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O discuție despre calitate 
e întotdeauna bine venită 
între două prietene. Iată, 
în fotografie, două tinere - 
Elena Floareș și Ana Aga, 
filatoare fruntașe în pro
ducție la Fabrica de pos- 
tav-Buhuși, discutînd des

pre calitatea firului

Foto : AGERPRES

Indici înalți 
de utilizare 

a agregatelor
Furnaliștii de la uzinele 

„Victoria” din Călan au îm
bunătățit simțitor în acest an 
indicii de utilizare a agrega
telor.

Rezultatele obținute sînt 
rod al unor măsuri importan
te luate din timp. Astfel a 
fost ridicată cu peste 100 de 
grade temperatura aerului in
trodus în furnal, fapt care 
accelerează procesul de topire 
a metalului ; s-a construit și 
pus în funcție o instalație cu 
ajutorul căreia se elimină 
cocsul mărunt din încărcătu
ra furnalului.

Experiența bună obținută 
de furnaliștii din Călan în va
lorificarea tuturor rezervelor 
interne îi va ajuta să reali
zeze încă din acest an, așa 
cum și-au propus, Indicii de 
utilizare a agregatelor prevă- 
zuți pentru anul 1965.

(Agerpres)

La rafinăria Plo
iești a fost dată în 
exploatare cu 15 
zile înainte de ter
men o nouă rampă

Spectacol pentru tineret

O nouă rampă 
de descărcat țițeiul

de descărcare a 
țițeiului. întregul 
proces de manipu
lare este mecani
zat. Durata de des
cărcare a țițeiului

se reduce la mai. 
puțin de jumătate 
față de vechiul sis
tem.

(Agerpres)

Sală de lectură cu autoservire 
pentru studenți

Colectivul Bibliotecii Cen
trale de Stat a făcut studen
ților bucureșteni o surpriză 
dintre cele mai plăcute: a a- 
menajat o sală de lectură nu
mai pentru ei. Sala, spațioasă 
și luminată fluorescent, se 
deosebește de toate celelalte 
printr-o noutate : autoservirea. 
Se elimină astfel pină și ul
timul timp mort în studiu. 
Studenții nu mai fac fișe. Căr
țile, cursurile sau manualele 
le iau direct din raft. La cus
tode ei lasă permisul de in
trare împreună cu cartonașul 
care însoțește fiecare volum.

Sala de lectură cu autoser
vire pentru studenți are deo
camdată numai 2.500 de volu
me, cursuri și manuale uni
versitare. în curînd însă vor 
fi puse la dispoziția studenți
lor încă 2.500 volume.

Sala de lectură cu autoser
vire este un mic dar pe care 
Biblioteca Centrală de Stat 
îl face studenților din Capi
tală.

CINCA STELIAN 
student

Mde'e noi 
de îucâlțăminte

De la Începutul anului, fa- 
bricile de încălțăminte din 
țară au introdus în produc
ție circa 400 modele noi care 
au fost expuse la cel de-al 
III-lea Pavilion de mostre. 
Printre acestea sînt modelele 
de încălțăminte cu talpă vul- 
canizată, încălțăminte tip „ba
lerină”, pantofi cu vîrf ascu
țit, cu toc „mosorel”, precum 
și modele diverse de sandale 
bărbătești, de încălțăminte 
din piele care imită antilopa 
și din combinații de 
diferite culori pentru 
de copii.

O parte din noile 
sînt fabricate de întreprinde
rile de încățăminte „Nikos 
Beloiannis”, „Ștefan Plavăț” 
și „Bella Breiner” din regiu
nea Banat, „Carmen", „Kirov" 
și „Flacăra Roșie” din Bucu
rești și altele. Produsele aces
tora se disting printr-o linie 
suplă. Pantofii sînt mai ușori 
și flexibili, unele modele fiind 

^rnamentate cu accesorii de 
Obiele și de metal, iar altele 

executate fără rame, din piele 
de bizon și cu talpă sintetică, 
denumită „Duroflex”.

Odată cu introducerea în 
fabricație a noilor pantofi și 
sandale au fost luate o serie 
de măsuri menite să asigure 
creșterea continuă a calității 
produselor.

piei în 
pantofii

modele

(Agerpres)

Cunoștințele căpătate la 

cursul de ridicare a califi

cării le sînt de folos tine

rilor sudori Roena Vasile 

și Pavel Țuică de la Uzi

nele „Unio"-Satu Mare. Ei 

sînt fruntași în producție

Foto: N. STELORIAN

La fabrică 
a sosit o scrisoare...

■ ! a începutul lunii 
! decembrie 1961, la 
: comitetul U.T.M. 
j de la Fabrica de 
| postav Buhuși a

1 sosit o scrisoare. 
Era expediată de părinții unei 
fete din brigada de producție 
condusă de tînăra Cornelia 
Boieru. Scrisoarea cuprinde 
cuvinte de mulțumire expri
mate simplu : „Și pe noi ne 
bucură rezultatele în produc
ție obținute de fiica noastră. 
Cu atît mal mult acum cînd 
știm că muncește într-un co
lectiv care a primit titlul de 
brigadă fruntașă”.

Care este explicația acestei 
scrisori? Cu patru luni în 
urmă Ia comitetul U.T.M. s-a 
discutat cum să fie stimulate 
brigăzile de producție ale ti
neretului care vor cuceri titlul 
de brigadă fruntașă. Printre 
altele, s-a stabilit atunci să se 
trimită scrisori de felicitare 
părinților fiecărui tînăr din 
brigada care ciștigă titlul de 
fruntașă. Este drept că nimeni 
din comitetul U.T.M. nu gîn- 
dise atunci că și ei vor putea 
primi scrisori de la părinții 
celor felicitați.

Luptînd pentru cîștigarea 
titlului de brigadă fruntașă în 
cadrul întrecerii socialiste or
ganizată de comitetul sindica
tului, brigăzile de producție 
ale tineretului de la Fabrica 
de postav Buhuși desfășoară o 
muncă vie, activă. Acesta este 
în bună măsură un rezultat al 
activității comitetului U.T.M. 
care în mobilizarea brigăzilor 
în întrecere a cîștigat o va
loroasă experiență.

Antrenînd brigăzile la între
cerea organizată de comitetul 
sindicatului, comitetul U.T.M. 
s-a orientat în primul rind

spre a populariza obiectivele 
recomandate de plenara din 
martie 1961 a C.C. al U.T.M. 
In acest scop împreună cu bi
rourile organizațiilor U.T.M., 
comitetele sindicatului și con
ducerile secțiilor, pe baza unui

pundă necesităților producției 
— îmbunătățirea calității țe
săturilor, realizarea de econo
mii, ridicarea calificării, orga
nizarea mai bună a muncii 
etc. în acest fel brigăzile de 
producție ale tineretului au

Din experiența organizării întrecerii 
pentru titlul de brigadă fruntașă 

la Fabrica de postav Buhuși

studiu amănunțit, au fixat o- 
biectivele întrecerii în funcție 
de specificul fiecărui sector 
din fabrică. Au fost recoman
date astfel de obiective care 
să ajute concret brigăzile de 
producție ale tineretului în 
stabilirea de angajamente cit 
mai cuprinzătoare, care să răs

putut să-și întocmească pro
grame de lucru concrete, mo
bilizatoare.

La întocmirea programelor 
de lucru un real sprijin l-au 
primit brigăzile din partea 
comisiilor de urmărire a în
trecerii. Iată un exemplu: la 
secția țesătorie de bumbac,

comisia participă la consfă
tuirile de producție ale brigă
zilor atunci cînd se stabilesc 
sarcinile de producție, angaja
mentele. Discuțiile purtate de 
tineri cu această ocazie scot 
la iveală o serie de lucruri in
teresante care sînt sesizate de 
către comisie conducerii sec
ției. Rezolvarea acestora duce 
desigur la îmbunătățirea acti
vității în producție. In cadrul 
consfătuirii comisia are posi
bilitatea să stabilească împre
ună cu brigada măsuri cît mai 
eficace care să asigure reali
zarea angajamentelor stabilite 
în programele de lucru.

Pornind de la posibilitățile 
fiecărui loc de muncă, angaja-

V. DINULESCU

(Continuare în pag. a 3-a)

Reduc greutatea 
mașinilor

Reducerea greutății mașini
lor pentru industria textilă 
constituie o preocupare de 
seamă a colectivului Uzine
lor metalurgice „Unirea” din 
Cluj. Numai prin reproiecta- 
rea mecanismului conductor 
de fire, greutatea mașinilor 
de filat a scăzut cu 80 de kg, 
iar a mașinilor de răsucit cu 
100 kg.

Tot în vederea economisirii 
metalului, metalurgiștii din 
Cluj folosesc pe scară largă 
masele plastice la confecționa
rea unor produse. Din înlocui
rea capacelor de lagăr ce se 
executau înainte din fontă cu 
capace din relon, de exemplu, 
a rezultat o economie de 650 
kg metaL

Se prevede că prin repro- 
iectare mașinile de răsucit fa
bricate anul acesta vor fi cu 
500 kg mai ușoare decît cele 
realizate în 1961.

(Agerpres)

Din inițiativa comitetului 
regional U.T.M. peste 700 de 
utemiști și tineri din orașul 
și regiunea Brașov au asistat 
zilele trecute la opera „Tran
dafirii Doftanei" prezentată de 
colectivul Teatrului muzical 
„Gheorghe Dima“.

închinată celei de-a 40-a a- 
niversari a partidului, opera 
„Trandafirii Doftanei" de Nor
bert Petri, pe libretul lui Da
niel Drăgan, evocă momen
te impresionante din eroica 
luptă desfășurată de cei mai 
buni Ci ai poporului nostru
- comuniștii - in Bastilia" 
regimului burghezo moșieresc
— Doftana — pentru libertatea 
și fericirea poporului mun
citor.

Prin bogăția de idei a te
mei, printr-o muzică expresi
vă, pătrunsă de un puternic 
patos revoluționar, opera 
„Trandafirii Doftanei" contri
buie la educarea oamenilor 
muncii, a tineretului, în spi
ritul glorioaselor tradiții de 
luptă ale comuniștilor, al dra

gostei nețărmurite față de 
partid.

Tinerii, care au umplut pînă 
la refuz sala noului Teatru de 
Stat din Brașov, au răsplătit 
cu îndelungi aplauze interpre
tarea artiștilor, care au reîn
viat pe scenă momente nepie
ritoare din eroica luptă a co
muniștilor.

M. ANDREI

Muzeu dedicat 
memoriei 

lui I. L. Caragiale
La Ploiești, în orașul unde a 

trăit I. L. Caragiale, s-a inau- 
gurat marți un muzeu memo
rial care poartă numele ma
relui nostru dramaturg. In 
muzeu sînt expuse documente, 
fotografii, cărți în ediții vechi 
și rare, fotocopii de pe ma
nuscrise, materiale care ilus
trează momente din viața și 
opera marelui nostru scriitor 
clasic.

(Agerpres)

5,1 milioane depunători
bligațiuni C. E. C. 
este de peste 
milioane.

Au sporit și eco-

Raidul postului 
utemist de control

„Cum să ne orga
nizăm mai bine 
munca pentru a ne 
îndeplini planul rit
mic, pentru a da 
produse de calita
te ?”. Iată tema rai
dului efectuat în 
*tomun, cu cîteva 
zile în urmă, de 
toate posturile ute- 
miste de control din 
cadrul sectorului 
223 al Uzinelor me
talurgice din Coli- 
bași.

Participanții la a- 
cest raid au discu
tat cu muncitorii 
tineri și vîrstnici, 
cu maiștri din di
verse ateliere ale 
sectorului, cu ingi

și responsabili 
brigăzilor de

neri 
ai 
producție ale tine
retului.

Constatările mem
brilor posturilor u- 
temiste de control 
au scos la iveală 
multiplele posibili
tăți existente în 
sector pentru mai 
buna organizare a 
muncii, pentru îm
bunătățirea cali
tății (pregătirea din 
vreme a sculelor, 
folosirea timpului 
de lucru, frecvența 
la cursurile de ri
dicare a calificării 
etc.).

La sfirșitul rai
dului membrii pos-

turilor utemiste de 
control au făcut 
propuneri. In ce
le cîteva gazete 
răspîndite prin sec
tor și intitulate su
gestiv „Vorbește 
postul utemist de 
control”, vor apare 
astfel scurte con
cluzii pentru fieca
re atelier în parte 
privind căile prin 
care se poate orga
niza și mai bine 
munca, epigrame, 
caricaturi la adresa 
celor care întîrzie 
de la lucru, a tine
rilor care nu-și fo
losesc judicios tim
pul în producție.

I. BODEA

Economii... necontabilizate

Bilanțul anului care a tre
cut a scos în evidență 
faptul că numeroși ti

neri 
trală 
iești 
acțiuni pentru realizarea 
economii. Inițiativa „Nici 
leu risipit, fiecare leu fructi
ficat" este aplicată de tineri 
ca Alex. Neagu, 
Const. Chioșca, V. 
mulți alții, care, 
numai de calitate 
lizează în același timp econo

din secția sculărie cen- 
a Uzinelor „1 Mai“ Plo- 

desfășoară însemnate 
de
un

V. Barbu, 
Enache și 
dînd piese 
bună, rea-<

mii de scule, diferite mate
riale, energie electrică etc.

Din păcate conducerea sec
ției nu se îngrijește de găsi
rea unei forme de contabili
zarea economiilor realizate 
de tineri. Se obțin economii 
dar nu se știe pe baza unor 
situații concrete, cine le-a rea
lizat și cît reprezintă ele. Ne- 
urmărirea concretă, pe om, a 
economiilor, dă posibilitatea 
ca în unele locuri să se facă ri
sipă de materiale fără ca a- 
peasta să se observe.

CRISTU USATE 
maistru mecanic
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în anul 1961 nu
mărul depunători
lor la casele de e- 
conomii a crescut 
cu peste 1.104.085 
(533.285 din rindu- 
rile populației să
tești). în prezent 
numărul total al 
depunătorilor pe li
brete de economii 
în afară de cei care 
economisesc pe o-

nomiile populației. 
La 31 decembrie a- 
nuL trecut soldul 
general al depune
rilor a fost cu 39 
la sută mai mare 
decît cel existent 
la sfirșitul anului 
1960.

la C. E. C.
Rezultate bune 

au fost obținute și 
în acest an. în pri
mele 20 de zile ale 
lunii ianuarie, sol
dul depunerilor 
populației la orașe 
și sate este cu 33,1 
milioane lei mai 
mare decît cel rea
lizat în aceeași pe
rioadă a amdui 
1961.

Lucrări de distribuire 
a apei la fermele zootehnice

|j|l [ILWt II n primele zile ale 
,1 ;i$w] noului trimestru, co
li HM II mitetul U.T.M. de la 

I I Școala medie „Va- 
I M I s'‘e din Fe-
llMHftll II teșii, îndrumat de 

organizația de partid din școală, 
a analizat situația la învățătură pe 
primul trimestru, modul în oare 
organizația U.T.M. din școală a 
contribuit la mobilizarea elevilor 
la învățătură, la sprijinirea proce
sului instructiv educativ.

Elevii Școlii medii din Fetești 
au încheiat, în’ marea lor majo
ritate, trimestrul I cu rezultate 
bune la învățătură. Exista clase 
unde toți elevii au promovat cu 
note bune și foarte bune, iar al
tele au un număr foarte mic de 
corijenți la cîte un obiect sau 
două.

In mare măsură, la obținerea a- 
cestor rezultate a contribuit și or
ganizația U.T.M. Pe primul tri
mestru comitetul U.T.M. a îndru
mat organizațiile U.T.M. de an să 
organizeze o serie de adunări ge
nerale menite să dezvolte la elevi 
spiritul de răspundere față de în-

vățătură. Astfel, comitetul U.T.M. 
al claselor a X-a a organizat o 
adunare generală în care s-a dis
cutat despre „Cinstea de a fi 
utemist“ ; |a clasele a Xl-a a fost 
organizată o adunare generală cu 
ordinea de zi : „Cum ne pregă
tim pentru viitoarea profesiune", 
și alte asemenea adunări, care 
au avut o influență 
pozitivă asupra atitu
dinii elevilor față de 
învățătură. în afară de 
acestea, au fost orga
nizate grupe de învă
țătură a căror activi
tate și rezultate au 
fost controlate 
proape.

Apreciate de 
eficacitate au
„Școala noastră", inițiate, la în
ceputul acestui an școlar, de că
tre comitetul U.T.M. și difuzate 
prin stația de amplificare, în 
timpul recreației, la fiecare clasă. 
Aceste emisiuni au popularizat

rezultatele bune |a învățătură, ex
periența elevilor fruntași în studiu, 
au satirizat pe cei leneși, pe chiu
langii. Se mai poate. vorbi de o 
serie de alte acțiuni prin care 
organizația U.T.M. din școală a 
sprijinit procesul instructiv-educa- claselor 
tiv cum ar fi,, de pildă, gazetele 
de perete, postul utemist de con- învățătura,

Cum sprijină organizația U.T.M. 
de la Școala medie din Fetești 
buna desfășurare a procesului 

de învătămînt
îndea-

elevi și cu multă 
fost emisiunile

trol, discuțiile pe care le-au pur
tat atît membrii comitetului U.T.M. 
cît și membrii 
de an cu elevii 
precum și alte

Există însă
U.T.M. de an
cit cu destulă perseverență pentru 
antrenarea tuturor elevilor la un 
studiu temeinic, sistematic, nu au

inițiat acțiuni care să ducă la sti
mularea opiniei colectivului, n-au 
îndrumat cum trebuie birourile de 
clasă, nu le-au controlat în mun
că. Ca exemplu în acest sens poa
te fi luat comitetul U.T.M. de an al 

a IX-a. Există clasa a 
IX-a A care, în ceea ce privește 

se situează la coadă, 
clasă unde au existat 
pe primul trimestru 
elevi cu note slabe și 
mediocre.

Comitetul U.T.M. al 
școlii a analizat mun
ca comitetului U.T.M. 
de an al claselor 
a Xl-a, i-a arătat 

deficiențele muncii sale,

comitetelor U.T.M. 
slabi la învățătură, 
asemenea acțiuni, 

unele comitete 
care n-au mun-

care sînt
cum trebuie să muncească în vii
tor. A existat atît din partea comi
tetului U.T.M. cît și a birourilor de 

. clase o slabă muncă în ceea ce 
privește îndeplinirea măsurilor, 
adoptate în adunarea de alegeri 
și în celelalte adunări generale 
U.f.M, ținute. Au fost stabilite, de 
pildă, o serie de măsuri cum ar

în gospodăriile agricole co
lective Valea Dacilor, Deleni, 
Seimenii Mari, Straja, Co
muna și General Scărișoreanu 
se forează puțuri și se fac lu
crări de aducțiune și de dis

tribuire a apei în fermele zo
otehnice. Pînă la sfirșitul aces
tui an, asemenea lucrări se 
vor executa in 70 de gospo
dării colective.

(Agerpres)

Președinți de G. A. C. 
în schimb de experiență

Președinți ai unor gospodării 
colective înființate în ultimul 
timp In regiunea Banat au 
făcut un schimb de experiență 
la gospodăria colectivă din Ui- 
hei, unitate cu rezultate bune 
în organizarea producției agri
cole și creșterea animalelor.

Această acțiune a fost între
prinsă în urma unei consfă
tuiri ținută zilele acestea la

Cine nu vrea să știe pe 
ce loc e în întrecerea so
cialistă ? Deabia s-au afi
șat rezultatele și iată un 
grup de tineri de la strun- 
găria Uzinelor „Semănă
toarea-, strînși lingă panou

Foto: N. STELORIAN

fi : organizarea unor adunări ge
nerale interesante, care să con
tribuie la educarea elevilor, urmă
rirea activității grupelor de învă
țătură, alcătuirea de planuri indi
viduale de către elevi etc., care, 
de cele mai multe ori au rămas 
pe hîrtie. Nu întotdeauna, și în 
mod operativ, comitetul U.T.M. de 
an și birourile de clase au luat 
măsurile cuvenite față de unele 
acte de indisciplină ale unor 
elevi cum ar fi chiulul, lipsa ne
motivată de la ore, abateri care, 
firește, s-au răsfrînf asupra situa
ției lor la învățătură. La clasa a 
IX-a A, de pildă, au existat elevi, 
ca Ceciliu Bîrsan, care în repe
tate rînduri au chiulit de 
Deși situația aceasta era 
cută, nici biroul de clasă 
comitetul U.T.M. de an nu
ționat cu exigență. De asemenea, 
au existat elevi care veneau la 
școală cu lecțiile nepregătite. A-

M. DOBRIN
(Continuare în pag. a 3-a)

la ore. 
cunos- 
și nici 
au ac-

Casa agronomului din Timișoa
ra. Cu acest prilej cadrele de 
conducere ale unor gospodării 
colective tinere au primit în
drumări pentru aplicarea re
comandărilor Consfătuirii pe 
țară a țăranilor colectiviști 
și au ascultat expuneri pre
zentate de specialiști de la 
Institutul agronomic din loca
litate, de ingineri agronomi și 
zootehniști și de președinți ai 
unor gospodării colective mai 
vechi în legătură cu proble
mele dezvoltării economice și 
organizatorice a gospodăriilor.

(Agerpres)

Feier Gabriela din anul V 
al Facultății de electroteh
nică din Timișoara răs
punde la examen. In carne
tul de student examinato

rul a consemnat nota 9
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se pregătește din iarnă prețios ajutor pentru

cuzaontii cezcurui zootehnic

H iniwwy lie Crăciunt pre-
nSr gospodă-

riei lor colective, 
i plecase la Bucu-
| rești ca delegat la
II MM Consfătuirea pe
țară a țăranilor colectiviști. 
Dar ei, cei rămași la Săveni, 
regiunea București, simțeau 
că sînt cu toții tot acolo, îm
preună cu președintele lor, în 
sala mare a Palatului Repu
blicii, unde se desfășurau lu
crările Consfătuirii. Prin presă, 
prin radio, urmăreau în fie
care zi aceste lucrări, discutau 
despre ele, își spuneau păre
rile. Se adunau în fiecare 
seară la căminul cultural ori 
la sediul gospodăriei colective. 
Alături de cei mai in vîrstă 
erau foarte mulți tineri.

Ați auzit măi, de colecti
viștii de la Hărman ? 3000 de 
litri de lapte pe cap de vacă 
furajată! Producție, nu glumă!

— Dar de cei din Miloșești 
ce ziceți, cu peste 5000 kg po
rumb boabe la hectar pe în
treaga suprafață cultivată cu 
porumb ?

— Și-n condiții de neirigare, 
bagă bine de seamă!

*- Să-l rugăm pe președinte 
iă ne povestească despre toate 
acesrec cînd s-o întoarce de la 
București,

Și Vtttr-adevăr, cum a ajuns 
în sat, llie Crăciun, președin
tele, a fost asaltat cu întrebă
rile.

*- Ei, cum a fost ?
— Cum stăm noi față de cei

lalți cu producțiile ?
Președintele te-a răspuns a- 

tunci, pe loc, cît a putut să le 
răspundă; după aceea, într-o 
adunare generală a colectiviș
tilor le-a spus pe larg despre 
tot ce învățase la consfătuirea 
de la care venise. De aici s-a 
născut și ideea comitetului 
U.T.M. pe gospodărie ca des
pre toate aceste lucruri, tova
rășul Ilie Crăciun să le vor
bească și tinerilor intr-o adu
nare generală deschisa a or
ganizației de bază U.T.M. Pre
ședintele a ținut seama de ru
gămintea tinerilor și la aceas
tă adunare le-a vorbit pe larg 
despre cele mai înainteze me
tode de lucru pe care le-a 
aflat de la alți colectiviști din 
țară, despre recomandările pe 
care le-a făcut consfătuirea 
pentru fiecare sector de pro
ducție în parte, despre nece
sitatea ca aceste metode sâ fie 
aplicate întocmai și in gos
podăria lor, iar ei, tinerii (nu- 
nbai la cultura mare i^î șase 
echipe de tineret) să mun
cească din ce in ce mai bine 
pentru a le pune in practică.

In sală toți erau numai ochi 
și urechi. Vorbele președinte
lui le mergeau drept Za inimă. 
„Așa o să facem". Și a doua 
Zi chiar, ei au început sâ pună 
în practică cele spuse de pre
ședinte.

Gospodăria colectivă are in 
anul acesta de insămințat eu 
porumb peste 1300 de hectare.

Dintre acestea, de pe 600 de 
hectare colectiviștii și-au pro
pus să obțină 5000 kg boabe 
la hectar. Tocmai spre acest 
obiectiv a îndreptat organiza
ția U.T.M. principala atenție 
a tinerilor. Pentru a da o 
producție de 5000 kg porumb 
boabe la hectar; in afară de a- 
plicarea celorlalte metode a- 
grotehnice, pămintul trebuie

d» la GJLS. Rofia

CZHTD,
-1 fîimni

Foto : AGERPRES

mai bine, iar 
-.ngrișăminielor 

ci mp es.e o iu- 
poaxc jace f» fi

Dacă îngrijitorii• • •

ar fi calificați • • •

îngrășat cît 
transportul 
naturale pe 
crare care se _
cum, ierna, in bune condiții. 
Tinerii nu luai hotărirea 
să transporte gunoiul de grajd 
necesar nu numai pentru su
prafețele de care vor răspunde 
echipele de tineret, ci aproa
pe pentru toaU cela 6X- de 
hectare de pe care gospodtiria 
și-a propus sâ obțină 5000 
porumb boabe la hectar. Urt 
amănunt care trebuie reți
nut «:e acela că pînă a- 
cum s-au si transportat peste 
7.300 tone gunoi de grajd, 
ceea ce este egal cu necesarul 
pentru 490 hectare teren.

Atunci cînd gunoiul de grajd 
din gospodărie s-a terminat, ci
neva a renii cu o idee.

— Să scoatem gunoiul 
grajd de pe la colectiri$ti 
prin curți si să-l ducem 
cimp...

— -~si sâ cir&m fi din depo
zitele de mranițâ de la mar
ginea satului, din gropile in 
care se arunca altă dată guno
iul de grajd - a completat alt
cineva. Mranița e bună mai a- 
les la grăd.na de zarzavat.

Iar pentru că practica nu 
poate fi despărțită niciodată 
de teorie, tinerii colectiriști de 
aici, în zilele acestep de iarnă, 
nu lipsesc niciodată de la 
cursurile inrățămintului agro
zootehnic. Pinâ acum, la cer
cul agrotehnic s-ci: pre
dat opt lecții. Inginerul agro
nom Elena Cristescu te stră
duiește să faci di-, fiecare dr. 
aceste lecții, o lecție model, 
explicindu-le to
tul pe înțelesul tor, cm exem
ple concrete dxx goepodâ'* 
colecrică. (Știți dumneazoas-

fiz încredere
de 
de 
pe

Turma de oi a gospodăriei agricole colective ,,Gh. Dimi
trov" din comuna Cuza-Vodă, regiunea București numără 
în prezent peste 1.800 capete. Pînă la sfîrșitul anului ea va 
ajunge însă la 3.000 oi. Iată de ce îngrijitorii Constantin 
Pascu și Constantin Flangea dau o atenție deosebită în

grijirii mieilor obținuți de la oile gospodăriei colective 
Foto ; GR. PREPELIȚA

Hrană pămîntului
Cite lucruri inte

resante, folositoare 
nu învață tinerii co
lectiviști la cursu
rile agrozootehni
ce. Cu fiecare lecție 
orizonturile lor se 
lărgesc, bagajul de 
cunoștințe crește. 
Unii deabia așteap
tă să le pună in 
practică. Îndată 
după lecția in care 
tinărul inginer Du
nă Petre le-a vor
bit despre rostul în
grădirii pămîntului 
cu gunoi de grajd, 
tinerii au început 
să vină cu propu
neri:
- Dacă putem 

face treaba aceasta 
fi acum, nu înțe
leg de ce nu trans
portăm in continu
are gunoiul fi să-î 
depozităm in plat
formei a spus ti-

nărui colectivist Ion 
Tabac.
- Lasă să se mai 

inmoaie nămeții. In
tră căruțele pînă-n 
osie.

— Va să zică dacă 
nu putem folosi că
ruțele înseamnă că 
trebuie să stăm cu 
mîinile în buzunare 
și să spargem se
mințe de floarea 
soarelui. Parcă n-am 
avea și sănii.

Vorbele secreta
rului comitetului 
V.T.M. pe gospodă
rie, Constantin Lo- 
gofătu, au avut da
rul să-i ambițione
ze pe tineri, să-l 
pornească la o trea
bă importantă pen
tru gospodăria agri
colă colectivă „Olga 
Bancic" din comu
na Radovanu, regi
unea București. Ast
fel ei și-au pus la 
punct săniile fi au

început să care zil
nic zeci de tone de 
îngrășăminte natu
rale și să le depo
ziteze in platforme 
la marginea tarlale
lor. In fruntea aces
tei acțiuni se aflau 
tinerii conductori 
de atelaje Ion Ta
bac, Ghițu F. Ghe
orghe. Alexandru 
Bebereche. Numai 
în ultimele două 
zile tinerii au trans
portat aproape 30 
de tone.

Exemplul lor a 
fost repede urmat fi 
de către tinerii co
lectiviști de la gos
podăria agricolă co
lectivă din satul 
Valea Popii. Și ei 
au transportat și 
depozitat in platfor
me cantitatea de 35 
tone de gunoi de 
grajd.

C. VASILE

pe drumul gospodăriei colective
AU URMAT

EXEMPLUL GAZDELOR

ță-Or-

LAL ROMULUS

Chibzuind asupra avantajelor
Gospodina agricoli colectivi 

..Drum nou- dm sstu' 
Boureni, regiunea Oltenia, 

primește mereu în rindul mem
brilor săi noi fam >1 ii de tirani 
muncitori întovărășii din sat. Este 
rezultatul firesc el muncii politi
ce desfășurate de organizația de 
partid, de colectiviști, care popu
larized larg succesele obținute 
de gospodăria colectivă demon
strează acestora convingă*# su
perioritatea și avantaje; e munc » 
în G.A.C. Producțiile mari pe care 
le-au obținut colectiviștii (3.300 
kg porumb boabe la hectar, peste 
2.000 kg grîu la hectar) valoarea 
zilei-muncă (30 lei) iată ce fap*e 
îi conving pe tiranii IntovărișHi 
să intre în gospodăria colectivă. 
De nenumărate ori țăranii întovă-

rășifi și cu gospodării indivi
duale au vizitat gospodăria colec
tivă din sat și dm comunele din 
apropiere. Ei au cunoscut mai în
deaproape veniturile pe care le 
obțin colectiviștii. Bunăoară fami
lia lui Gheorghe Ciolacu, cu 4 
brațe de muncă a realizat anul 
trecut 811 zile-muncă pentru care 
a primit 3.08î kg griu, 2.600 kg 
porumb, 162 kg zahăr, 32 kg 
ulei, alte produse și 10.000 lei. 
Majoritatea familiilor colectiviste 
au primit venituri asemănătoare.

Chibzuind asupra acestor lucruri, 
numai în luna ianuarie 1962 s-au 
înscris in gospodărie peste 200 
de noi familii, care au adus cu 
ele o suprafață de 630 hectare.

L DRAGAM

Din patru sate
E*ra înainte 

seceriș, 
trecută. Zi de 

sărbătoare.
20 de căruțe inccr- 
cate eu oameni ti
neri ti rirstnici din 
sutele Balș.
mi. Coasta 
tî. Sirca 
mergeau in 
In colectiviștii 
Totoești. La despăr
țire oaspeții le-au 
spus gazdelor:

— Om ream r 
Ls se re
de* dacă >-o- face 
xate cx:e ziceți.

— Po/tir, td aș- 
teptăm^.

A rezit toamna. 
S-au sfrius roadele, 
s-au făcu: socoteli
le. Colectiristii din

de 
vara

Vreo

Bou- 
Măgu- 
Nouâ 
vizită 

din

Totoești s-au pome
nit din nou cu oas
peți.

— Iată, le-au spus 
ei: valoarea zilei- 
muncă este de peste 
40 lei, din care 16 
lei bani. Am obți
nut 
ha, 
kg 
be.
rea 
kg sfeclă de zahăr.

Oaspeții s-au dus 
apoi acasă 
colectiviști, 
tre care 
Constantin 
liste. Aici 
flat că pentru cele 
606 zile muncă efec
tuate în gospodărie 
Tucaliuc a primii 
9696 lei, 6060 kg po-

oas-

1700 kg griu la 
peste 

porumb 
1.200 kg 
soarelui.

3.000 
boa- 
floa- 

32.000

la mulți 
prin

zi Ia 
Tuca- 

au a-

rumb, 1818 kg grîu, 
109 kg zahăr și alte 
produse. Tot mai 
mulți dintre
peți s-au întors a- 
casă cu convinge
rea că în G.A.C. 
este mai bine.

Numărul cereri
lor pentru gospo
dăria colectivă în 
cele 4 sate creșteau 
mereu. Pe ziua de 
28 ianuarie în via
ța comunei Balș 
s-a petrecut un eve
niment deosebit. 
Peste 200 de familii 
au inaugurat o gos
podărie colectivă pe 
care au numit-o 
semnificativ itUni- 
rea".

C. SLAVIC

■ urel Boțîrcă, bri
gadier zootehni- 
cian la gospodăria 
colectivă din To- 
poloveni, regiunea 
Argeș, poartă în

totdeauna în buzunar un caiet 
căruia el îi spune „Jurnal de 
grajd". în „Jurnal" e trecută 
producția zilnică de lapte. Ur- 
mărindu-i filele, observi în 
dreptul numelui fiecărei 
vaci cifrele: 3, 2, 5,4, 2, 3... 
Sînt litri de lapte pe care o 
vacă îi dă la fiecare mulsoare.

Gospodăria colectivă din 
Topoloveni are 95 de taurine 
dintre care 52 sînt vaci cu 
lapte. Rasa brună predomină 
în fermă. E o rasă bună pro
ducătoare de lapte. Cu toate 
acestea anul trecut aici s-au 
obținut numai 1.600 litri de 
lapte în medie pe cap de 
vacă furajată. Unele dintre 
vaci au produs sub 1.400 de 
litri. Gospodăria are asigurate 
adăposturi bune pentru ani
male, furajele sînt consistente, 
variate: porumb-siloz, trifoi, 
concentrate, tăiței de sfecla. 
Atunci care e cauza că vacile 
nu dau lapte pe măsura ca
pacității lor de producție? 
Brigadierul este de părere (și 
părerea lui este justă) că a- 
ceastă situație se datorea
ză slabei calificării profe
sionale a îngrijitorilor. La 
ferma de vaci lucrează în 
prezent cinci tineri. Dintre ei 
doar Natalia Bușă e mai veche 
în această meserie. Ceilalți au 
venit aici mai de mult sau 
mai de curînd, după cum au 
plecat alții care 
înaintea lor. Pentru că fluc
tuația de îngrijitori la ferma 
de vaci a colectivei e o a doua 
cauză importantă a producții
lor mici de lapte. Apoi din 
toți acești tineri nici unul nu 
a fost trimis la vreun curs de 
calificare. O singură mulgă
toare — utemista Elena Tucă 
— era calificată, dar... nu mai 
lucrează în sectorul zootehnic.

In cele cîteva luni de cînd 
conducerea gospodăriei i-a în
credințat această muncă de 
brigadier, Aurel* Boțîrcă s-a 
străduit să pună la punct 
unele lucruri. Ajutat de orga
nizația de partid, de consiliul 
de conducere, el a deprins 
multe din treburile sectorului 
zootehnic. împreună cu me
dicul veterinar din comună a 
întocmit un program de grajd, 
a fixat rații pentru fiecare 
vacă în funcție de capacitatea 
de producție și de greutate. 
Neajunsul însă e altul. Unii 
tineri nu respectă programul 
de grajd și indicațiile primite. 
Vacile sînt furajate „după

fuseseră

Tineri cititori ai bibliotecii sătești din Vlădeni, raionul Iași. Prietenul lor bun — car
tea — îi cheamă aici în fiecare seară să le dea mereu noi și noi povețe

Foto: N. STELORIAN

■
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o placer» rf «nbi
în biblioteca camt-
oului culture 1 dta
comuna Bod, re-
giunea Brașov. Cde

4822 volume în limbile romi na, 
germană, maghiară și rusă sînt 
orînduite pe specialități, așa că 
poți să-ți alegi în cîfeva clipe 
cartea dorită. Aspectul primitor te 
îmbje însă să mai rămîi, să citești 
o revista nouă, un ziar aflat în una 
din colecții sau sa schimbi impre
sii cu bibliotecarul, cu cititorii.

Discuțiile se încheagă ușor aici, 
mai cu seamă că tov. Mihai 
Adam, bibliotecar și membru el 
comisiei concursului „Iubiți car- 
tea“, cunoaște gusturile și prefe
rințele cititorilor. Pentru fiecare 
se străduie să găsească acea carte 
care să-l împrietenească de la 
început pe tînăr cu lectura.

Doina Motoașcă, o tînără citi
toare, se uita întrebătoare în- 
tr-una din seri la rafturile pline 
cu cărți. Pe care s-o aleagă ? Mi
hai Adam știa că Doina înapoia 
uneori cărțile fără să le fi citit. 
Atunci cînd o văzu din nou în 
încurcătură își făcu reproșuri. Stă
tuse prea puțin de vorbă cu Doi
na, o cunoștea încă preș puțin,

PRIETENII CĂRȚII
— Uite o carte bună — îi spuse 

e, a'â*'ncu-; romanul „Setea" de 
Titus Popovici.

Doina uă cartea și se îndreptă 
spre ușă.

— De ce te grăbești ? Hai să 
mai stăm de vorba — îi spuse 
atunci Mihai Adam. Din cartea a- 
ceeste ve afla... Și începu 
povestească cîfeva 
fragmente, să-i tre
zească curiozitatea »■ 
supra dtorva eroi.

Peste cîteva zile 
Doina aduse cartea le 
bibliotecă.

— Am citit-o în întregime j 
mi-a plăcut...

Și finăra colectivistă timidă și 
zgîrcită de obicei la vorbă, se 
trezi povestind romanul „Setea”.

Tovarășul Mihai Adam i-a mai 
recomandat „Bărăgan", „Pămînt 
desțelenit* și alte cărți potrivite, 
a îndemnat-o apoi să se înscrie 
la concursul „Iubiți cartea". Și 
Dome Motoașcă a ajuna oitvtoare

să-i

pasionată fruntașă. purtătoare a 
insignei „Prieten al cărfii“.

Aceasta este doar o latură a 
muncii comisiei concursului ,,Iubiți 
carteau din comuna Bod. Pentru 
a-i ajuta pe tineri să înțeleagă 
temeinic conținutul cărților citite, 
comisia concursului „Iubiți cartea*4 
a căutat să folosească metode va-

Din activitatea unei comisii 
a concursului „Iubiți cartea"

riale. Așa de exemplu, la o în- 
tîinire cu tinerii colectiviști s-a fă
cut prezentarea „Sarcinilor Uniu
nilor Tineretului" de V. I. Lenin 
(din bibliografia pentru concurs). 
Pe marginea romanului (,Setea“ 
de Titus Popovici s-au organizat 
discuții colective după care tine
rii au vizionat filmul cu același 
nume. Discuții individuale sau co
lective asupra cărților citite se or
ganizează deseori în sălile cămi
nului cultural din comuna Bod,

Cu ocazia „Lunii cărții la sate" 
comisia concursului „Iubiți cartea" 
a organizat o discuție pe margi
nea lucrării „Cum am învățat 
carte" de Dumitru Corbea. Aceas
tă manifestare s-a dovedit a fi 
urmărită cu un deosebit interes 
de către tinerii colectiviști mai 
ou seamă că cele prezentate în 

carte au fost exem
plificate cu nume de 
oameni cunoscuți, pă
rinți ai unor tineri din 
comună care pînă 
mai anii trecuți, nici 
nu știau să se iscă
lească iar acum 

ai bibliotecii.
sînt

cititori
Astfel de acțiuni contribuie la 

stimularea gustului tinerilor pen
tru lectură ajutîndu-i să se orien
teze și în alcătuirea bibliotecii 
personale. Tineri ca Nistor Nicolae 
și Nistor Elena nu numai că și-au 
alcătuit o bibliotecă personală dar 
se preocupă continuu să și-o îm
bogățească cu noutățile apărute 
în librării.

Dar ta eSrfti le sateS,

fivolumul activităților ar putea 
mult mai mare. Organizarea re
petată a numai cîtorva acțiuni — 
prezentare de recenzie sau re
cenzia urmată de discuție — 
creează la un moment dat mono
tonie. Or, |a dispoziția comite
tului comunal U.T.M. (secretar 
tov. Tomi Gh.) a căminului cultu
ral (director tov. Leancă Gheor
ghe) stau nenumărate condiții. Bi
blioteca e bogată, cuprinde vo
lume numeroase din domenii va
riate, există numeroși țineri pasio
nați cititori. Se pot organiza acti
vități atractive, interesante, ca de 
pildă seri literare, seri de între
bări și răspunsuri, discuții pe mar
ginea unor cărți agrotehnice (ti
neri ca Gheorghe Tomi, Mihai 
Lupu, Gheorghe Lupu și alții pe 
care cartea agrotehnică i-a ajutat 
să ajungă colectiviști fruntași ar 
putea împărtăși și celorlalți din 
experiența lor), simpozioane etc., 
care să-i atragă pe drumul unei 
lecturi susținute nu numai pe tineri 
ca Marieta Gligore, Ștefan Godri, 
Doina Motoașcă, Ioana Tătuți și 
alți cititori fruntași, purtători ai 
insignei „Prieten ai cărții" ci și 
pe mulți alți tineri din comună 
care deschid încă prea rar ușa 
bibliotecii.

1 CHIȚIMIA

ochi“, la ore diferite, mulsul se 
face nerațional. Brigadierul a 
făcut o experiență. Utemista 
Elena Stan se plîngea că are 
un lot de vaci mai slab decît 
al Nataliei Bușă și că, din a- 
ceastă cauză, obține producții 
mici. Intr-o zi s-a făcut un 
schimb : Elena a muls vacile 
îngrijite de Natalia și invers. 
Care a fost rezultatul? Elena 
a muls cu șase litri de lapte 
mai puțin decît obținuse cu o 
zi înainte Natalia. Aceasta din 
urmă a muls cu 4 litri mai 
mult decît obținuse Elena în 
ziua precedentă de la lotul ei. 
De unde reiese că nu vacile 
sînt de vină, ci îngrijitorul.

Din acest fapt, organizația 
U.T.M. trebuia să tragă învă-i 
țămintele necesare. Aceasta^ 
cu atît mai mult cu cît in r 
1962 gospodăria are sarcini în
semnate. Numărul animalelor 
va spori, se va dubla cel al 
vacilor. In planul de producție 
pe 1962 se prevede să se ob-* 
țină 2.000 litri lapte pe cap de 
vacă ' ‘
U.

furajată. Organizația 
T. M. poate contri

bui la îndeplinirea acestor 
obiective. în primul rînd este 
bine să recomande pe cei mai 
buni tineri ca să devină în
grijitori de animale, să pro
pună consiliului de conducere 
al gospodăriei ca aceștia să 
fie trimiși la cursuri de cali
ficare de cîte 10—15 zile în 
G.A.S. Posibilități există. Gos- 

. podăriile de stat Rătești și 
Căteasca din apropiere au o 
bună experiență în creșterea 
animalelor, au îngrijitori bine 
calificați de la care tinerii co
lectiviști au ce învăța. Anul 
trecut și în alți ani gospodă
riile colective din împrejurimi 
și din regiune au trimis la 
G.A.S. Rătești zeci de tineri 
la cursuri de 10—15 zile pen
tru a deprinde meseria 
îngrijitori de animale, 
asemenea, este bine ca 
ganizația U. T. M. să 
drume tinerii să citească 
broșuri și cărți de zootehnie. 
Un mijloc eficace prin care 
îngrijitorii de animale își pot 
îmbogăți cunoștințele profe
sionale sînt lecțiile cercului 
zootehnic. Unii tineri în
grijitori de animale absentea
ză însă de la lecții. E da
toria organizației U.T.M. să-i 
mobilizeze la cursuri, să ur
mărească cum se pregătesc* 
cum învață și cum pun în 
practica cunoștințele dobîn- 
dite, să analizeze în adunări
le generale U.T.M. activitatea 
lor.

Procedînd în acest fel tine
rii din sectorul zootehnic al 
G.A.C. Topoloveni pot aduce 
o contribuție importantă la 
realizarea obiectivelor pe care 
gospodăria și le-a propus pen
tru acest an.

de 
De 
or- 
în-

NICOLAE BARBU

La lecfia de
agrotehnica 4

La Ciorăști, în sala de șe- 
dinfe a gospodăriei colec
tive se fine astăseară lecfia 

cercului agrotehnic. Agrotehnica- 
o știință nici prea veche, nici 
prea nouă pentru colectiviștii 
deprinși în ultimii ani cu noile 
rînduieli de lucrare a pămîntului, 
se așterne pe caietele lor în no
țiuni luate din carte și din prac
tică și menite a li traduse la 
primăvară, la vară și la toamnă 
în fapte aducătoare de belșug.

O asemenea noțiune însă n-a 
fost pe înțelesul lui Costică V. 
Stan, un tînăr cu părul zbîrlit ca 
de arici și cu ochii mirați.

Însemnări
lllllllliltlIIIIIBIIIIUIIIIIIIIHIIIII

Lectorul spusese „Grapa se lea
gă după plug, în agregat".

— Cum adică, „Agregat" ? — 
întreabă Costică V. Stan.

Înaintea lectorului i-au răspuns 
cîfeva voci din sală.

— Adică atunci cînd vrei să 
legi de plug și o grapă...

— Asta se poate și la cai ? a 
mai avut de întrebat Costică.

To/ din sală o voce i-a răs
puns :

>— Dacă tu poți să faci cu caii 
o arătură cu 3 brăzdare la 35 
de centimetri adîncime și dacă 
mai pot să tragă caii tăi și o 
grapă atunci se poate...

Lumea a izbucnif în rîs.
— Doar să pui la un plug toți 

caii gospodăriei I s-a mai auzit.
— Lăsați omul în pace, el pînă 

acum a arat cu caii, de unde sâ 
știe ce-i acela agregat ?...

Vezi bine, Costică a venit în 
gospodăria colectivă acum, de 
curînd, și mai are încă multe de 
aflat despre diferența mare ce 
deosebea truda lui de unul sin
gur pe un petec de pămînt și 
munca mecanizată, științifică a co
lectiviștilor pe mij de hectare.

Propriu-zjs Costică V. Stan intră 
acum într-o lume nouă și se bu
cură. Și trebuie să urce cu stă
ruință treptele înaltului orizont al 
acestei lumi,

MIHAI CARANFIL



Cabana Omul. Ultimele pregătiri pentru concursul de schi

Foto : prof. V. ORZA

Voleibaliștii au intrat în
...Nici nu coborîsem bine din 

tramvaiul 5 și zeci de iubitori ai 
sportului cu mingea peste plasă 
se îndreptau spre ușile celor două 
vagoane cu atîf de cunoscuta în
trebare pe buze : „N-avefi un bi
let în plus ? La porțile Sălii Flo
reasca o adevărată mare de oa
meni așteptau miraculosul bilet care 
le dădea prilejul să asiste la mult 
așteptata finală ax „Cupei de iar
na" între echipele noastre frun
tașe Rapid și Dinamo.

...Mai erau cîteva clipe pînă la 
începerea meciului. Sala Floreas
ca, strălucitoare în noua ei haină 
îmbrăcată prin grija I.E.B.S.-ului, 
era pavoazată cu drapelele celor 
doua cluburi bucureșfene. Pe te
ren, cei doi antrenori, Ștefan Ro
man la Rapid și Sebastian Mihăi- 
lescu la Dinamo, dădeau ultimele 
indicații echipelor lor. în tribune, 
entuziaștii susținători ai celor două 
formații întinseseră adevărate lo
zinci cu „Hai Rapid I" și „Hai Di
namo I".

— Atmosferă sărbătorească, 
nu-i așa ? Cel care ne-a oprit era 
chiar Iov. Ilarie Saceanu, secreta
rul general al F. R. Volei. O at
mosferă pe care o merită această 
competiție» Niciodată ca pînă a- 
cum nu s-au înscris fa „Cupa de 
iarnă“ toate echipele masculine și 
feminine de categoria A din Bucu
rești, ba și foarte multe din cam
pionatul de calificare. îmi pare 
bine că a luat parte și formația fe
minină din Constanța. Meciul Di
namo—Farul a fost o frumusețe.

— Și unde mai puneți că echi-

pele noastre din „Cupa campioni
lor europeni" și-au putut verifica 
pregătirile cu acest prilej.

— Păi tocmai ăsta a fost sco
pul „Cupei de iarnă" : sa dăm po
sibilitate fetelor de la Dinamo și 
băieților de la Rapid și Progresul 
să aibă o continuitate în pregă
tire.

...încă de la primul fluier al ar
bitrului, meciul se anunjă de o 
rară spectaculozitate. Tribunele 
vuiesc, miile de spectatori din 
sală își încurajează necontenit pe 
favorifi. lată, un „șut" cum numai 
Horafiu Nicolau știe să tragă, este 
„scos" de Mircea Cristea, care a 
apărut ca din pămînt acolo unde 
nu se afla nimeni. La fileu, Dră- 
gan și Fieraru combină splendid 
și dinamovișfii sînt luafi prin sur
prindere de o minge ridicată scurt 
de Drăgan și expediată dincolo de 
Fieraru. Dar nici echipa din șo
seaua Ștefan cel Mare nu se lasă 
mai prejos și Derzei trimite ful
gerător mingea în terenul fero
viarilor. Aplauze, adevărate urale 
răsplătesc pe cei 12 voleibaliști 
de pe teren și pe antrenorii lor..«

...Dar ce-i asta? Unde mă aflu? 
Unde-i meciul atîf de frumos din
tre Rapid și Dinamo? Unde sînt 
miile de Spectatori dîn Sala Flo- 
reasca ? S-au risipit toate ca la 
semnul unei baghete miraculoase/ 
înseamnă că fotul nu a fost decît 
un vis destrămat de fîrîiful cea
sornicului. Și ce frumos ar fi fost
ca 
ca

vacanță
tea este că de la 17 decembrie 
1961 cînd prima parte a campio
natului de volei s-a încheiat, echi
pele noastre și-au încheiat și acti
vitatea. Dar se apropie „Cupa 
campionilor europeni", în care cele 
trei formații bucureșfene angajate 
se vor prezenta fără o pregătire 
adecvată daca federația de spe
cialitate nu se va îngriji de orga
nizarea unei competiții (de ce nu 
i-ar zice, totuși, „Cupa de iarnă' ?) 
care să le mențină în formă. Mai 
ales ca toate intră în C.C.E. înain
tea reluării campionatului, fixată 
pentru 18 martie.

Oare acest vis al unei nopți de 
iarnă nu poate deveni realitate ?

Cupa campionilor 
europeni”

Meciul revanțâ 
Rapid Bucurețti- 

Chemie Haile (R.D.G.)

T. ALEXANDRI’

Asta-seară, de la ora 18,30, are 
loc în sala Giulești meciul revan
șă dintre echipele feminine de 
baschet Rapid București și Chemie 
Halle (R. D. Germană), contînd 
pentru „Cupa campionilor euro
peni”.

în deschidere, de la ora 17, se 
vor întîlni echipele de junioare 
ale cluburilor Rapid și Chemie 
Halle.

Dacă echipa Chemie Halle nu 
va putea sosi la timp în Capitală 
din cauza vremii nefavorabile, a- 
tunc» meciul se amînă.

Frumusețea
artei populare

Vlzitînd expoziția „Arta textilelor 
populare din Transilvania"

upă o amplă restau
rare, „Muzeul Etno
grafic al Transilva
niei" din Cluj s-a 
redeschis 
interesantă

printr-o 
expozi- 
POPU-

care

David Oistrah s-a întîlnit
pentru a treia oară cu publicul

bucureștean
ales sonata nr. 10 în sol ma
jor de Beethoven, fantezia în 
do major de Schubert, precum 
și lucrări de Leclăir, Proko
fiev, Stravinski. Acompania
mentul la pian a fost susținut 
de Frida Bauer din U.R.S.S.

Publicul a răsplătit cu vii a- 
plauze măestria violonistului 
oaspete, făcîndu-i o caldă 
manifestare de prietenie.

Violonistul David Oistrah 
s-a întîlnit marți seara cu pu
blicul bucureștean, pentru a 
treia oară în cursul prezentu
lui turneu. In sala Palatului 
R. P. Romîne, unde a inter
pretat în serile precedente 
concertul în re major pentru 
vioară și orchestră de Beet
hoven, cunoscutul violonist a 
susținut de astă dată un pro
gram de muzică de cameră. 
Pentru acest recital, artistul a

mai mari, cu un colorit domi
nat de galbenul-ocru, armonizat 
în motive cu cărămiziu și albastru, 
iar mai nou cu roșu și negru.

Portul popular este un begât 
domeniu de manifestare a crea
ției artistice populare. Sînt înfăți
șate costume complete, bărbătești 
și femeiești, de cele mai di
verse tipuri din diferite colțuri 
ale Transilvaniei. Piese caracte
ristice pentru Transilvania sînt 
cafrințele — zadiile — specifice 
portului femenin romînesc. Cepse- 
le pentru găteala capuîui, opre- 
gele — catrințele — din Banat 
se disting printr-o înaltă măiestrie 
artistică.

în ultimele două săli ale expozi
ției este reprezentată cooperația 

' meșteșugărească, industria textilă 
și instituțiile și școlile de artă, 
care valorifică tradițiile artistice 
populare, care au găsit o largă 
înflorire în anii regimului de de
mocrație populară, Muzeul deve
nind un important centru de do
cumentare pentru elevi, studenți, 
muncitori, artiști.

Vizitatorul acestei expoziții, 
vîrstnic ori fînar, părăsește Muzeul 
Etnografic din Cluj îmbogățit cu 
o sumedenie de cunoștințe des
pre arta făurită de-a lungul vea
curilor de poporul nostru, crea
tor neîntrecut de comori și fru
museți nepieritoare.

GHEORGHE BUȘ

ARTA TEXTILELOR 
LARE DIN TRANSILVANIA' 
prezintă vizitatorilor evoluția pro
duselor textile ale populațiilor de 
pe aceste meleaguri de-a lungul 
istoriei. Expoziția cuprinde doar o 
parte a bogatului fond (peste 
50.000 obiecte : ceramică, mobi
lier pictat și sculptai, port popu
lar, obiceiuri și folclor, medicină 
populară, fototecă, bibliotecă) 
care situează acest muzeu printre 
cele mai valoroase colecții etno
grafice din țară.

înființat în 1922, „Muzeul Etno
grafic al Transilvaniei" a cu
noscut o deosebită dezvoltare și 
o rodnică activitate în anii re
gimului democrat-popular, valori- 
ficînd și facînd cunoscută cultu
ra materială și spirituală a po
porului romîn și a minorităților 
naționale. De pildă, numai în 
anul care a trecut, deși era în 
restaurare, Muzeul Etnografic din 
Cluj a organizat în orașele din 
Transilvania 17 expoziții cu teme 
diferite, care au atras peste 
42.000 vizitatori.

în sectorul introductiv al ex
poziției „Arta textilelor populare 
din Transilvania" sînf expuse ma
teriile prime și uneltele folosite 
pentru selecționarea fibrelor ve
getale, cu o îndelungată evolu
ție. Bogat ilustrate sînt uneltele 
pentru împletit și țesut de la teh
nici simple spre metode compli
cate. Cu aceste unelte puțin per
fecționate, țărancele au confecțio
nat nu numai diferite pînzeturi și 
postavuri, ci și admirabile produse 
de artă populară. Mîinile lor har
nice au acumula] în cursul veacu
rilor o foarte bogată și originală 
experiență, care s-a transmis din 
generație în generație.

în continuare sînf prezentate 
diferite tehnici de țesut și orna
mentare a produselor din in, cî- 
nepă, bumbac și lînă, prin care 
textilele au primit un aspect tot 
mai artistic. Dintre tehnicile spe
ciale de ornamentare interesantă 
este aceea a confecționării „gu- 
belor", frecvente în portul din 
Maramureș.

Un sector aparte al expoziției 
este destinat textilelor de casă. 
Zona Pădurenilor, care cuprinde 
satele din munții Poiana Rusca, 
regiunea Hunedoara este una din 
cele mai renumite prin creația 
artistică populară. între realiză
rile artei textilelor din această 
parte se impun și covoarele, în 
ornamentarea cărora predomină 
motivele geometrice. Se întrec în 
frumusețe, în coloritul viu, în mo
tive bogate și ingenioase co
voarele maramureșene, bănățene, 
moțești și bîrsane.

Covorul secuiesc din Ciuc se 
impune prin motivele geometrice

(Agerpres)

Cercetări
privind flora Romîniei

Botaniștii din țara noastră 
desfășoară o largă activitate 
de cercetare menită a îmbo
găți datele științifice despre 
flora Romîniei. Dezvoltarea 
cercetărilor în acest domeniu 
— puțin studiat in trecut — a 
permis oamenilor de știință 
să descopere diverse noi or
ganisme vegetale. Astfel a fost 
găsită în munții Olteniei o 
specie de fag cu coaja albă 
și cu lemn asemănător moli
dului, Au mai fost semnalate 
o serie de noi organisme ve-

getale al căror lemn are ca
lități corespunzătoare indua* 
trializăril. Printre aceștia se 
numără unii hibrizi naturali 
de stejar, stejarul brumăriu, 
stejarul pufos și cîteva specii 
de gorun și de frasin.

S-au găsit de asemenea in 
ultimul timp o specie de plan
tă decorativă cu petale mari 
din familia „Cru&ferelor^ 
precum și un mare număr 
de specii de mușchi, alge, săi» 
di șl hibrizi de mesteacăn.

(Ager preș)

La
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fabrică a sosit
o scrisoare...

sînt rodul unei munci susți
nute din partea comitetului 
U.T.M., al organizațiilor de 
secții. Insă, în același timp, în 
legătură cu întrecerea pentru 
titlul de brigadă fruntașă, 
mai sînt unele probleme care 
trebuie rezolvate pînă la ca
păt. Una dintre ele este lega
tă de modul cum comitetul 
U.T.M. face analiza muncii 
brigăzilor.

După primele trei luni de 
desfășurare a întrecerii, în 
noiembrie, comitetul U.T.M. a 
analizat activitatea celor 54 
brigăzi aflate în întrecere și 
pe baza rezultatelor obținute 
au primit titlul de brigadă 
fruntașă patru dintre acestea. 
De atunci au trecut aproape 
trei luni de zile și nu s-a mai 
ținut nici o ședință de anali
ză. Ce ar fi arătat această a- 
naliză ? Că există brigăzi care 
la analiza făcută în noiembrie 
nu îndepliniseră încă timp de 
trei luni obiectivele stabilite. 
De atunci însă a trecut timp 
în care alte brigăzi și-au re
alizat toate angajamentele trei 
luni consecutiv. Activitatea lor 
nu a fost încă analizată pen
tru a primi titlul de brigadă 
fruntașă. Așa este cazul cu 
brigada Elenei Ciubotaru, de 
la secția filatură pieptănată, 
precum și cu alte brigăzi, de 
la secția preparație țesătorie, 
filatura nouă sau țesătoria de 
bumbac.

Este bine ca pe viitor corni-* 
tetul U.T.M. să țină seama de 
aceste neajunsuri, să ia mă
suri pentru înlăturarea lor 
pentru a da întrecerii un ca
racter cît mai stimulator în 
lupta pe care brigăzile de pro
ducție ale tineretului o duce 
pentru îmbunătățirea continuă 
a calității produselor și reali-* 
zarea de cît mai multe eco- 
nomii de materie primă.

ta și atenția tuturor celorlalți 
membri ai brigăzii, care îi a- 
jută îndeaproape să-și lichi
deze rămînerile în urmă. în 
acest fel toate brigăzile luptă 
pentru o organizare superioa
ră a muncii, pentru îmbună
tățirea necontenită a calității 
produselor, pentru economii 
etc. La secția filatură pieptă
nată lucrează 15 brigăzi de ti
neret. Dacă în lunile noiem
brie și decembrie aproape ju
mătate din numărul brigăzi
lor nu-și îndepliniseră toate 
obiectivele întrecerii, în luna 
ianuarie sînt numai trei bri
găzi care au rămas în urma 
celorlalte.

Afișarea operativă la grafic 
a rezultatelor obținute de bri
gadă constituie totodată și un 
mijloc de educare a tinerilor 
care mai dau dovadă de anu
mite abateri de la disciplina 
de producție. Aceasta prin 
faptul că pe graficul respectiv 
sș dau și explicații asupra mo
tivului pentru care brigada nu 
și-a îndeplinit toate angaja
mentele. Tînărul respectiv, 
văzîndu-și numele scris pe 
grafic își simte și mai mult 
greutatea vinei față de între
gul colectiv.

Pe baza evidenței, a urmă
ririi rezultatelor obținute de 
brigăzi în întrecere, comitetul 
U.T.M. se ocupă de populari
zarea și stimularea în forme 
multiple a brigăzilor fruntașe. 
Aceasta are un puternic rol 
politic, mobilizator. Populari
zarea brigăzilor în ziarul de 
uzină și prin stația de ampli
ficare, scrisori de felicitare a- 
dresate părinților, organizarea 
de excursii în diverse locuri 
din regiune, afișarea fotogra
fiilor tuturor tinerilor la pa
nourile fruntașilor — iată nu
mai cîteva din formele de sti
mulare folosite.

Acestea sînt lucruri bune,

mentele stabilite au o funda
mentare mai temeinică și ele 
pot fi mai ușor urmărite. Pen
tru ca întrecerea brigăzilor să 
fie urmărită operativ și re
zultatele să fie cunoscute de 
întreaga masă de tineri, comi
tetul U.T.M. în colaborare cu 
comitetul sindicatului au or
ganizat evidența concretă.

La fiecare loc de muncă e- 
xistă o fișă de evidență a 
producției care cuprinde sar
cinile precise pe fiecare om 
din brigadă. Aceasta dă posi
bilitatea ca rezultatele să fie 
înregistrate individual. De re
zultatele unui tînăr se intere
sează îndeaproape toți mem
brii brigăzii, dezvoltînd în a- 
cest fel tot mai mult spiritul 
colectiv de întrajutorare. Mun
ca unuia devine cauza între
gului colectiv al brigăzii.

Pe baza acestei evidențe, 
comisiile analizează decadal 
activitatea și rezultatele obți
nute de fiecare brigadă. Este 
suficient ca un tînăr din bri
gadă să nu realizeze un sin
gur angajament că la graficul 
de urmărire și-a făcut pre
zența creionul albastru, care 
consemnează neîndeplinirea 
de către brigadă a unuia din
tre obiectivele întrecerii. Iată 
un exemplu în această direc
ție. Muncitoarea Floarea Con- 
stantinescu din brigada con
dusă de Silvia Crișmaru a lip
sit nemotivat într-una din 
zile de la lucru. Operativ, pe 
grafic a apărut culoarea al
bastră. întreaga secție a aflat 
că brigada respectivă nu și-a 
îndeplinit un obiectiv al între
cerii, că pentru a obține tit
lul de brigadă fruntașă bri
gada respectivă în ansamblul 
ei și fiecare tînăr în parte va 
trebui ca în continuare să în
deplinească consecutiv trei 
luni toate obiectivele stabilite.

Exigența cu care se face ur
mărirea, promptitudinea cu 
care se completează graficul 
rezultatelor obținute de bri
găzi constituie un element cît 
se poate de stimulator în 
activitatea brigăzilor. Tinerii 
din vina cărora brigada nu 
și-a putut îndeplini toate o- 
biectiveie întrecerii devin țin-
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cele „văzute" în Sala Floreas- 
să fi fost adevărate I Realita-

4.

trimestru
•ceșfia 
lor da 
vor fi

al handbalistelor noastre
Marți seara a luat sfirșit in 

sala Floreasca competiția fe
minină de handbal „Cupa 
Orașului București".

Trofeul a fost cucerit de 
echipa orașului București (se
nioare) care a dștigat toate 
meciurile susținute. In ulti
mul joc handbalistele noastre 
au învins cu scorul de 16-6 
(9-3) echipa orașului Berlin.

In deschidere București (juni
oare) a dispus cv 12-9 (6-4) 
de echipa Slavonjei (Iugosla
via).

Clasament final: I. — Bucu
rești (senioare) 6 puncte ; 2. — 
București (junioare) 4 puncte; 
3. — Slavonja (Iugoslavia) 2 
puncte; 4. — Berlin
puncte.

ceșfia au fost criticați, dar apoi 
nu s-a controlat cum muncesc, 
cum își respectă angajamentele 
luate. Vinovat de această situație 
se face comitetul U.T.M. de an 
care nu a îndrumat biroul de 
clasă, sfătuindu-l, ajutîndu-l, cum 
să muncească cu acești elevi, ce 
acțiuni să organizeze — arăfîn- 
du-le experiența altor Organizații 
U.T.M. de clase pentru a crea o 
opinie combativă, hofărîtă față de 
manifestările negative.

Analiza amplă a activității orga
nizației U.T.M. din școală pe pri
mul trimestru a ajutat comitetul 
U.T.M. să stabilească o serie de 
măsuri menite să ducă la îm
bunătățirea activității organiza
ției U.T.M. în ceea ce privește 
sprijinirea procesului de învăță- 
mînt. S-a hofărîf, de pildă, ca 
lunar comitetul U.T.M. să organi
zeze ședințe de analiză a situației 
la învățătură pe organizații de 
ani. în noul trimestru, membrii 
comitetului U.T.M. vor duce o 
muncă susținută de îndrumare cu 
comitetele U.T.M. de ani, contro- 
lîndu-le sistematic activitatea, 
ajutînd în organizarea diferi
telor acțiuni. Se va ține în cu- 
rînd o adunare generală U.T.M. 
deschisă unde vor fi invitați di- 
riginții și profesorii, în care se va 
discuta situația elevilor corijenfi 
pe primul trimestru, modul cum 
trebuie ajutați aceștia în noul tri
mestru pentru a-și îndrepta situa
ția. Se vor ține, de asemenea, 
în fiecare organizație U.T.M. de 
an adunări generale în care se 
vor dezbate probleme interesante 
legate de pregătirea elevilor, de 
felul cum se achită ei de îndato
rirea patriotică pe care o au, 
aceea de a învăța. Viitoarele emi
siuni „Școala noastră“ vor trata 
probleme legate sfrîns de învăță
tură. în următoarele două emi
siuni, de pildă, vor avea cuvîntuî 
fruntașii școlii — în prima — iar 
în cea de-a doua emisiune cîțiva 
elevi vor arăta cum se pregătesc 
pentru teze. Pentru popularizarea 
elevilor fruntași la învățătură se 
va iniția și un panou„fruntașii

săptămînii" în cadrul căruia 
vor vorbi despre metodele 
studiu. La această rubrică 
afișați și codașii săptămînii. Aces
tea sînf cîteva din măsurile pe ca*e 
comitetul U.T.M. le-a luat per-nj 
mobilizarea mai bună a elev !or 'a 
învăfătură. Firește, lucru! ce! mai 
important este ca ele sa fie în
deplinite în mod cit mai operat * 
și cu maximum de eficacitate.

Informații
O delegație de oameni de 

teatru sovietici formată din 
Afanasi Salinski. Nikolai Za- 
rudnîi și Vladimir Pimonov 
vizitează țara noastră la invi
tația Uniunii Scriitorilor.

★
In scopul popularizării largi 

a regulilor de igienă, Institu
tul de igienă și sănătate pu
blică a editat și difuzat anul 
trecui broșuri eu carecter e- 
ducativ sanitar al căror tiraj 
a atins 7.600.000 de 
re, de două ori mai 
dt anul precedent.

Pentru anul 1962 
și-a propus, printre 
laborarea a 60 de noi titluri 
de tipărituri intr-un tiraj de 
circa 9 milioane exemplare, 

(Agerpres)

exempla- 
mult de-

institutul 
altele, e-

Fruntașă 
în «port 
Căpățină 
D, Școala 
colae Bălcescu 
Vil cea se dovedește deo
sebit de dotată pentru 
gimnastică. In fotografia 
noastră tinâxa gimnastă e- 

▼oluează la faima 
Foto: L CUCU

in învățătură «i 
eleva FUofteia 

din clasa a X-a 
medie nr. 1 Jii- 

din Hm.

CINEMATOGRAFE

Simfonia a IX-a de Șostakovid
„Năzuința de a da muzicii 

mele un conținut, de a reflec
ta prin ea sentimentele con
temporanilor mei străbate, pe 
cît mi se pare. întreaga mea 
creație" — scria Dmitri Șos- 
takovici în urmă cu cîțiva ani.

Nu există într-adevăr lu
crări? de mai mică sau mai 
mare proporție ale acestui 
proeminent reprezentant al 
creației muzicale sovietice, 
care să nu reflecte adevărul 
acestei confesiuni. De-a lungul 
a aproape 4 decenii de activi
tate creatoare, Șostakovid a 
depus toate strădaniile de a 
reflecta pe portative, de a în
truchipa în muzică parte din 
marile probleme ale contem
poraneității.

Muzica lui Șostakovid e 
pătrunsă de un adine înțeles 
filozofic, de gravitatea celor 
mai acute probleme ale exis
tenței, ale sensului vieții. 
„Obiectul central al creați
ilor simfonice ale lui Șosta- 
kovici — scrie muzicologul 
sovietic B. Iarustovski — îl 
formează OMUL, cu bogata 
lui lume sufletească, cu toate 
contradicțiile, tăriile și slăbi
ciunile, cu toate bucuriile și 
durerile sale“.

începind într-adevăr de la 
exuberanta, tinereasca simfo
nie scrisă pe băncile Conser
vatorului, pînă la recenta sim
fonie a Xll-a — închinată Ma-

relu: Octombrie — de la tumul
tuoasele acorduri ale primului 
Concert pentru pian la renu
mitele cvartete de coarde, de 
la cantate și oratorii la re
centele cicluri vocale, nu exis
tă, în vastul diapazon al crea
ției lui Șostakovici, un singur

■ - - ----- -- — bată
care 

ascul-

portativ în care să nu 
cu vigoare pulsul vieții, 

pesd lase indiferent 
tător.

lntruchipind gin- 
duri, bucurii, sufe
rințe umane, cău- 
tînd rezolvarea unor 
mari probleme ale 

zugră- 
omul cu bo- 

lume su-

Simfonia a IX-a a fost con
cepută în momentul în care 
pe cerul Europei se întreză
reau zorii păcii. întreaga sim
fonie, prin factura ei exube
rantă, plină de voioșie și ti
nerețe, este departe de acele 
furtunoase frămintări cu care 
compozitorul ne obișnuise in 
simfoniile V, VII, VIII. Spre 
deosebire de primele părți ale 
simfoniilor antecedente (V, VI,

această dezlănțuire a bucuriei, 
ea pare amintirea marilor du
reri prin care a trecut ome
nirea in anii cruntului război. 
Dar Largo-ul acesta — partea 
a pazra — nu este decit o sim
plă amintire ce trece prin 
gindurile noastre. Finalul — 
partea cincea - aduce după 
meditația Largo-ului acea a:- 
mosferâ dominant vioaie, v-

existenței, 
vind 
gata lui 
fletească, cu con
tradicțiile 
biciunile 
Șostakovid ne redau întregul 
dinamism ’ ’ ‘ ’
puternicul 
mente ce 
oamenilor, 
de tragediile lui Shakespeare, 
de simfoniile lui Beethoven, 
de versurile lui Pușkin, de 
pînzele lui Francesco Goya, de 
cele mai înălțătoare creații 
artistice ale omenirii.

Scrisă în 1945, după cele
brele fresce ale Marelui 
Război pentru Apărarea Pa
triei (simfoniile VII și VIII),

AVANCRONICA
MUZICALĂ

și slă-
sale, creațiile lui

al luptelor vieții, 
complex de senti- 
străbat sufletele 

stînd asfel alături

VII, VIII) din prima parte a 
simfoniei a IX-a — pe care 
o vom auzi în viitorul concert 
al filarmonicii bucureștene — 
irumpe voioșia, buna dispozi
ție, umorul, bucuria.

După acest prim Allegro, 
un Moderato — partea a do ua
— creează o atmosferă elegia
că, pe deplin contrastantă. Un 
vioi Scherzzo — partea a treia
— care ne readuce atmosfera 
primei părți, atinge, după ex
presia unui comentator, „pa
roxismul dezlănțuirilor de vo- 

.ioșie ce se revarsă în cascade".
O scurtă temă depresivă 

răzbate in țesătura sonoră. In

a doua oara tn soiu* 
de concert ale Capitalei — nu 
trebuie să uităm celelalte lu
crări înscrise in concertul 
condus de tinărul dirijor Eu
gen Pricope care ne prezintă 
— în ansamblu — un program 
interesant, bine chibzuit.

Prima parte a concertului 
ne mai prilejuiește în afara 
Simfoniei a IX-a, prima audi
ție a Suitei a III-a de arii și 
dansuri vechi a lui Ottorino 
Respighi. Călăuzindu-se după 
principiul realist al valorifi-

pentru

câni îTcăiitei muaieale națio
nale, Reeptghi *-« afirmat ca 
■*vi dxvtre compozitorii care 
s *ă readveâ muzica
italiană la vechile ei izvoare 
pi pui ere. Cea de a III-a sui
tă. — pentru orchestră de coar
de — reprezintă o încercare 
izbvnlâ a compozitorului ita
lian de a pune la dUpoziția 
contemporanilor, prin mijloace 
de expresie modeme, frumu
sețea u'tor melodii aparținînd 
veacurilor XVI si XVII. (Prima 
piesă JtaLana" — aparține 
nnui compozitor anonim din 
veacul XVI, peltea a II-a„ Arie 
de Curte- - o suită de arii 
ale compozitorului Be sar do, 
partea a Ul-a ..Siciliana- pe 
textul unui compozitor din 
veacul X\'I și partea a IV-a 
..Passacaglid" pe o melodie de 
Lodovico Roncaili).

în sftrșit partea a doua 
concerîuiji radiodifuzat 
minică 4 februarie, ora 
prezintă două lucrări cunos
cute iubitorilor muzicii din 
țara noastră : Cantata de ca
meră pentru mezzosoprană, 
violoncel și orchestră de An
drei Porfetye (soliști Martha 
Kessler și Vladimir Orlov) și 
strălucitul poem simfonic al 
lui Richard Strauss — „Don 
Juan" după poemul drama
tic cu același nume de kenau.

S-a furat o bombă : Patria, 
București; Profesorul Mam- 
lock : Republica ; Primele în
cercări (seria a Il-a): Maghe- 
ru ; Pretutindeni trăiesc oa
meni : V. Alecsandri, Miorița; 
Primele încercări (ambele se
rii): L C. Frimu, înfrățirea 
între popoare; In noaptea 
spre 13 : E. Pavel, 23 August, 
Volga; Nu e loc pentru ani
malele sălbatice: Lumina, 
Libertății; Tom-Degețelul: 
Maxim Gorki, V. Roaită, Don- 
ca Simo; O întîmplare extra
ordinară : Central; Salt spre 
glorie: Victoria, Gh. Doja, 
Arta; Dragoste de septembrie: 
Tineretului; Stele în plină zi: 
Timpuri Noi, Program special 
pentru copii — dimineața. 
Caidul — după amiază: 13 
Septembrie ; Fata cu chitara : 
Cultural; Porto-Franco: Alex.

Popov, M. Eminescu, I. Pinti* 
lie; Bufonul regelui: 8 Mar
tie ; Război și pace (ambele 
serii): Grivița ; Doctorul din 
Bothenow: C-tin David;
Două vieți: Unirea : Auster
litz : Alex. Sahia; Cinci zile 
și cinci nopți: Flacăra; Oa
meni pe gheață : T. Vladimi- 
rescu, 16 Februarie; Marina
rul îndrăgostit: Munca ; Piti
cul vrăjitor : Popular; Vîntul 
s-a oprit în zori: Moșilor; 
Circul fără cupolă : 8 Mai; 
Pînze purpurii: Floreasca; 
Secerișul verde : N. Bălcescu; 
Mamelucul: G. Coșbuc ; în
vierea : G. Bacovia ; Te iubese 
viață : Drumul serii; Cer se
nin : 30 Decembrie ; Sosește 
circul: Aurel Vlaicu; Zece 
pași spre răsărit: B. Dela- 
vrancea.

I.C. FRIMU

IOSIF SAVA
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generală și pace
doamnei 

Eleanor bosevelt
MOSCOVA 30 (Agerpres). — 

TASS transmite : Cu prilejul 
celei de-a 80-a aniversări a 
nașterii lui Franklin Delano 
Roosevelt, N. S. Hrușciov, 
președintele Consiliului de 
Miniștri al U.R.S.S., a adresat 
o telegramă doamnei Eleanor 
Roosevelt, văduva fostului 
președinte al S.U.A.

în telegramă N. S. Hrușciov 
scrie că astăzi nu numai că 
se mențin pe de-a întregul 
premisele pentru îmbunătăți
rea relațiilor sovieto-ameri- 
cane, ci acest lucru a de
venit în prezent și mai im
perios necesar, deoarece de 
starea relațiilor dintre U.R.S.S. 
și S.U.A. depinde în multe 
privințe atingerea mărețului 
țel la care năzuiesc toate po
poarele — înlăturarea perico
lului unui nou război.

în telegramă se spune că 
în Uniunea Sovietică este 
cinstită memoria lui Franklin 
D. Roosevelt, sînt apreciate 
mult eforturile lui pentru dez
voltarea colaborării sovieto- 
americane.

„în cronica evenimentelor 
furtunoase ale secolului al 
XX-lea, scrie N. S. Hrușciov, 
președintele Roosevelt va o- 
cupa totdeauna un loc demn 
ca unul dintre cei mai de sea
mă oameni de stat din lume”. 
Fiind realist în politică, Roo
sevelt își dădea seama de fap
tul că divergențele ideologice 
nu trebuie în nici un fel să 
împiedice dezvoltarea relații
lor de prietenie între popoa
rele și guvernele sovietic și 
american.

„Practica relațiilor noastre 
în tianpul vieții lui F. Roose
velt, atît în timp de pace, cît 
și în cursul luptei comune îm
potriva Germaniei hitleriste, 
a constituit o confirmare grăi
toare a înțelepciunii $i juste
ței acestei orientări 
N. S. Hrușciov.

Convocarea Congresului 
mondial pentru dezarmare

LONDRA 30 (Agerpres). — 
John Bernal, președintele exe
cutiv al Prezidiului Consiliu
lui Mondial al Păcii, cere în- 
tr-un apel dat publicității la 
29 ianuarie să se acorde un 
sprijin de masă Congresului 
mondial pentru dezarmare ge
nerală și pace.

In apel se spune: „Pretu
tindeni oamenii protestează 
din ce în ce mai energic îm
potriva pericolului de distru
gere nucleară. Dar, cu toate 
acestea, acest pericol există și 
crește. Este necesar să se gă
sească noi căi pentru a uni 
omenirea în vederea unor ac
țiuni avînd ca scop interzi
cerea armei nucleare în lu
mea întreagă. Anul 1962 poa
te deveni anul cînd guverne
le, la cererea popoarelor lor, 
vor ajunge la un acord cu 
privire la primele măsuri a- 
devărate de dezarmare.

Dezarmarea generală, tota
lă și controlată, inclusiv dis
trugerea armei nucleare, este 
necesitatea cea mai vitală a 
timpurilor noastre. Acesta 
este pasul necesar pe calea 
spre o lume fără războaie.

în întreaga lume crește pu
ternic năzuința spre dezar
mare și se intensifică acțiuni
le pentru atingerea acestui 
țel. Pentru a veni în sprijinul 
acestui avznt și pentru a a- 
trage la acțiuni majoritatea 
covîrșitoare a omenirii, care 
dorește să lichideze pericolul 
bombelor nucleare, CONSI
LIUL MONDIAL AL PĂCII 
A HOTĂRÎT SĂ CONVOACE 
LA MOSCOVA ÎNTRE 9 ȘI 14 
IULIE 1962 CONGRESUL 
MONDIAL PENTRU DEZAR
MARE GENERALĂ ȘI PACE.

Invităm să participe la 
congresul nostru toate organi
zațiile și mișcările, toți băr-

bații și femeile interesați în 
lichidarea pericolului pe care 
îl implică actuala situație și 
care depun eforturi pentru a- 
tingerea acestui țel măreț. Noi 
invităm pe toți. La acest con
gres vom putea discuta în 
mod liber și deschis toate pro
blemele legate de pace și de* 
zarmare.

Tineretul studios al Franței
împotriva fascismului

De la corespondentul nostru din Paris

Fidel Castro: Asiăzi
revoluția cubană 

este mai puternică
decît oricînd

rofitind de indul
gența autorități- 
ților, teroriștii din 
O.A.S. continuă sa 
acționeze împotri
va forțelor pa- 
democratice dintriotice și

Franța. Valul de atentate care 
s-a revărsat asupra țării nu 
încetează. De fapt, scopurile și 
metodele fasciștilor din OAS. 
sini îndeajuns de clare: a- 
tentate teroriste pentru a pa
raliza opinia publică și a ieși, 
în felul acesta, la lumina zi
lei. După cum era și de aș
teptat O-AS. își exercită in
fluența sa nefastă mai ales in 
școli unde proporția de fii ai 
oamenilor muncii este foarte 
redusă.

Am efectuat recent o 
chetă reportericească in 
ra licee din Paris și din 
vincie. Pretutindeni, am

tut face aceleași constatări. 
La Melun (la 30 kilometri de 
Paris) cm fost de față cînd la 
ieșirea din liceu elevi au di
fuzat manifeste antifasciste. 
Am văzut, in același timp, 
cum banda O.A.S. din acest 
liceu a încercat să provoace 
tulburări, dar fără succes. 
Erau vreo 30 de tineri între 
17 și 19 ani, toți fii de colo
nialiști din Algeria. Plini de 
uri, rasiști inveterați, cu to
tul dezaxați de propaganda 
fascistă, tinerii aceștia se o- 
cupă cu traficul de arme, atît 
fn incinta cit și in afara li
ceului. De pe acum ei au la 
activul lor asasinarea unei fe
mei in rtrstd, crimă comisă cu 
scopul de a o jefui, (pentru 
acest omor a fost arestat un 
singur vinovat deși complicii 
lui sînt cunoscuți) și au pro
ferat amenințări cu moartea 
la adresa elevilor și profeso
rilor cunoscuți pentru vederi
le lor democratice.

La liceul Saint — Louis din 
Paris, elasa pregătitoare pen
tru școala de ofițeri de ca
rieră de la Saint Cyr este 
dedt o fRiaU c OjCS. (dra
pele, insigne și lozinei fascis
te poc fi văzute tn ie 
cursorii. Doi ăsxtre elerti a- 
ceștîa ca foot recent prmși în

pe acum se poate spune ci 
școlile normale de învățători, 
în care există oarecum ceva 
mai mulți fii de oameni ai 
muncii, sînt adevărate bas
tioane antifasdste.

Uniunea Tineretului Comu
nist din Franța a elaborat în 
codrul luptei tineretului îm
potriva fascismului un pro
gram de acțiune special pen
tru școlari. Ziua de 1 februa
rie va fi o zi națională de 
luptă pentru toți elevii și pro
fesorii : greve, manifestații, 
trimiterea de delegații, mitin
guri, c~earea și întărirea co
rn itetelor antifasciste.

încerdnd să împiedice în
tărirea mișcării antifasciste în 
școli și in universități, auto
ritățile cu interzis studenților 
sd ic parte la acțiuni politice 
cmen:ntindu-i cu excluderea 
ăef'.-.-.r.-ă. Studenții și școla
ra «s s-ca lăsat impresionați 
de amenințările autorităților 
n eonsinuă si desfășoare o 
ixpU cnrajoati împotriva fas- 
est^oe d'm O-A-S. Pe de altă 
parte, tnxreâs autoritățile au 
tuterzis derilor să mai dis- 

rtzfesu cxriiasciste 
dfx școli, ocrsm din 

Tineretuhă 
poarta școlilor 

rf cere-ri

Demonstrație la Havana în 
cinstea lichidării 
tismului. După 
mai anunțat, în 
ceasta racila a 
a fost practic lichidată. In 
fotografie pot fi văzuți un 
grup de manifestanți pe a 
căroi pancartă scrie : 
„Cuba este prima țară din 
America Latină care a li

chidat analfabetismul*

analfabe- 
cum s_a 
Cuba a- 

trecutului

Vizita

iui /. /'I. Gagarin

in R. /I. U.

Eșecul

c> De

Aspect din timpul desfășurării unei puternice demonstrații împotriva O.A.S. 
Studenții Universității Sorbona s-au adunat în fața clădirii în care studiază 

pentru a înfiera teroarea fascistă

a
nnei provocări

0. A. S.

Antoine Gizenga
să fie pus în libertate!

contradicție cu legile congo
leze în vigoare. Astăzi din 
nou se afirmă că deținerea 
lui Gizenga în tabăra Binza 
ar fi necesara, chipurile, pen
tru a i se asigura „securita
tea". Nu pot să nu-mi amin
tesc de „asigurările" date de 
aceleași surse și înaintea a- 
sasinării lui Lumumba.

întreaga omenire iubitoare 
de pace este profund indig
nată de manevrele colonialiș
tilor împotriva poporului con- 
golez. Organizatorii noului 
complot sînt binecunoscuți: 
S.U.Â. și partenerii lor din 
Anglia, Franța și Belgia. Co
lonialiștii care trag sforile în

30 (Agerpres).

A trecut abia un an de la 
mlșeleasca asasinare a erou
lui național al poporului con
golez, Patrice Lumumba și 
iată că astăzi din Congo ne 
parvin știri îngrijorătoare ce 
dovedesc că aceleași forț® 
colonialiste urmăresc reedita
rea crimei. De data aceasta 
colonialiștii urmăresc lichida
rea lui Antoine Gizenga, frun
tașul forțelor patriotice din 
Congo, tovarăș de idei al lui 
Lumumba. Complotul de anul 
trecut se repetă aproape 
punct cu punct, incluzînd ca 
și atunci complicitatea anu
mitor reprezentanți ai O-N.U. 
Antoine Gizenga a fost ares
tat și închis în tabăra para- Congo au creat In această 
șutiștilor mobutiști de la Bin
za, unde este complet izolat 
do restul lumii.

Este limpede pentru toată 
lumea că arestarea lui Gi
zenga are un caracter cu to
tul ilegal, arbitrar, în totală

țară haos. Aceste acțiuni le 
sînt necesare pentru a putea 
acapara nestingheriți imen
sele bogății ale acestei țări.

Astăzi, poporul congolez, 
popoarele lumii, sînt profund 
îngrijorate do soarta lui An-

toine Gizenga. Pe străzile ca
pitalei Congoului s-a putut 
auzi în aceste zile glasul 
congolezilor care strigau: „Jos 
imperialismul 1\ „Trăiască 
Gizenga !"

Alături de întregul nostru 
popor, alături de întreaga o- 
pinie mondiala, înfierez 
mînie pe imperialiști 
mercenarii lor care pun 
cale un nou complot împo
triva poporului congolez. îmi 
ridic glasul de protest și-mi 
exprim profunda neliniște față 
de cele ce se petrec astăzi 
in Congo- Să fie curmate sa
mavolniciile împotriva lui An
toine Gizenga, eminent luptă
tor pentru libertatea și inde
pendența Congoului, Antoine 
Gizenga să fie imediat elibe
rat 1

prof. univ. CAIUS LACOB 
membru corespondent al 

Academiei R.P.R.

CU 
și P® 

la

PARIS
TASS transmite: Partid ol Co
munist Francez a dat publici
tății un comunicat in care se 
spune;

In noaptea din 29 spre 30 
ianuarie, un grup de fasciști 
din O.A.S. au încercat să pă
trundă în locuința de la 
Basainville (departamentul Sei
ne et Oise) a lui Maurice 
Thorez, secretar general al 
Partidului Comunist Francez. 
Acțiunile energice ale orga
nelor de pază ale partidului 
au împiedicat pe acești ban
diți să-și realizeze planul, 
punindu-i pe fugă.

LEOPOLDVILLE 30 (Ager- 
ares). — TASS transmite; 
După cum s-a aflat la Leo
poldville, Antoine Gizenga a 
idresat primului ministru al 
Republicii Congo, Adoula, o 
scrisoare în care îi cere 
;ă fie imediat eliberat din la
gărul parașutiștilor mobutiști.

In scrisoare se arată că men
ținerea lui în lagărul „Binza“ 
inseamnă o detențiune pre
ventivă. Clădirea în care se 
afla este înconjurată de sîrmă 
’himpată, iar ferestrele și 
jșile sînt ferecate cu zăbrele.

Vizitarea lui Gizenga de că
tre medici continuă să fie in
terzisă, deși el are nevoie de

o permanentă asistență medi
cală.

In scrisoarea sa, Gizenga se 
adresează ca membru al par
lamentului lui Adoula cerîn- 
du-i să fie eliberat.

La Leopoldville s-a aflat de 
asemenea că din inițiativa 
unui grup de deputați comi
sia Camerei Deputaților pentru 
problemele 
mentare a 
zinte spre examinare Came
rei un proiect de rezoluție în 
care să ceară eliberarea ime
diată. a lui Gizenga din lagă
rul militar „Binza“, păzit de 
parașutiști ai lui Mobutu.

activității parla- 
hotărît să pre-

PF.AGA 30 (Agerpres). — 
Tot mai multe organizații in
ternaționale, reprezentînd mi
lioane de oameni ai muncii 
din întreaga lume, se alătură 
campaniei de protest împotri
va arestării ilegale a lui An
toine Gizenga.

FEDERAȚIA mondiala a 
TINERETULUI DEMOCRAT 
a adresat Secretariatului 
O.N.U. o telegramă în care 
se arată că tineretul democrat 
din întreaga lume protestează 
împotriva manevrelor Impe
rialiste din Congo și împotri
va arestării lui Gizenga.

CAIRO 30 (Agerpres). — 
TASS transmite : In după-amia- 
za zilei de 29 ianuarie a so
sit în Republica Arabă Unită, 
într-o vizită de șapte zile, 
primul cosmonaut sovietic, 
I. A. Gagarin, răspunzînd invi- 
tafiei mareșalului Abdel Hakim 
Amer, vicepreședinte al R.A.U. 
și comandant suprem al forțe
lor armate ale R.A.U.

In întimpinarea cosmonautu
lui sovietic au sosit la aero
dromul militar din Cairo, Ka
mal Eddin Hussein, vicepre
ședinte al R.A.U., Salah Des- 
suki, guvernatorul orașului 
Cairo, reprezentant al lui Ga
mal Abdel Nasser, și alte per
soane oficiale.

Miile de participanfi de pe 
aerodrom l-au salutat pe cos
monautul sovietic cu aclamații 
entuziaste și cu aplauze pre
lungite. Elevi arabi și copii 
ai lucrătorilor din instituțiile so
vietice din Cairo au înmînaf 
lui L A. Gagarin buchete de 
■ori.

la see-a de 29 ianuarie ma- 
•esa J de Mohatrmed

Mah-ud, coaandaahi 
former r- -«re eereae al 
RA.11„ a aterf la cmnae csa- 
■■■■ o -ecncre
a zuou r~.en ae

MOSCOVA 29 (Agerpres).— 
TASS transmite: Fidel Castro, 
primul ministru al guvernului 
revoluționar al Cubei, a pri
mit la Havana pe Pavel Sa- 
tiukov, redactor șef al ziarului 
„Pravda", și Alexei Adjubei, 
redactor șef al ziarului „Izves
tia", și a răspuns la întrebă
rile puse de ei.

Lucrul principal, lucrul cel 
mai important pe care l-am 
obținut în urma victoriei re
voluției a declarat Fidel 
Castro, îl constituie eliberarea 
națională, deplina suverani
tate națională. Cuba s-a eli
berat de sub tutela imperialis
mului american.

Revoluția cubană, a spus 
primul ministru în continuare, 
este o revoluție înfăptuită de 
muncitori și țărani pentru 
muncitori și țărani. Astfel s-a 
prezentat revoluția noastră 
cubană de Ia apariția ei. Ast
fel s-a dezvoltat ea și se va 
dezvolta pe viitor.

Revoluția a eliberat țărăni
mea de foamete și șomaj. Po
litica față de țărănimea mun
citoare a fost de așa natură 
îneît a creat baza pentru o a- 
lianță trainică a țărănimii cu 
clasa muncitoare. Marile gos
podării au devenit deîndată 
parte integrantă a sectorului 
socialist al economiei națio
nale a republicii. Noi nu am 
zorit pe micii proprietari de pă- 
mînt să intre în cooperative, 
să-și socializeze pămînturile, a 
spus Castro. Nu silim pe ni
meni să intre în cooperative. 
Lăsăm pe fiecare să aleagă 
de bună voie. A fost o vreme 
cînd țăranii șovăiau, dar as
tăzi sînt mulțumiți. Țăranii 
spun că revoluția este revo
luția lor.

Fidel Castro a anunțat că 
revoluția a naționalizat toate 
societățile particulare și în
treaga mare industrie. In felul 
acesta s-a socializat 90 la sută 
din industrie.

S-au creat premizele pen
tru dezvoltarea țării pe bază 
de plan. Sîntem convinși că 
vom îndeplini planurile de 
creare a bazei industriale a 
republicii, a spus Castro.

In cei trei ani, care au tre
cut de la victoria revoluției, 
Cuba și-a întărit apărarea, 
și-a consolidat forțele armate 
care stau de strajă cuceriri
lor poporului

Revoluția cubană, a spus 
Fidel Castro în continuare, a 
putut obține stabilirea relații
lor de prietenie, a legăturilor 
economice cu multe țări ale 
lumii. Acordăm o înaltă pre
țuire, a spus el, relațiilor de 
prietenie cw țările lagărului 
socăalxsx. Aceasta te reperul -

supuse exploatării imperialis
te. Cuba sprijină lupta pen
tru pace, care corespunde in
tereselor întregii omeniri.

Cuba sprijină lupta pentru 
coexistența pașnică, pentru 
dezarmare.

întărirea legăturilor de prie
tenie ale Cubei cu toate ță
rile socialiste și cu toate ță
rile care se pronunță pentru 
apărarea păcii — aceasta este 
baza politicii externe a Cu
bei.

Politica Cubei în America 
Latină este, de asemenea, o 
politică de pace și nu este 
vina noastră că imperialismul 
pregătește împotriva noastră 
acte de agresiune, că imperia-» 
lismul se străduiește să izole
ze Cuba de celelalte țări ale 
Americii Latine. Răspunderea 
pentru relațiile proaste din-, 
tre Cuba și S.U.A. revine gu-* 
yernului Statelor Unite.

La conferința miniștrilor 
Afacerilor Externe ai țărilor 
membre ale Organizației Sta
telor Americane se dă o mare 
luptă ideologică între dreptul 
popoarelor la autodetermina
re, la suveranitate și la ale- 
gerea sistemului pe care po
porul îl consideră necesar, și 
pretențiile imperialismului 
care cere să i se acorde drep
tul la imixtiune în treburile 
interne ale Americii Latine.

In politica sa externă, Cuba 
ia ca punct de plecare prin
cipiul coexistenței pașnice a 
statelor cu orînduiri sociale 
diferite.

Analizînd sarcinile puse în 
fața organizațiilor revoluțio
nare integrate, Fidel Castro a 
spus că sarcina cea mai im
portantă constă în formarea 
cadrelor revoluționare. Astăzi 
în Cuba mii de tineri mun
citori, țărani și intelectuali 
studiază în școlile de pregă
tire revoluționară marxism- 
leninismul, economia, istoria, 
problemele interne și 
ționale.

Astăzi revoluția 
este mai puternică 
decît oricînd, ea s-a 
zat sub raport i 
Lucrul principal este existen
ța unei unități de monolit, 
bazată pe marxism-leninism 
și pe experiența întregii miș
cări revoluționare internațio
nale.

Organizațiile revoluționare 
integrate din Cuba vor uni 
forțele poporului pentru fău
rirea unei vieți noi, îl 
educa în spiritul ideilor 
voluționare, îl vor duce 
calea socialismului

Fidel Castro a exprimat

interna*

cubană 
și unită 

l cristali- 
ideologic.

vor 
re- 
pe

a tini

Dificultățile invâțămintului 
in Germania occidentală
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Condițiile proasto do studiu 
au o influențd dăunătoare și 
asupra pregătirii elevilor. 
Ziarul „Suddeutscho Zoitung* 
arată că în 1960 12,6 la rută 
din elevii școlilor elementare 
nu au promovat clasa.

Nici situația în învătămintul 
superior nu este mai bună. 
Anul trecut instituțiile de în
vățăm lat superior au dus lipsă 
de 1.214 profesori, 2-710 lec-

LA ÎNCHIDEREA EDIȚIEI

Puterile occidentale au împiedicat 
discutarea situației din Congo 

în Consiliul de Securitate
NEW YORK 30 (Agerpres). 

— La 30 ianuarie la ora 16 
G.M.T. s-a deschis sub preșe
dinția lui Patrick Dean (An-’ 
glia) ședința Consiliului de 
Securitate în fața căruia se 
găsește cererea guvernului so
vietic de a se discuta modul în 
care este aplicată rezoluția 
Consiliului de Securitate din 
24 ianuarie 1961 privind pro
blema Congoului.

Imediat după deschiderea 
ședinței reprezentantul S.U.A. 
Adlai Stevenson susținut de 
reprezentantul Angliei s-a pro
nunțat în favoarea amînării 
dezbaterilor sub pretextul că 
guvernul central congolez nu 
este de acord cu discutarea în 
momentul de față în Consiliul

de Securitate a situației din 
Congo.

Luînd cuvîntul reprezentan
tul U.R.S.S., Valerian Zorin a 
demascat manevrele întreprin
se de colonialiști în Congo și 
a arătat netemeinicia propu
nerii de amînare a înscrierii 
pe ordinea de zi a cererii gu
vernului U.R.S.S. Recurgînd la 
subterfugii procedurale, pre
ședintele a pus la vot proble
ma amînării discutării situa
ției din Congo. Delegații 
U.R.S.S. și R. P. Romîne au 
votat contra acestei amînări 
nejustificate, iar delegații 
Ghanei și R.A.U. s-au abținut. 
Datorită manevrelor puterilor 
colonialiste dezbaterea proble
mei congoleze în Consiliul de 
Securitate a fost amînată.

Pio- 
Uni-

tari ri 5.320 de asistenți, 
fesaral F. Henk, de la 
versitatea din Koln, a decla
sat că aceasta universitate 
are ramai aa sfert din numă
ra! de profesori necesari pen
tru a asigura studenților o 
pregătire corespunzătoare.

u

Exrmpul Cubei 
te cde£a2te popoare ale Ame- 
ndi Latine și ale lumii ex
ploatate de imperialism. Cuba 
a demonstrat că, în condițiile 
actualului raport de forțe în 
lume, orice popor, oricît de 
mic ar fi, se poate elibera de 
sub jugul imperialismului.

în interviul său, Fidel 
Castro a analizat principalele 
sarcini ale Cubei pentru pe
rioada următoare în dome
niul dezvoltării industriei și 
agriculturii.

Referindu-se la politica ex
ternă a Cubei, Fidel Castro a 
arătat că Cuba sprijină miș
carea de eliberare a tuturor 
țărilor coloniale și țărilor

$e r
vieSc in domeniul științei, 
•.etnici ji culturii în anii 
existenței puterii sovietice, 
pentru experiența în con
struirea socialismului

Sintem deosebit de re
cunoscători, a spus el pentru 
ajutorul excepțional pe care 
l-am primit și continuăm să-l 
primim din partea poporului 
sovietic. Aceasta ne ajută să 
ținem piept in lupta Împo
triva agresiunii economice și 
împotriva agresiunii militare 
fățișe a imperialismului ame
rican. Știm că, fără Uniunea 
Sovietică, fără lagărul socia
list, fără ajutorul lor, victo
ria revoluției intr-o țară mică 
ca Cuba ar fi fost cu ne
putință, avindu-se în vedere 
agresiunea imperialistă.

ALĂTURI DE CUBA EROICĂ!
Urmăresc cu o deosebită afen- 

fie evenimentele din America La- 
* nă. In mod deosebit îmi atrag 
atenfia manevrele cercurilor reac
ționare din S.UA. îndreptate con
tra Cubei, manevre desfășurate a- 
cum mai ales la conferința de la 
Punta del Este.

Revoluția cubană a adus pentru 
prima dată poporului cuban ade
vărata libertate. Sub conducerea 
guvernului său revoluționar în 
frunte cu primul ministru Fidel 
Castro, poporul cuban a realizat 
într-o perioadă de timp 
transformări 
să lichideze 
că, politică, 
Cubei.

Cercurilor
ne nu le este pe plac calea aleasă 
de Cuba și fac tot ce le stă în 
putință pentru a smulge eroicului 
popor cuban cuceririle sale re
voluționare. Imperialiștii nu au în
vățat nimic din recentele lor e- 
șecuri cînd agresiunea organizată 
de ei împotriva Cubei s-a sfîrșit 
printr-o lamentabilă înfrîngere. A- 
cum, ei încearcă noi uneltiri prin

scurtă 
revoluționare menite 
înapoierea economi- 
socială și culturală a

reacfionare america-

intermediul O.S.A. la Punta 
Este. Nici aceste manevre nu 
să-și atingă ținta. Alături de Cuba 
liberă, în sprijinul ei se află țările 
lagărului socialist, popoarele Ame
ricii Latine, toți oamenii iubitori 
de pace din lume. însăși dificul
tățile pe care S.U.A. le întîmpină 
la Punta del Este arată clar că o- 
pinia publică condamnă politica 
imperialistă de amestec în aface
rile interne ale Cubei.

în Declarația conferinței de la 
Havana a popoarelor Americii în 
sprijinul Cubei se spune : „Nici 
un guvern sau organizare, oricît 
de puternice ar fi ele, nu au drep
tul să se amestece în treburile in
terne ale altor state prin constrân
gere economică, presiuni diploma
tice, aefiuni armate sau pe orice 
altă cale. De aceea delegațiile 
care s-au adunat la această con
ferință condamnă în mod hotărît 
atacurile agresive permanente îm
potriva poporului Cubei din par
tea imperialismului nord-ameri- 
can și a complicilor săi".

Poporul romîn privește cu ad
mirație succesele poporului cu-

del 
pot

ban care, eliberîndu-se de sub 
dominația monopolurilor imperia
liste, s-a ridicat cu hotărîre la 
luptă pentru apărarea independen
ței, pentru democrație și progres. 
Poporul cuban s-a bucurat și se 
bucură de întregul sprijin al po
porului romîn, al Republicii Popu
lare Romîne, al tuturor țărilor so
cialiste.

Ca tînăr muncitor, alături de to
varășii mei de muncă, alături de 
milioanele de oameni cinstiți din 
întreaga lume, condamn mane
vrele cercurilor reacționare în
dreptate împotriva revoluției cu
bane și îmi exprim deplinul meu 
atașament față de lupta eroică a 
poporului cuban. Sînt convins că 
și în viitor orice plan al cercurilor 
agresive imperialiste, organizat 
pentru a smulge poporului cuban 
libertățile cîștigate, este sortit eșe
cului.

ILIE ALEXANDRU 
responsabil de brigadă 

de la Uzinele „Semănătoarea" - 
București

S. U. A. continuă să întîmpine
greutăți

PUNTA DEL ESTE 30 (A- 
gerpres). — Ședințe secrete, 
disensiuni, declarații contra
dictorii, amînări, — iată carac
teristicile conferinței de la 
Punta del Este astfel după 
cum reies din relatările agen
țiilor de presă occidentale. In 
timp ce Conferința popoare
lor latino-americane de la 
Havana s-a 
atmosferă 
rîrea de 
cuceririle 
lucrările 
Punta del 
într-o atmosferă de tensiune. 
Delegația S.U.A. continuă să 
exercite presiuni îpcercînd să

latino-americane de 
încheiat într-o 

entuziastă cu hotă- 
a apăra ferm 

revoluției cubane, 
conferinței de la 
Este s-au prelungit

REDACȚIA li ADMINISTRAȚIA) București, Piața „Scînteii", JTeț 17.60.10, Tiparul s Combinatul Poli grafic ,,easa Srfnteii",

la Punta Jet Este
obțină prin manevre de culise 
cel puțin un succes „limitat", 
cum spune agenția Associated 
Press, prin înlăturarea tCubei 
din organismele O.S.A., care 
să îngăduie secretarului de 
stat Dean Rusk să nu se în
toarcă chiar cu mîinile goale 
la Washington. Manevrelor 
imperialiste li s-au alăturat 
după cum s-a anunțat, delega
țiile statelor latino-americane 
ale căror guverne sînt înfeu
date Washingtonului. Dar nici 
„formula de compromis" pe 
care diplomația nord-america- 
nă se străduiește s-o impună 
la Punta del Este, nu pare să 
aibă succes. bUn fel de dez-.

orientare, relatează agenția 
France Presse, se manifestă pe 
toate planurile conferinței. 
Miniștrii amînă la calendele 
grecești orice acțiune efectivă 
împotriva Cubei... Dezacordul 
rămîne complet asupra pro
blemei suspendării guvernu
lui cuban din diferitele orga
nisme ale O.S.A.“.

Semnificative pentru starea 
de spirit care se manifestă pe 
continentul latino-american 
sînt argumentele prezentate la 
Punta del Este de delegații 
Braziliei și Mexicului, împo
triva oricăror măsuri de sanc* 
ționare a Cubei.

S.UA

