres).— 
TASS transmite : I a 18 ianua
rie, la Moscova s-a ținut o 
sesiune științifică a Institutu
lui de marxism-leninism, a A- 
cademiei de Științe Sociale și 
a Școlii superioare de partid 
de pe lingă C.C. al P.C.U.S., 
consacrată împlinirii a 50 de 
ani de la începerea lucrărilor 
conferinței de la Praga a 
P3I.S.DK

Acad. Piotr Pospelov, direc
torul Institutului de marxism
leninism, a prezentat referatul 
„V. L Lenin și conferința de 
la Praga".

ALMA ATA 19 (Agerpres).— 
TASS transmite : în planeta 
Venus ziua este egală cu 
două sâptămîni terestre — la 
această concluzie au ajuns 
Grigori Ldlis și Saken Obașev, 
cercetători științifici la Institu
tul de astrofizică din cadrul 
Academiei de Științe a R.S.S. 
Kazahe.

Durata rotației planetei Ve
nus în jurul axei sale a fost 
piuă în prezent necunoscută, 
deoarece această planetă este 
învăluita de o atmosferă den
să și este imposibil să se dis
tingă de pe Pămînt vreun de
taliu al suprafeței ei.

roblema șomajului 
în rindurile tinere
tului american,
prin aspectele

grave pe care le 
îmbracă, îngrijo

rează profund opinia publi
că din S.U.A însuși președin
tele Kennedy a fost nevoit să 
facă mărturisiri în această 
privință. Ni se par semnifica
tive și recunoașterile revistei 
„UNITED STATES NEWS AND 
WORLD REFORT" care apare 
la Washington. Revista ameri
cană, în ciuda faptului că nu 
reușește să dezvăluie cauze
le șomajului din rindurile ti
nerilor americani, ne înfățișea
ză o seamă de fapte grăitoa
re. Reproducem cîteva din ele:

„Șomajul în rîndul tineretu
lui începe să stîrnească o se
rioasă neliniște a cercurilor 
oficiale. Această problemă 
continuă să existe chiar în 
timpuri bune. TINERII MUN
CITORI SINT CONCEDIAȚI 
PRIMII ȘI ANGAJAȚI ULTIMII.

Negrii suferă de pe urma 
șomajului într-o măsură mai 
mare decît albii. Printre aceș
tia, procentajul muncitorilor 
necalificați este mult mai 
mare. împotriva tinerilor mun
citori sînt și acordurile de 
muncă, încheiate de sindica
te cu antreprenorii. împotriva 
lor acționează chiar și un fac
tor geografic.

Ultimele date oferă o ima
gine despre seriozitatea aces
tei probleme : ÎN OCTOMBRIE 
NU AU AVUT DE LUCRU FES
TE 1.300.000 TINERI IN VIRSTA 
PÎNĂ LA 25 ANI. în rindurile 
acestui grup al populației, șo
majul reprezintă 10,4 la sută 
adică de două ori mei mare 
decît nivelul general al șoma
jului în țară.

Potrivit declarației exporți-

O nouă lovitură de stat
în Republica Dominicană

lor guvernamentali, o cauză 
importantă a nivelului ridicat 
al șomajului In rindurile tine
retului este următorul fapt e- 
vident : OFERTA BRAȚELOR 
DE MUNCA CREȘTE CONSI
DERABIL MAI RAPID DECÎT 
NUMĂRUL LOCURILOR DE 
MUNCA. Așa, de pildă, între 
anii 1950—1860, pe piața mun
cii au apărut, suplimentar, 9 
milioane muncitori, în timp ce 
numărul locurilor de muncă a 
crescut numai cu 7 milioane. 
Potrivit calculelor preliminare, 
în acest deceniu pe piața 
muncii vor apare 26 milioane 
de tineri muncitori (...).

ÎNTR-O SITUAȚIE ȘI MAI 
GREA DECIT TINERII MUNCI
TORI ALBI SE AFLA CEI NE
GRI. Aceasta se explică pe de 
o parte, prin discriminarea ra
sială, pe ae altă parte, prin 
cunoștințele lor insuficiente și 
o calificare mai scăzută.

Datele arată că nivelul șo
majului în rindurile tinerilor 
de culoare, în vîrsiă de 20— 
24 ani, este de 13,1 la sută, sau 
de doua ori mai înalt decît 
nivelul șomajului printre albii 
din aceeași grupă de vîrstă 
(7,2 la sută)".

Revista americană afirmă 
că de existența problemei șo
majului ridicat în rindurile ti
neretului trebuie învinuite și 
organizațiile sindicale. Revis
ta scrie că prevederile cuprin
se în contractele de muncă și 
care apără drepturile munci
torilor adulți, sînt îndreptate, 
de fapt, împotriva tineretului. 
Contractele interzic angajarea 
de noi muncitori pînă cînd 
compania nu va oferi de lu
cru vechilor săi muncitori, 
concediați în trecut. Dar nu 
adulții și organizațiile lor sin
dicale stau în calea tinerilor 
dornici de muncă, ci patronii 
hrăpăreți, zvîrcolirile putredei 
economii capitaliste îi împie
dică pe milioane de tineri din 
S.U.A. să găsească de lucru. 
Revista omite — și nu întîm- 
plător — să sublinieze că vina 
nu o poartă, în rond, sindica
tele, ci monopolurile capita-

liste, sistemul social care 
creează și menține șomajul, 
care este incapabil să lichi
deze această racilă.

„Ce trebuie deci întreprins 
pentru a lichida șomajul care 
bîntuie în rindurile tinerilor 
muncitori ?" — se întreabă
revista. Ea citează o declara
ție :

„Noi trebuie să dăm oame
nilor asemenea cunoștințe — 
a declarat al doilea adjunct 
al ministrului Muncii, S. Wolf- 
bein — care să le permită să 
se adapteze rapid la schimbă
rile care au loc pe piața mun
cii. Ne trebuie, de asemenea, 
un nivel mai înalt al activi
tății de afaceri, care să per
mită ridicarea numărului ce
lor ocupați în țară incluzînd 
toate categoriile de munci
tori".

Oare problema se limitează 
la „cunoștințe" și la „un ni
vel mai înalt al afacerilor" ?

Șomajul a devenit un înso
țitor permanent al capitalis
mului. în privința aceasta ni 
se pare semnificativă însăși 
constatarea revistei:

„Faptele arată însă că șo
majul în rîndul tineretului 
constituie o problemă serioa
să atît în anii de prosperitate 
cînd nivelul șomajului este 
relativ scăzut, cît și în peri
oada cînd nivelul general al 
șomajului 
luăm anul 1957. Atunci nivelul 
mediu al șomajului pentru 
muncitorii de toate categorii
le a fost de 4,3 la sută, iar 
șomajul printre muncitorii din 
grupul 18—19 ani a atins 10,9 
la sută, printre muncitorii în 
vîrstă între 20—24 ani — 7,1 
la sută".

Deci, șomajul se menține în 
rindurile tineretului american 
și în perioada de așa-zisă 
„prosperitate", și în aceea 
cînd pretinsa „prosperitate" 
dispare. Cu alte cuvinte, este 
vorba de o plagă socială care 
ține mai puțin de „cifra afa
cerilor" și mai mult de rându
ielile sociale care o gene
rează.

este ridicat. Să

DOMINGO 19
— Agenția France

SANTO 
(Agerpres). 
Presse anunță că la 19 ianua
rie în Republica Dominicană 
s-a produs o nouă lovitură de 
stat. Ofițeri din aviația domi
nicană au arestat la baza ae
riană San Isidre pe genera
lul Rodriguez Echevarria și 
suita sa. Ofițerii au dat apoi 
ordinul ca baza să fie încer
cuită de o unitate blindată. 
Ceilalți ofițeri șl piloți ai ba
zei s-au alăturat acestei ac-

țiuni care a menținut pe foștii 
membri ai Consiliului de Stat 
cu excepția lui Balaguer și 
Echevarria. Președinte al con
siliului a fost ales Rafael Ben- 
nely, iar în locul lui Balaguer 
a fost numit dr. Read Cabral.

Tineri din 60 de țări 
ale lumii au cinstit memoria

lui Patrice Lumumba★
WASHINGTON 19 (Ager

pres). — „Autoritățile oficiale 
din S.U.A. au declarat că con
sideră noua contralovitură din 
Republica Dominicană ca fi
ind mai acceptabilă pentru 

transmite corespon- 
din Washington al O'
Reuter.
a cunoaște, deocam-

MOSCOVA 19 (Agerpres). — 
...TASS transmite : Imaginea eroului 

Patrice Lumumba trăiește în ini
mile noastre și ne cheamă la 
luptă pentru libertate și indepen
denta națională, au declarat la 18 
ianuarie reprezentanții tineretului 
din 60 de țări ale lumii — stu- 
denfii Universității prieteniei po
poarelor „Patrice Lumumba". Ei 
au organizat un miting consacrat 
Săptămînii de solidaritate cu po
porul Congoului și primei come
morări a fioroasei asasinări a erou
lui poporului congolez.

Prin viața și lupta sa, Patrice 
Lumumba ne-a luminat calea spre 
libertate, a declarat Elamelo Chris
tian, student din Congo.

Profesorul Serghei Rumianțev, 
rectorul universității, a arătat că 
cauza pentru care a luptat Patrice 
Lumumba este invincibilă.

Toți vorbitorii au subliniat că în 
Lumumba, mișcarea revoluționară 
din Africa a căpătat un nou tip de 
luptător pentru libertate, un condu
cător al maselor populare, un om 
de stat curajos și principial.

S.U.A." 
dentul 
genției

Fără . .
dată, orientarea politică a ce
lor care au preluat puterea în 
Republica Dominicană, apare 
limpede că Statele Unite în
cearcă în ajunul conferinței de 
la Punta del Este să orien
teze pe făgașul dorit de ele 
noul guvern al Republicii Do
minicane.

încă de pe timpul lui Truji
llo Departamentul de Stat al 
S.U.A. și-a dat seama că regi
mul dictatorial din Republica 
Dominicană era compromis și 
că, în consecință, nu mai pu
tea sluji intereselor monopolu
rilor americane. Ulterior, De
partamentul de Stat a depus 
toate eforturile pentru a reîn
noi și a întări regimul dicta
torial cu ajutorul unui nou 
interpus — Balaguer. In acest 
scop Washingtonul a inspirat 
în toamna anului trecut 
„lupta" dintre Balaguer și 
membrii familiei Trujillo, pre
text care a permis S.U.A. să 
aducă în apropierea coastelor 
Republicii Dominicane nave 
de război.

Sub presiunea acțiunilor 
populare Balaguer a fost ne
voit să ~ '
Statele 
nevoite 
toare 
după cum relatează agenția 
Reuter „să-și exprime optimis
mul că noua lovitură de stat 
va aduce la putere elementele 
mai moderate din republică".

[

prințului Suvanna Fumma

LA ÎNCHIDEREA U I Ț IU

In curînd va fi format un guvern 
laofian de unitate națională

Declarațiile
GENEVA 19 (Agerpres). — 

Cei trei prinți laoțieni s-au 
întîlnit la 18 și 19 ianuarie 
și au avut un schimb de pă
reri în legătură cu reglemen
tarea problemei laoțiene. 
După întîlnirea de vineri, 
prințul Suvanna Fumma a de
clarat presei că un guvern de 
unitate națională va fi format 
foarte curînd în baza acordu
rilor realizate anterior la în- 
tilnirile de la Zurich și Hin 
Hop. El a arătat că acest gu
vern va cuprinde 18 membri. 
Portofoliile ministeriale vor fi 
repartizate astfel: zece vor 
reveni părții conduse de Su
vanna Fumma, patru Partidu
lui Neo Lao Haksat și patru

grupului de la Savannaket. 
Suvanna Fumma va deveni 
prim ministru al guvernului 
național de coaliție, iar cele
lalte două părți vor avea cite 
un vicepreședinte al consiliu
lui.

Trebuie remarcat că Boun 
Oum, reprezentantul grupului 
de la Savannaket a condițio
nat acordul său definitiv față 
de formula pusă la punct vi
neri de aprobarea pe care ar 
urma, chipurile, să o pri
mească din partea „părții sale" 
asupra renunțării la pretenți
ile de a deține în guvernul 
național de coaliție portofoli
ile Apărării și Afacerilor In
terne.

Aspe:: z. z:. de zz:z sulfuric și superfosfați construită recent la Tarno-
berzeg (R. P. Polonă)

Parcurgînd paginile
unei noi reviste sovietice...

pp scurmîrilii Pp scurt
MOSCOVA. - Joi după- 

amiază, la Casa ziariștilor din 
Moscova a avut loc o prezen
tare de filme romînești orga
nizată de Ambasada R. P. 
Romîne. Au rulat filmul 
cartoane decupate „Made
Africa", filmul documentar 
„Grădina Botanică din Cluj" 
și filmul documentar de lung 
metraj „Pagini de vitejie".

de 
în

NEW YORK. - Potrivit Bi
roului de recensămint al 
S.U.A., la 1 ianuarie 1962 
populația Statelor Unite a fost 
de 185.235.000 de oameni.

demisioneze. De aceea, 
Unite se văd din nou 
să 
ale

pozeze în apără- 
democrației și,

PARIS. — Posturile de tele
viziune de la Monte Carlo au 
prezentat recent filmul romî- 
nesc „Mi-am lăsat inima pe 
litoral".

WASHINGTON. - Agenția 
americană Associated Press 
anunță că la 18 ianuarie 
S.U.A. au efectuat o nouă ex
plozie subterană cu arma nu
cleară. Această explozie este 
cea de-a 10-a efectuată din ac
tuala serie de experiențe nu
cleare. Explozia nucleară sub
terană a avut Ioc pe poligonul 
experimental din deșertul Ne
vada.

ilele acestea citito
rii sovietici vor pri
mi primul număr al 
unei noi reviste. A- 
cum cîțiva ani titful 
ei (mai ales a doua

lui jumătate) ar fi fost poate ce 
domeniul șfiinfifico-iantas’lc. lată 
insă că acum în țara unde există 
rampa de lansare a navelor cos
mice de la Baikonur, locul de 
unde s-a dat startul zbcrur o- în 
Cosmos ale lui Gagarin și Titov, 
în U.R.S.S. a apărut nr. 1 a' re
vistei „Aviația și cosmonautica-.

Printre articolele acestui prim 
număr citesc acela a cărui sem
nătură nu este formată ca de obi
cei din 
cui lor 
rului: 
navelor 
ticolului 
a| cuceririi Cosmosului: se 
crea un sistem de sateliți cu o 
perioadă de revoluție de 24 ore 
care vor zbura la 40.000 km înăl
țime, asigurînd în felul acesta le-

nume și prenume. In lo
se dă doar funcția aufo- 
„consfructor principal al 
cosmice". In rindurile ar- 
întrevezi viitorul apropiat 

va

pătura telefonică, radio și televi
ziune pe întregul pămînt.

După părerea constructorului 
principal al navelor cosmice cu- 
rind stații automate vor fi lan
sate pe lună. Apoi oaspetele pla-

Corespondență 
telefonică specială 

din Moscova

netei vecine va fi omul. Pe lună 
se va organiza o stațiune știin
țifică permanentă, 
lua ființă probabil obiective in
dustriale care vor permite folosi
rea resurselor materiale ale a- 
cestui satelit veșnic al planetei 
noastre.

Emoționante sînt cuvintele adre
sate cititorilor revistei de primii 
cosmonaufi din lume luri Gaqarin 
și Gherman Titov. „Multe lucruri 
noi ne așteaptă în domeniul avia-

iar apoi vor

{iei și cosmonauticii. Avioanele 
vor zbura cu viteze supersonice 
la înălțimi uriașe, iar ca formă 
de construcție vor fi apropiate de 
cea a navelor cosmice. “ 
naufii vor 
planetele 
fate.

Visurile 
pentru că 
vietic" — 
Uniunii Sovietice.

Cosmonautul nr. 3, cosmonau
tul nr. 4 și alfi viitori călători 
spre stele ne adresează în pagi
nile revistei cuvinte care dau 
naștere unui sentiment de bucurie. 
„Sînfem gafa pentru noi zboruri, 
însuflețiți de mărefele perspective 
ale comunismului în țara noastră, 
împreună cu întrequl popor so
vietic, vom obfine noi realizări 
în cucerirea Cosmosului. în des- 
legarea tainelor de veacuri ale 
Universului".

Răsfoiești filă cu filă noua re
vistă și ai impresia certă că citești 
pagini ale istoriei ce se naște sub

zbura cu nave 
apropiate și

Cosmo- 
noi către 
îndepăr-

îndeplininoastre se vor
trăim pe pămîntul so- 
scriu cei doi eroi ai

ochii noștri. In cronica intitulată 
„Fapte care au intrat în istorie" 
se publică o înșirare pe ani a ce
lor mai importante evenimente 
din domeniul aviației. Și desigur 
că locul principal în această cro
nică îl ocupă zilele de 12 aprilie 
și 6—7 august 1961 care au des
chis drumul omenirii spre Cosmos.

Academicianul Cernigovski î$i 
închină articolul „Omului ce pă-l 
șește în Cosmos". In liniștea la
boratoarelor și institutelor științi
fice din U.R.S.S. se lucrează ia 
precizarea amănuntelor, la meto
dele privind activitatea sistemului 
nervos în condifiile zborului în 
Cosmos, la prepararea unor me
dicamente speciale care îl vor 
feri pe om de acțiunea razelor 
cosmice.

,,Aviația și cosmonautica" este 
o revistă științifică. O citești însă 
cu pasiune fără să sari nici un 
rind, căutînd să reții cît mai 
multe, să afli cît mai multe, să 
privești cît mai mult spre viitor.

Și sînt desigur în asentimentul 
dvs., dragi cititori, urînd acestei 
reviste sovietice care este la pri
mul său număr tradiționalul „drum 
bun", drum bun spre inima citi
torilor și spre... Cosmos.

Moscova, 19 ianuarie 1962
AL. STARC

Forțele patriotice laoțiene 
resping cu succes 
atacurile

XIENG KUANG 19 (Agerpres). 
După cum anunță postul de ra

dio „Vocea Laosului", trupele re
bele ale lui Boun Oum—Nosavan, 
instigate și conduse direct de ofi
țeri americani, continuă să atace 
regiunile eliberate aflate sub con
trolul trupelor regale și Neo Lao 
Haksat. Din aceeași sursă se 
nunfă că rebelii au înfîmpinat o 
puternica rezistență din partea for-

a-

rebelilor
țelor patriotice, precum și din par
tea populației din regiunile ata
cate. „Vocea Laosului" relatează 
că forțele patriotice au dat lovi
turi serioase trupelor rebele lao- 
țiene și ciankaișiste în localitățile 
Muong Hun, Pak Beng din provin
cia Luang Prabang, reușind să le 
izgonească din aceste două im
portante poziții.

R.F.G., a hotărît trimiterea unui ajutor lui
NGO DINH DIEM, în valoare de 12.500.000 do-

(Ziarele)

— BONN-A (desen de V. VAS1LIU)
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