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De mai multă vreme, p 
țăranii întovărășiți din

multă vreme, pentru 
■ ‘ i Băi-

. . regiunea Oltenia, 
gospodăria agricolă colectivă ,,23 
August", înființată în comuna lor 
de mai mulți ani, a devenit un 
pulernic centru de atracție. Un 
lucru foarte firesc, dacă ținem 
seama ca de la înființarea ei și 
pînă în prezent gospodăria colec
tivă de aici s-a dezvoltat necon
tenit. Lycrînd pămîntul după cele 
mai înaintate metode științifice, 
colectiviștii au sporit mereu pro
ducțiile, âjungînd să obțină anul 
trecut peste 2.000 kg grîu și 
respectiv aproape 3.000 kg po
rumb boabe la hectar. Dezvolta
rea sectorului zootehnic și a al
tor sectoare rentabile cum ar fi 
creșterea păsărilor a făcut de ase
menea să sporească valoarea zilei- 
muncă. în 1961 valoarea zilei- 
muncă la gospodăria colectivă 
„23 August" a fost de 40 de lei. 
Toate aceste succese au însemnat 
pentru colectiviști o viață din ce 
în ce mai bună. Prin vizitele fă
cute la gospodăria colectivă, pre
cum și la colectiviști acasă, tot 
mai mulți întovărășiți din Băilești 
și-au dat seama că acesta este 
drumul sigur spre bunăstare. Ei 
au văzut casele noi ale colecti
viștilor, mobila nouă, aparatele 
de radio pe care aceștia și le-au 
cumpărat din veniturile primite de 
la gospodărie. De pildă, in anul 
care a trecut colectivistul Ștefan 
Buțu a primit pentru cele 547 zile- 
muncă făcute în gospodăria co-> 
lectivă împreună cu soția 2.735 
kg porumb boabe, 2.188 kg grîu, 
83 kg zahăr, 9800 lei în nume
rar și altele. Și ca Ștefan Buțu 
au mai fost încă mulți alți colec
tiviști.

Dar întovărășiții din Băilești n-au 
făcut vizite numai la gospodăria 
agricolă colectivă din comuna 
lor. Din inițiativa comitetului co
munal de partid au mai fost orga
nizate asemenea vizite și la colec
tiviștii de la Rast și Urzicuța. La 
serile de calcul, la serile de în
trebări și răspunsuri, întovărășiții 
au cunoscut, de asemenea, avan
tajele pe care le oferă munca în 
gospodăria colectivă. Toate aces
tea au avut un puternic 
inimile lor 
au hotărît 
gospodărie 
numit-o ,,7 
au intrat la 
cu 270 ha teren. De-afunci, de la 
înființare și pînă în prezent, alături 
de noii colectiviști au mai venii 
încă 170 de familii.

•ești,

In ultimele săptămîni pe 
rampele de descărcare ale mi
nelor din Valea Jiului și din 
alte bazine carbonifere din 
țară au fost aduse numeroase 
combine de tăiere, mașini de 
încărcare, transportoare și alte 
utilaje necesare mecanizării 
muncii în subteran. Dotarea 
exploatărilor carbonifere cu 
noi mașini moderne contribuie 
la îndeplinirea angajamentelor 
luate de mineri în întrecerea 
socialistă. Mecanizarea opera
țiilor cu volum mare 
că înregistrează anul 
nouă extindere. La
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Ferma de vaci
bogat izvor de venituri
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de înaintare în galerii, de 
exemplu, se realizează un in
dice de mecanizare a operației 
de încărcare cu 44,5 la sută 
mai mare decît cel din anul 
trecut, iar la tăierea cărbune
lui cu haveze și combine în 
abataje cu 61 la sută. Anul 
acesta s-au alocat industriei 
carbonifere pentru achizițio
narea de utilaje și extinderea 
tehnicii noi fonduri mai mari 
cu peste 20 la sută decît anul 
trecut.

Pentru asigurarea unei de
pline folosiri a mijloacelor de 
mecanizare, exploatările din 
industria carboniferă au întoc
mit programe de lucru pe fie
care loc de muncă și pe fie
care mașină.

(Agerpres)

Premii 
pentru țesături 

de calitate

ecou în 
de mult 
o nouă 
care au

și iată că nu
să înființeze 

colectivă pe 
Noiembrie" și în care
început 144 de familii

I. DRAGAN

n activitatea colec
tiviștilor din co
muna Stoicănești. 
regiunea Argeș, 
dezvoltarea șepte- 
lului proprietate

obștească și creșterea produc
tivității animalelor continuă 
sa constituie o problemă prin
cipală. Faptul acesta nu este 
întîmplător. Ei nu fac 
decît să desăvîrșească 
au început cu cîțiva 
urmă cînd, ascul- 
tînd îndemnul parti
dului, au pus bazele 
acestui sector adu
cător de mari veni
turi. Să ne oprim 
însă asupra fermei 
de vaci, pentru că 
în această direcție i_____
dreptată acum în mod deose
bit atenția colectiviștilor. In
teresul este fiersc : sînt des
tul de convingătoarea cifre
le pe care le prezentăm în 
graficul alăturat Prin valori
ficarea produselor obținute 
din acest sector, colectiviștii

altceva 
ceea ce 
ani în

au obținut în fiecare an veni
turi bănești tot mai mari.

Numărul vacilor a crescut 
atît prin cumpărări cu ajuto
rul creditelor acordate de stat, 
cit și prin oprirea în fiecare an 
a vițelelor din prăsilă pro
prie.

Cu banii primiți sub formă 
de împrumut de la stat pe 
termen lung și fără dobîndă, 
colectiviștii au cumpărat mai

Din experiența G.A.C. Stoicănești 
Argeș în dezvoltarea sectorului 

zootehnic

este în-
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multe vaci de rasă brună, 
bune producătoare de lapte. 
Le-au hrănit și le-au îngrijit 
bine și au obținut de la ele 
vițele cu care au mărit turma 
de bază. (Multe din ele au a- 
juns junind și pe baza lor se 
va realiza planul de 452 vaci 
cu lapte la sfîrșitul anului a- 
cesta). Celelalte vaci pe care 
le aveau (din rase amestecate) 
le-au încrucișat cu reproducă
tori de rasă brună, obținînd pe 
această cale metiși valoroși. 
Din acest punct de vedere sînt 
create, deci, condițiile pentru 
obținerea unor producții spo
rite de lapte. Dar sporul aces
ta este determinat și de alți 
factori printre care rolul prin
cipal îl au cei ce îngrijesc a- 
nimalele. De acest 
convins colectiviștii 
cănești din propria 
riență. Prin grija 
ției de partid și a consiliului 
de conducere în sectorul zoo
tehnic au fost repartizați să 
lucreze aici oamenii cei mai 
corespunzători, cu dragoste de 
meserie, dornici să învețe și 
să aplice în practică metodele 
zootehnice avansate.

Organizația de bază U.T.M. 
din gospodărie a înțeles că 
este o datorie importantă a ei 
să contribuie la rezolvarea a- 
cestei probleme. De aceea, sub 
diferite forme a căutat (și a 
reușit) să 
colectiviști 
meseria de 
male, să le

fapt s-au 
din Stor- 
lor expe
ct rganiz a-

imprime tinerilor 
interesul față de 
crescător de ani- 
stimuleze dorința

de a merge să lucreze în sec
torul zootehnic. Și nu puțini 
au fost aceia care și-au mani
festat această dorință. Au fost 
recomandați treptat consiliului 
de conducere tineri harnici ca 
Tudose Florea, Dinu Pantilie, 
Negru Marin, frații Slujitoru 
și alții astfel încît acum la 
ferma de vaci cea mai mare 
parte a îngrijitorilor sînt ti
neri. Au dovedit ei că merită 
încrederea ce le-a fost acor

dată ? La această 
întrebare răspund 
producțiile de lapte 
în continuă crește
re, așa cum se vede 
din graficul pe care 
l-am prezentat.

Tinerii îngrijitori 
de animale sînt convinși că 
cei 2000 de litri de lapte pe 
cap de vacă furajată pe care 
i-au obținut anul trecut re
prezintă o producție destul de 
mică, ținând seama de rasele 
bime pe care le au și de baza 
furajeră existentă. ~ 
ei sînt hotărîți să 
anul acesta mult 
decît cei 2.200 
planificați pe cap 
furajată. Din Expune rea tova
rășului Gheorghe Gheorghiu- 
Dej la Consfătuirea pe țară a 
țăranilor colectiviști, din cu- 
vîntul participanților la con
sfătuire, din ceea ce le-a îm
părtășit Dumitru Tudose, pre
ședintele gospodăriei colective, 
după ce s-a întors de la Bucu
rești, tinerii îngrijitori de ani
male au desprins învățăminte 
prețioase și și-au întărit con
vingerea că de la vacile pe 
care le îngrijesc ei pot obține 
producții de lapte mereu mai 
mari.

Pentru ca să aflăm care sînt 
temeiurile acestei convingeri, 
să le dăm cuvîntul lor, îngri
jitorilor, și cîtorva din cei 
care-i ajută să obțină o pro
ducție sporită.

Florea Tudose — îngrijitor- 
mulgător și secretarul or-

De aceea 
obțină în 
mai mult 
de litri 

de vacă

V. CABULEA
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Extinderea rețelei 
de termoficare

Noile blocuri de locuințe ce 
se ridică în Capitală în cartierele 
Giulești-Stadion, Balta Albă și pe 
B-dul 1 Mai, ca și numeroase alte 
blocuri construite în ultimul timp 
sînt prevăzute să fie încălzite prin 
sistemul de termoficare. Construc
torii lucrează acum la extinderea 
rețelei de termoficare pentru a 
asiqura încălzirea acestor blocuri 
prin acest sistem.

Sistemul de termoficare se 
extinde și în afte ’ localități.

Pînă acum a fost introdus 
în centrele muncitorești Hu
nedoara, Reșița și Onești. Recent 
au fost începute lucrările de ex
tindere a refelei la Timișoara și 
se fac pregătiri în acest scop la 
Arad.

Sînt în curs de definitivare pro
iectele pentru introducerea aces
tui sistem de încălzire în orașele 
Brașov, Galați, lași, Oradea, Pi
tești, Ploiești și Suceava.

(Agerpres)

Sînt momente instructive 
cele petrecute pe platfor
ma oțelâriei nr. 2 din Hu
nedoara. Oțelarii de mîine 
au ce învăță de la comu
nistul Ștefan Tripșa, Erou 

al Muncii Socialiste
Foto : I. CUCU

Zilele acestea s-a încheiat 
concursul pe țară pentru cele 
mai bune și mai frumoase pro
duse fabricate de întreprinde
rile prelucrătoare de bumbac 
și in. Juriul a decernat pre
miul I întreprinderilor „30 
Decembrie"-Arad pentru im- 
primeurile de bumbac în com
binații plăcute de desene in 
culori, potrivit modei care va 
predomina in sezonul căldu
ros al acestui an; Bumbacul- 
Timișoara pentru modelele de 
țesături din relon destinate 
cămășilor și bluzelor și pen
tru fanteziurile cu efect din 
care se confecționează rochii; 
Producția-Balotești pentru țe
săturile subțiri de in, rezisten
te la spălare.

Organizarea concursurilor de 
creație constituie una din me
todele folosite în ultimul timp 
in industria ușoară în scopul 
măririi gamei de sortimente și 
îmbunătățirii calității produse
lor, 
fost 
noi 
mai
fost introduse în producția de 
serie.

La aceste concursuri au 
prezentate peste 1.500 de 
modele de articole. Cea 
mare parte dintre ele au

(Agerpres)

Consfătuirea miniștrilor Apărării 
ai statelor participante 

la Tratatul de la Varșovia
între 30 ianuarie și 1 fe

bruarie 1962 a avut loc la 
Praga consfătuirea miniștrilor 
Apărării ai statelor participan
te la Tratatul de la Varșovia.

Consfătuirea a fost prezi
dată de mareșalul Uniunii So
vietice A. A. Greciko, coman
dantul suprem al Forțelor Ar
mate Unite ale țărilor parti
cipante la Tratatul de la .Var
șovia.

La consfătuire au fost exa
minate problemele curente re
feritoare la întărirea Forțe
lor Armate Unite.

S-a hotărît să se solicite gu
vernelor țărilor participante la 
Tratatul de la Varșovia să 
aprobe hotărîrile luate la o 
ședință apropiată a Comitetu
lui Politic Consultativ.

Micii naturaliști de la Casa Pionierilor din Bacâu în plina 
activitate

Foto : N. STELORIAN

In actualitatea
satului

însemnări despre activitatea culturală 
a tinerilor din comuna Vicovul de Jos, 

raionul Rădăuți

I■I
n viafa comunei Vi
covul de Jos, raio
nul Rădaufi, a avut 
loc de curînd un 
eveniment deosebit 
de important. Stimu-

lafi de rezultatele bune ale gos
podăriilor colective fruntașe din 
raion și de chemările Consfătuirii 
pe fără a făranilor colectiviști (la 
care a participat și un delegat al 
lor — Petru Munteanu) o mare 
parte din țăranii muncitori de aci 
s-au unit, la sfîrșitul lunii decem
brie 1961, în gospodăria colectivă 
„Drum Nou“. E o încununare dar 
și un început al muncii tuturor 
celor care, mobilizați de comu
niști, au contribuit prin forțele lor 
la punerea temeliilor acestui drum 
nou. E încununarea muncii poli
tice duse cu migală și răbdare, 
sub conducerea organizației 
partid, pentru atragerea unui nu
măr cît mai mare de țărani 
acest drum și e începutul alteia, 
pentru întărirea continuă a tinerei 
gospodării colective, astfel încit 
viafa noilor colectiviști să devină

de

pe

— Ca sâ devenim mecanizatori pricepuți trebuie mai întîi sâ cunoaștem bine tractorul 
Constantin Tudose și Dumitru Chirilâ, elevi la școala de mecanici agricoli de pe lîngâ 

S.M.T. Vlddeni, regiunea Iași, participa cu mult interes la orele de practica 
Foto ’ N. STELORIAN

OGLINDA CALITĂȚII
■i ă lucrezi cu drag, 

cu pasiune, să ai 
I mîndria că tot 
| ceea ce iese din 

mîinile tale este 
I bun, trainic, fru

mos, să fii mereu cu gîndul 
la bucuria prilejuită acelora 
care vor folosi lucrul făcut 
de tine ! Am văzut de curînd 
cum se manifestă aceste sen
timente în timp ce mă aflam 
printre tinerii membri ai unei 
brigăzi de croitori de la Fa
brica de confecții „6 Martie" 
din Curtea de Argeș.

Brigada nr. 5 poartă titlul 
de brigadă de producție a ti
neretului nu fără justificare: 
dacă îți porți privirile de la 
un capăt la celălalt al atelie
rului întâlnești aproape numai 
chipuri tinerești. Anii mai 
mulți ai cîtorva (inclusiv ai 
veteranului „moș Potînc“, 
maistrul) tot nu pot face ca 
media vîrstei să depășească

25-26 de primăveri. Firește, cei 
mai mulți sînt utemiști. Unora 
dintre ei — celor mai buni — 
comuniștii le-au făcut cinstea 
de a-i primi în rîndurile lor.

Pe responsabila brigăzii, ute- 
mista Florica Roșu, n-am pu- 
tut-o cunoaște. Era în conce
diu de mai multe zile.

— Și cum merge brigada în 
lipsa ei ? m-am grăbit să mă 
adresez secretarei organizației 
U.T.M. de schimb, care mă în
soțea. Tovarășa Mariana Po
pescu a părut puțin mirată de 
întrebare.

— Totul e să existe dezvol
tată o opinie colectivă...

Apoi a adăugat cu înțeles :
— Cind o să ajungem în ca

pătul celălalt al atelierului o 
să vă arătăm „oglindau bri
găzii pe ultimele zile.

Despre ce „oglindă" era 
vorba ?

Brigada nr. 5, ca și celelalte 
brigăzi ale tineretului din sec

torul II cu care se află în 
întrecere, execută, pe durată, 
confecții de mare serie. De la 
o vreme, toate lucrează 
„scurte cu slavuță", adică pe 
înțelesul tuturor: haine lungi 
pină aproape la genunchi, (cu 
glugi mari prinse de guler) 
avînd între fața din pînză 
groasă, cauciucată și căptu
șeală un strat călduros de 
vată. Hainele acestea sînt me
nite să ocrotească pe harnicii 
mineri de frigul și jilăveala 
galeriilor, pe îndrăzneții șan
tierelor de lapoviță și vîn- 
toase, de vremuiri pe recolta- 
torii stufului din Deltă, pe 
tractoriști și cantonieri, pe 
muncitorii forestieri din adin- 
cul pădurilor și pe puținii plu
tași...

Ca să nu pară mohorîte, 
creatorii au găsit că șade bine 
acestor haine o culoare de un 
albastru dens care „odihnește 
ochiul și înveselește locul". A-

telierul tot — oameni și mașini 
— parcă plutește pe undele 
foșnitoare ale unei ape de co
balt. Lucrul se execută pe o- 
perații: fiecare croitor adaugă 
ceva la viitoarea haină, pînă 
aceasta ajunge la capătul opus 
al atelierului gata confecțio
nată.

Munca se desfășoară într-un 
ritm viu, uniform. Răspunde
rea pentru reușită o poartă 
deci fiecare în parte și toți la 
un loc.

— Numai astfel se poate a- 
sigura lucrul rapid, bun, . de 
calitate — ține să sublinieze 
maistrul de schimb Victor 
Ioanițescu, și el de față.

Dar oare întotdeauna a fost 
așa ?

Intr-un timp — și nu este 
prea mult de atunci — brigada 
Floricăi Roșu nu se putea min
ări cu cine știe ce isprăvi la 
capitolul calitate. Uneori, 
teancuri întregi de confecții

erau trimise de la controlul 
final de calitate înapoi pe 
bandă să fie îndreptate anu
mite operații neglijent execu
tate. In consfătuirile de pro
ducție și în adunările gene
rale U.T.M. tinerii și-au ana
lizat serios munca, hotărîți să 
înlăture cauzele defecțiunilor. 
Cu ajutorul celor vîrstnici, în
deosebi al comuniștilor, ei au 
reușit să ia o serie de măsuri 
menite să-i scoată din impas. 
In primul rînd, membrii bri
găzii care mai aveau încă o 
calificare insuficientă au fost 
îndrumați spre cursurile de 
specializare, iar fruntași ca 
Maria Diaconu, Alexandrina 
Păun, C. Ionică, Ana Dicu 
și alți muncitori cu ex
periență au început să-i ini-

i. stAvăruș

(Continuare in pag. a 4-a)

iot mai îmbelșugată și mai fru
moasă.

Ne-a interesat felul în care răs
punde programul căminului cultu
ral din comuna preocupărilor ti
nerilor colectiviști, cum sînt antre- 
nafi aceștia de către organizația 
U.T.M. la o bogată activitate cul- 
fural-educativă în cadrul căminu
lui.

A reieșit dintr-o convorbire 
avută cu directorul căminului cul
tural — învățătorul comunist 
Traian Filip — ca, spre lauda ti
neretului acestei comune, activita
tea căminului cultural se bazează 
în cea mai mare măsură pe tineri.

Din consiliul de conducere al 
-căminului fac parte cîțiva ute
miști dintre cei mai destoinici din 
comună, printre care Gavril* Ti- 
roneac, secretarul comitetului co
munal U.T.M. (răspunde în consi
liu de problemele muncii cu ti
neretul) Rodica Chifan, responsa
bila bibliotecii comunale (răspunde 
de munca cu cartea), 
rea Maria Mateescu 
de activitatea artistică 
lui). Aceștia, la rîndul 
format colective de munca în sco

pul de a antrena un număr mare 
de tineri în activul căminului cul
tural. Așa, de pildă, numai în 
munca artistică a căminului au fost 
atrași cam 150 de tineri. Cu ei s-a 
format un cor puternic de peste 60 
de persoane, condus de Maria 
Motrescu, o brigadă artistică de 
agitație, condusă cu pricepere da 
profesoara ufemistă Stela Soro- 
doc, două echipe de teatru, o 
echipă de dansuri, a| cărei in
structor, muncitorul la fabrica da 
cherestea din comună, Vasile Ba- 
dale, este și membru în consiliul 
de conducere al căminului, echipe 
sportive și altele. Prin Vasile Ba- 
dale și prin alți tineri muncitori 
de la fabrică participant și la ac
tivitatea căminului cultural, consi
liul do conducere a realizat o 
strînsă colaborare și un bun 
schimb de experienfă în activita
tea culturală cu muncitorii din 
fabrică. Și aici tot tinerii, îndru- 
mafi de organizafiile U.T.M., au 
avut un cuvînt însemnat de spus.

Repertoriul formafiilor artistice 
— ai căror membri și conducători

învătătoa- 
(răspunde 
a căminu- 
lor, și-au

GEORGE MUNTEAN

(Continuare în pag, a 4-a)
----

Cadre calificate 
pentru comerțul 
nostru socialist

Sutele de noi magazine mo
deme care se deschid în fie
care an, extinderea formelor 
avansate de comerț, necesită 
un număr tot mai măre de 
lucrători cu o calificare su
perioară, care să asigure o 
deservire la nivelul exigențe
lor crescînde ale populației, 
în prezent peste 4.800 de elevi 
urmează cursurile celor 21 de 
școli profesionale și tehnice 
comerciale care pregătesc lu
crători pentru 17 meserii, de 
la vînzător în magazin la 
merceolog. Mulți dintre ei se 
specializează în deservirea a- 
gregatelor și utilajelor comer
ciale al căror număr a sporit 
considerabil în ultimul timp. 
Alți 2.000 de elevi care ur
mează cursuri de calificare 
vor deservi hotelurile și com
plexele de odihnă din stați
uni.

Paralel cu aceasta o atenție 
deosebită se acordă ridicării 
calificării și specializării lu
crătorilor din comerț. Fără a 
fi scoși din producție, aproa
pe 12.000 dintre ei au fost în
scriși în acest an la astfel da 
cursuri.

(Agerpres)



In apărarea metalului

Din realizările
tehnicii romînești

In institutele de cercetări științifice, in laboratoarele uzinelor, 
zeci de tehnicieni își dăruiesc toate forțele luptei pentru con
tinuul progres tehnic.

Răsfoind presa tehnică am avut imaginea conturată in V.nii 
clare, a unui progres remarcabil realizat de țara noastră in do
meniul creației tehnice,

lată două din realizările tehnice obținute in ultimul timp.

Protejarea metalului față de 
acțiunea agențiloi corozivi 
preocupă în cel mai înalt grad 
pe specialiștii din toată lu
mea. Nu este lipsit de interes 
să arătăm că ia remarcabila 
realizare a tehnicii romînești 
— rafinăria de petrol de la 
Gauhati (India), recent dată 
în exploatare — a colaborat 
cu un volum considerabil de 
studii și cercetări un colectiv 
special de tropicailizare (pro
tecția pieselor față de agenții 
atmosferici tropicali).

Cu toate că în condițiile de 
climă temperată a țării noas
tre asemenea probleme spe
ciale nu ise pun, s-a constatat 
totuși că protejarea pieselor 
din fontă și oțel prin proce
deul curent nu asigură o de
pozitare mai lungă de 9 luni. 
Se impunea o reconservare 
periodică costisitoare, la care 
se adăuga, adeseori, rebuta- 
rea unor piese și scule adine 
corodate.

Institutul tehnologic de stu
dii și cercetări pentru indus
tria constructoare de mașini și 
electrotehnică (I.T.C.M.E.) a 
întreprins studii și încercări în 
diferite medii agresive, reali- 
zînd în final un procedeu ba
zat pe utilizarea nitritului de 
sodiu vîscos. Pasivizarea pie
selor metalice cu soluția vis- 
coasă de nitrit de sodiu mă
rește de patru ori durata 
protejare g pieselor.

de

Construcțiile — 
o industrie modernă

„Panouri prefabricate", laid 
o noțiune tehnica au care 
s-au familiarizat aproape toți 
cetățenii Capitalei și ai mul
tor orașe din țarâ. Am zice 
mai mult, datorita volumului 
mare de construcții, tehnicie
nii constructori romîni pot fi 
considerați, daca nu printre 
inițiatorii procedeului, în mod 
csrt printre cei care l-au a- 
plicat pe scara industrială, 
aducîndu-1 totodată corective 
tehnice importante. Dar de 
blocuri din elemente spațiale

LUCA FELEA

Sînge rezistent

La Insfifuful de transfuzie a 
singelui din Leningrad s-a 
elaborat o mefodl de con

servare a sîngelui, grație căreia 
sîngele subrăcit pînă la minus 
14° rămîne în stare lichidă. In 
condifiil® acestei metode nu e* 
xistă pericolul deteriorării ele
mentelor figurate sanguine. Ter
menul de păstrare se prelungește 
cu 10-12 zile. Preparatul devine 
mai ușor transportabil deoarece 
în timpul transportului nu necesită 
un regim de temperatură special. 
Chiar și bolnavii 
transfuzii suportă bine 
cu sînge subrăcit.

sensibili la 
transfuziile

progres

fără 
metale- 
întîlnim 
Alături

ntregul ,. _ , 
al societății ome
nești ar fi fost de 
neconceput 
folosirea 
lor. Azi 

metale la orice pas. 
de fier, cupru, aluminiu, crom, 
nichel, staniu sau diversele 
lor aliaje, găsesc aplicație din 
ce în ce mai largă metalele 
mai rare ca germaniul, molib
denul, titanul, zirconiul, beri- 
liul și multe altele.

Tehnica modernă, prin ce
rințele ei mereu crescînde, le
gate de construcția centralelor 
atomo-electrice, a rachetelor, 
sputnicilor, instalațiilor elec
tronice și de automatizare, a 
utilajului chimic etc. reclamă 
pe zi ce trece noi varietăți de 
materiale metalice capabile 
să-și păstreze caracteristice 
mecanice de rezistență pină 
la temperaturi extreme (foarte 
înalte sau foarte joase). Pe 
de altă parte se cere ca a- 
ceste materiale să întrunească 
în același timp o gamă largă 
de însușiri fizice-electrice, 
magnetice, de greutate, de 
căldură specifică și conducti- 
bilitate termică, precum și 
multe altele — dintre cele mai 
neobișnuite. în plus, se impu
ne ca aceleași materiale sâ-și 
păstreze proprietățile respec
tive în mediu vătămător, adi
că în condiții de corozivitate, 
temperatură și presiune înaltă.

Nici unul din metalele exis
tente în natură nu întrunește 
el singur, în același timp, mă
car două din însușirile pe care 
le cere tehnica modernă.

Calea progresului în meta
lurgia modernă este marcată 
de două tendințe: folosirea 
maximă a „rezervelor interne" 
ale metalelor clasice, cunos
cute de om de mii de ani, care 
ascund încă multe taine, și in- 

vor putea aă vorbească în 
deplină cunoștință de cauză 
și pentru prima oară în țara 
noastiă, locuitorii cehii mai 
tînăr oraș moldovenesc. O- 
nești. Mai precis, locuitori; 
cvartalului III din acest cras, 
cvartal care se va realiza dm 
elemente spațiale, □emeatul 
spațial, altfel spus. este tocă- 
perea însăși Turnarea șt 
montarea unei tocăpec; este 
o performanță tehnică remar
cabilă cu care se trece defi
nitiv și integral la stadrui ce 
industrializare a construcției 
propriu-zise.

Un colectiv ai LS.CJ4-- 
Onești a proiectat un agregat 
de formare a elementelor spa
țiale cu o productivitate teo
retică de două elemente in 24 
de ore. Realizarea a gregaru
lui cu mijloace tohn.ee și fi
nanciare seduse, în atelierele 
întreprinderii, situează proble
ma in centrul atenției tuturor 
construct o ni or noștri, care aș
teaptă cu un intere» ușor de 
înțeles realizarea primului 
bloc din elemente spațiale.

In aceste condiții speciale, 
create de tehnica nouă a con
strucțiilor, aaacxouismul unor 
operații care se mai efectu
ează la un nivel meșteșugă
resc — și prin aceasta avem 
în vedere nu aiît operațiile în 
sine, cit consecințele lor teh
nic® și economice — devine 
de o evidență supărătoare. 
Cele 13 miliarde de lei ce se 
vor aloca pentru construcția 
de locuințe in ș eseu al trebuie 
cheltuite cu maxima eficiență. 
Acestui deziderat general i se 
opun lopata și roaba. Și nu 
numai ele. Știați câ în clădi
rile noi pentru prinderea ja- 

Inti-unul din laboratoatela initrtutulul d» «rcetări ,tuați:ic« pentru ptotecția muncii 
din Capitală Foto t AGEEPHES

traducerea de metale aci prin 
asocierea lor in mii de varian
te, cu metalele uzuale in alia
je. Aceste două căi tint insă 
de neconceput fără perfecțio
narea continuă a metodelor de 
tratament mecanice, termice, 
chimice etc ți a multor alte 
procedee elaborate de metalur
gia modernă.

Știința metalelor, prin do
meniul ei atît de important 
denumit metalurgia fizică, a 
reușit In ultimele decenii să 
perfecționeze performanțele 
materialelor metalice de uz 
curent și este azi capabilă, 
prin marele număr de date 
experimentale și teoretice acu

Metalurgia fizică
și cerințele tehnicii moderne

mulate, să calculeze proprietă
țile unor materiale metalice 
nerealizate încă sau să indice 
calea ce trebuie urmată pen
tru elaborarea de noi mate
riale care să întrunească cit 
mai multe din proprietățile ce
rute de tehnica zilelor noastre 
sau de cea a viitorului.

Metalurgia fizică se dezvol
tă cu avînt prin abordarea 
unei vasta problematici din 
care pe primul loc se situează: 
studiul legăturilor energetice 
dintre atomii rețelelor crista
line metalice (determinante ale 
unor proprietăți ca magnetis
mul, coeziunea); eonductibili- 
tatea electrică și termică, teo
ria cinetică a transformărilor

proporție de numai 20 ia sută 
la un votam anual de 10 mi
lioane metri pâtrați de ten
cuieli, dă o economie de 8—IC 
milioane Iei; mașina de filetai 
și aparatul hidraulic de îndoit 
țevi de instalație și altele. !n 
19S2 șantierele vor primi un 
dumper pitic" cu o capaci

tate de 800 Litri pentru trans
portul rapid al nisipului, ba
lastului, betoanelor și morta- 
mhii, o mașină semiautoxnaiă 
de îndreptat și tăiat oțel- 
beten, diferite cofraje meta
lice, încălzitorul de agregate 
și betoane pentru lucru în 
timpul iernii, scule de ambu- 
tisat și lipit materiale plastice, 
maiuri mecanice pentru com
pactat fundații, mașini de tă
iat plăci ceramice, de găurit 
și de frezat zidării etc.

tn stare solidă « materialelor 
metalice (de care se leagă fun
damentarea §uințificâ a trata
mentelor mecanice și termice); 
studiul defectelor rețelelor 
cristaline ale metalelor, in 
scopul îmbunătățirii atit a ca
lităților de rezistență mecani
că cît și a tratamentelor de 
maturare, de cementare etc ; 
studiul proprietății metalelor 
de puritate extremă — impu
rități în proporție de ordinul 
1'1.000.000 — în vederea eli
minării defectelor structurale, 
pentru îmbunătățirea calități
lor de rezistență mecanică, 
plasticitate, rezistență la co
roziune etc.

Ideea călăuzitoare a meta
lurgiei fizice, care a asigurat 
și progresul ei, este concepția, 
dovedită experimental, că me
talele în stare solidă au o 
structură cristalină și că a- 
tomii se află distribuiți regu
lat în rețelele cristaline. Stu
diul legăturilor energetice din
tre acești atomi a dus la re
zolvarea problemelor nu nu
mai de rezistență mecanică 
dar și a celor de natură ter
mică, electrică și magnetică.

Totuși, progresul continuu al 
metalurgiei fizice a demon
strat că multe particularități 
neexplicate ale metalelor se 
datoresc tocmai imperfecțiu
nii cristalelor, defectelor în

Un grup de ingineri de 
întreprinderea de cc 
strucții industriale din 

Opole (R. P. Polonă) lucrează 
in prezear la obținerea 
unui beton rezistent, cu 
priză rapidă, fără ciment 
In loc de ciment se folosește 
zgură de furnal granulată, 
măcinată pină ce atinge gra- 
nulația cunentuluL Zgura este 
apei amestecată cu sticlă so
lubilă. Ca agregat se folosește 
pietriș cu granulație fină 
Noul beton este foarte ieftin 
ei este ignifug.

Același grup de ingineri a 
oral tehnologia de produc- 
a unui ciment uscat din 
ră de furnal. Cimentul us- 
are aceleași proprietăți ca 
imentul — Portland .,250", 
este cu 30 la sută mai

Lucrări 
ale tinerilor 
cercetători

’ncadrindu-îe în planul tematic 
de cercetări științifice, tinerele ca
dre didactice de la Facultatea de 
chimie a Universității „C. I. Par- 
hon“ reușesc sa obțină succese 
remarcabile în munca științifici.

Cercetările efectuate în dome
niul cetoni cu aldehide de către 
tov. Nicolae Bărbulescu sînt 
induse in peste 10 publica

structura rețelelor cristaline. 
Atunci cînd s-a renunțat la 
concepția că cristalele ar avea 
structuri geometrice perfecte 
și s-a acceptat în schimb ideea 
câ ele ar fi. dimpotrivă, plină 
de imperfecțiuni și de defecte, 
au fost obținute rezultate 
strălucite. Noua teorie a dus la 
aplicații practice de primă im
portanță în domeniul materia
lelor magnetice și al materia
lelor semiconductoare, a per
mis elaborarea de noi metode 
pentru calculul solicitărilor în 
construcțiile metalice, prin a- 
bandonarea concepțiilor 
privire Ia 
dintre 

cu
pro personalitatea 

solicitări și deformați!

și la caracterul de reversibi
litate a acestora din urmă. Ne
regulari tățile structurale ale 
cristalelor metalice, care se 
manifestă sub forma neocu- 
pării de către unii atomi a 
pozițiilor lor normale în re
țeaua cristalină, așezarea aces
tora în poziții intermediare, 
pătrunderea de atomi străini 
(impurități intîmplătoare, sau 
anume introduse) și dislocați
ile — adică deranjamentele tn 
structură provocate de anumi
te alunecări — au explicat 
foarte multe fenomene printre 
care și faptul că dislocațiile 
sînt cauzele fundamentale care 
permit deformarea plastică a

macromole-

fii științifice. In lucrările sale s-a 
urmări! structura acestor combina- 
fiuni, metode noi pentru sinteza 
In laborator și s-a precizat o se
rie de utilizări practice în sinteze 
de esențe, produși 
culari etc.

Succese deosebite 
nărui Alexe Popescu 
ză în laboratorul de tehnologie 
chimică și cataliză organică. Lu
crările sale privesc fundamentarea 
teoretică a corelației dintre pro
prietățile electrice și activitatea 
unor catalizatori folosiți în pro
cesele de reformare catalitică. A- 
ceste rezultate sînț utile sectoru
lui industriei petrochimice. Dem
nă de remarcat este contribuția 
tinărului Alexe Popescu în acest 
domeniu în care a publicat 8 lu
crări atît în țară cît și peste ho
tare.

în domeniul saponificărij nifri- 
Nor in scopul precizării influen
ței structurii acestor nitrili asupra 
cineticii de saponificare, tînărul 
Dinu Zăvoianu a publicat 6 lu
crări pe care le-a prezentat la 
ședințele de comunicări științifice.

a obținui fî- 
care lucrea-

ION IORDACHE

Algoritm 
pentru mașină 

cibernetică

La Institutul de lingvisti
că al Academiei de Ști
ințe a U.R.S.S. se apro

pie de sfîrșit elaborarea unui 
„cod" de reguli pentru o mași
nă cibernetică — algoritmul 
analizei automate a unui 
tehnico-științific rus.

Este pentru prima oară 
un asemenea algoritm

cînd 
_ _ va

fi publicat in întregime in 
UJLS.S.

Analizatorul automat este 
alcătuit in așa fel incit toate 
informațiile referitoare la lim
bă sînt colectate in tabele 
standard, într-un fel de „dic
ționar sintactic'. A doua par
te a algoritmului o alcătuiesc 
regulile de folosire a acestui 
dicționar, valabil pentru orice 
limbă, cu condiția ca toate da
tele limbii concrete să fie

Nouă operație pe inimă
La clinica chirurgicală a In

stitutului de medicină din 
Minsk condusă de prof. P. 
Maslov s-a efectuat o operație 
pe inimă intr-un caz de in
suficiență aortică. O valvula 
aortică, artificială, din țesut 
sintetic, a fost cusută in aortă 
în locul celei afectate, grație 

metalelor si In general ci ele 
determină rezistențele mecani
ce ale acestora.

Problemele îmbunătățirii ca
racteristicilor de plasticitate, 
de rezistență și duritate sînt 
legate de dezvoltarea cercetă
rilor in domeniile sus amin
tite.

Se știe că rezistența și 
plasticitatea sint cele mai pre
țioase proprietăți mecanice ale 
metalelor. Ele sint acelea care 
permit utilizarea metalelor în 
cele mai variate domenii de 
construcție Tehnica modernă 
urmărește creșterea continuă a 
rezistenței metalelor pe uni
tate de greutate ți realizarea 

prelucrării metalelor la rece 
mai ales prin procedeele ba
zate pe deformări plastice.

Dislocațiile, ca defecte ale 
rețelelor cristaline, sînt mobi
le. La fel și deformările plas
tice folosite în tehnica prelu
crării metalelor constau din a- 
lunecâri ale unor porțiuni din 
cristalele metalice față de res
tul masei acestora. Prin urma
re, teoria dislocațiilor ne va 
permite să stabilim tehnolo
gii de lucru bazate pe defor
mări plastice, prin alunecări 
de mai mare amploare și mai 
rapide.

îmbunătățirea caracteristici
lor de rezistență *1 duritate 

date într-un tabel care 
aibă aceeași formă standard.

Se pregătește o experiență 
legată de introducerea acestui 
algoritm în mașina ciber
netică

Uzina din Kadievo, pen
dinte de Consiliul Eco
nomiei Naționale din 

Lugansk, (U.R.S.S.), va fabri
ca în 1962 prototipuri de uti
laj necesar mecanizării pro
ducției în oțelăriile Martin. 
Printre acestea se menționeză 
mașinile pentru deschiderea și 
închiderea gurii de evacuare 
a oțelului, pentru încărcarea 
în cuptor a calcarului și mi
nereului, mecanisme necesare 
pregătirii cuptorului pentru o 
arjă nouă și pentru umplerea 

pragului gurii de încărcare, 
precum și o serie de mașini 
menite să ușureze munca lu
crătorului în timpul reparării 
și înlocuirii zidăriei recupe
ratoarelor.

Folosirea noilor mașini va 
permite lichidarea muncii ma
nuale grele și va pregăti con
dițiile pentru introducerea 
mecanizării complexe în oțe
lăriile Martin.

Vagon de 
cu 234

tramvai 
locuri
uzinele con- 

vagoane
text nul acesta la 

structoare de 
din Gotha, (R.D.G.I, în

cepe fabricația în serie a unui 
nou tip de garnitura de tram
vai cu capacitate totală de 
234 locuri, puțind deci trans
porta cu 30 persoane mai 
mult decît vagoanele obișnuite 
pe două osii.

în interiorul vagonului s-a 
renunțat la întreaga căptu
șeală decorativă de lemn care 
a fost înlocuită cu metale u- 
șoare; ulterior aceasta va fi 
înlocuită cu mase plastice.

Noua garnitură de tramvai 
va atinge viteza maximă 
60—65 km pe oră.

de

cărui fapt s-a restabilit circu
lația normală a singelui.

Pentru efectuarea operației, 
candidatul in științe medicale 
A. Șot, asistent la această cli
nică, a construit un instru
ment chirurgical original.

Prima operație efectuată în 
clinică s-a soldat cu rezultate 
pozitive.

se va realizat tot prin folo
sirea legilor dislocațiilor. Du
rificarea materialelor metalice 
prin ecruisare este rezultatul 
formării — pe calea deformă
rilor plastice — a unor rețele 
strict dimensionale de disloca
ții care se blochează reciproc 
unele pe altele, provocînd ast
fel o consolidare a materia
lului. Cele mai bune rezultate 
în acest domeniu se obțin prin 
aliere, adică prin formarea 
unor soluții solide în care di
versele elemente de aliere să 
fie capabile să blocheze atît 
pozițiile atomice vacante în 
cristale, cît și să blocheze dis- 
locațiile, adică posibilitatea 
deformărilor plastice.

împiedicarea deplasării dis
locațiilor este încercată azi și 
pe altă cale care s-a dovedit 
a fi și cea mai spectaculoasă, 
în ultimii ani au fost reali
zate prin anumite metode niște 
firișoare metalice foarte fine, 
denumite fire de mustață, care 
constau adeseori dintr-un sin
gur cristal. Din cauza absen
ței dislocațiilor rezistențele 
lor la întindere sînt de ordi
nul tonelor (!) pe milimetru 
pătrat, adică de circa 50 de 
ori mai mare decît cele cu
noscute pînă azi. în viitorul 
apropiat se vor fabrica piesa 
metalice de rezistență nebănui
tă, care vor fi confecționate 
din mase plastice armate cu 
sîrme sau rețele împletite din 
aceste minuscule firișoare me
talice.

Problematica cercetărilor de 
metalurgie fizică este foarte 
vastă. Anii viitori vor aduce 
cu siguranță descoperiri foarte 
importante pentru progresul 
tehnicii moderne.

TEOFIL KOLA

In sala dispozitivelor automate de pe Spărgătorul de gheată 
atomic „Lenin“.

Foto : TASS-MOSCOVA

MAȘINĂ ELECTRONICĂ
„VORBITOARE11

CRONICA ȘTIINȚIFICĂ

scultătoril emisiunii 
științifice a postului 
de Radio Moscova 
au putut auzi de 
curînd o „voce" 
puțin obișnuită. „Vor

bitorul** pronunța cu o „dicțiune" 
apropiată de cea a unui copil 
care învață să citească, o serie de 
cuvinte și chior propozifiuni. Este 
vorba de o „mașină care vor
bește**.

De la lingvistică 
la electronică

Această „mașină care vorbește" 
s-a născut recent la Institutul de 
electronică, automatică și teleme- 
canică al Academiei de Științe din 
R.S.S. Georgia condus de prof. 
Arcil Eliașvili.

La acest institut se studiază de 
diva timp o serie de probleme 
cu totul noi legate de crearea 
mașinilor electronice vorbitoare. 
Primele prototipuri au și fost puse 
la punct și ele uimesc prin gradul 
lor de perfeejiune. Una din a- 
cesfea formează ea însăși cele 
mai mici unități fonice ale cuvin
telor, pe care le unește în cuvinte 
urmînd cu strictețe legile foneticii.

Interesant este faptul că mașina 
poate „vorbi** cu diferite timbre 
vocale în funcție de dorința ex
perimentatorului. Cu ajutorul ma
șinii se poate studia pentru pri
ma oară în mod obiectiv felul 
cum influențează timbrul vocii, 
tonalitatea și alfi factori asupra 
clarității limbajului și asupra fo
neticii. Totodată ea va permite în 
viitor crearea unor aparate auto
mate, care vor răspunde imediat 
pe cale orală unor întrebări.

Conversație 
cu o... mașină

De pildă mașinile de tradus 
vor primi textul dictat printr-un 
microfon special și vor livra în
tr-un timp foarte scurt traducerea 
vorbită. In uzinele automata ope
ratorul de serviciu va putea uti
liza astfel de mașini punîndu-le 
o serie de probleme de calcul și 
primind pe loc răspunsul pe cale 
orală. Birourile de informații vor 
dispare în viitor, fiind înlocuite de 
^mașini-informatoare".

Trebuie să menționăm că „ma
șinile vorbitoare" pot nu numai 
să emită sunete (foneme) dar să 
și „înțeleagă" ce li se vorbește. 
O astfel de mașină a fost de pe 

realizată Alexandr
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Kakuridze, șeful serviciului de 
automatică generală al Institutului 
mai sus amintit.

Mașina creată de el, se poate 
mișca, dar are în loc de picioare, 
roți, ascultînd de ordinele care i 
se dau printr-un microfon special. 
Dacă i se spune „la sfînga" ma
șina pornește spre direefia res
pectivă. Dacă i se comandă „mai 
repede“, ea își accelerează vite
za. AAașina este capabilă să ana
lizeze sunetele primite prin micro
fon, să descifreze astfel rapid cu
vintele și dacă textul lor acus
tic coincide cu cel pe care ma
șina „îi cunoaște", să acționeze 
în consecință.

Un stenodactilograf 
automat

Ce înseamnă acest lucru l în
seamnă că mașina transmite sem
nalele de acțiune mecanismelor 
sale executoare, numai atunci 
cînd „înțelege" ordinul. O astfel 
de mașină va putea fi in viitor 
laminorul unei uzine, tractorul 
unei gospodării agricole sau orice 
alt aparat de interes practic.

Deocamdată numărul de cuvin
te pe care mașina le înțelege, le 
distinge acustic, este limitat. Dacă 
i se spune de pildă „oprește" 
sau „stai" ea continuă să meargă 
dar imediat ce „aude" cuvintul 
„stop" (pe care îl cunoaște) se 
oprește brusc. Mai mult, mașina 
nu acționează decît la spectrul 
acustic al experimentatorului cu 
care a fost obișnuit. Aceleași cu
vinte, pe care le „știe" dar pro
nunțate de o persoană străină, o 
lasă „indiferentă".

Mașina creată de Alexandr 
Kakuridze cunoaște pînă în pre
zent un vocabular de cîteva zeci 
de cuvinte acționînd la auzul lor 
în consecință. O parte din „lexic", 
cuvintele-ordine, sînt destinate 
să-i comande mișcările, celelalte 
să-i pună în funcțiune un aparat 
telescriptor.

Acest aparat, asemănător celui 
telegrafic, imprimă direct textul 
în urma dictării experimentatoru
lui. Este deajuns ca 
pronunțe în microfon 
cuvinte pentru ca o 
primatoare să „scrie" 
de hîrtie numerele 
respective. Datorită 
său de a transforma 
în scris, mașina va putea in vii
tor înlocui cea mai perfectă steno
dactilografă.

Dr. EM. ROMAN

acesta să 
cifre sau 

pîrghie im- 
pe o foaie 
sau literele 
„talentului" 
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■
Analiză multilaterală
hotărîri mobilizatoare

imp de două zile, 
delegații utemiș- 
tilor din regiunea 
Cluj au dezbă
tut multilateral 
activitatea orga

nizațiilor U.T.M. din între
prinderile, satele, instituțiile, 
școlile și facultățile regiunii. 
Conferința a scos la iveală 
experiența bună dobîndită 
de organizațiile U.T.M., sub 
conducerea organizațiilor de 
partid, în munca de educare 
comunistă a tineretului de mo
bilizare a acestuia la îndepli
nirea sarcinilor trasate de 
partid.

Conferința a apreciat că a 
crescut contribuția tineretului 
la traducerea în viață a sarci
nilor trasate de partid și a 
stabilit măsuri menite să ridi
ce pe o treaptă mai înaltă 
contribuția tineretului la în
făptuirea hotărîrilor Congre
sului al III-lea al partidului^ 
pentru desăvîrșirea construc
ției socialiste în patria noas
tră.

Folosind tribuna conferin-- 
ței, delegații, în numele ti
nerilor muncitori, țărani 
muncitori, elevi și studenți 
— romîni și maghiari — 
și-au manifestat recunoștin
ța adîncă față de partid și 
de statul nostru democrat 
popular pentru condițiile tot 
mai bune de muncă și în
vățătură, odihnă și distracție 
create tineretului.

Conferința organizației re
gionale de partid .Cluj — se 
arăta în darea de seamă pre
zentată de tovarășul Remus 
Bucșa, prim-secretar al Comi
tetului regional U.T.M. Cluj - 
a relevat succesele obținute în 
dezvoltarea industrială a re
giunii. Astfel, valoarea pro
ducției globale industriale a 
crescut în anul 1961 cu 36,7 
la sută față de realizările anu
lui 1958. Ca urmare a politi
cii leniniste a partidului nos
tru de industrializare socialis
tă a țării, începînd din anul 
1959 producția industriala a 
devenit preponderentă, depă
șind 60 la sută din valoarea 
producției globale.

Conferința a scos în evi
dență faptul că în urma 
muncii de educație comunis
tă desfășurată de organiza
țiile U.T.M. a crescut con
știința politică a tineretului, 
spiritul său de răspundere 
față de îndeplinirea sarcini
lor trasate de partid. Ast
fel, în întrecerea socialistă 
au participat în mod activ 
peste 25.000 tineri. Din rîn
durile tineretului s-au ridi
cat mii de fruntași în pro
ducție. Cele 800 brigăzi de 
producție ale tineretului și 
cele peste 300 posturi utemis- 
te de control aduc un aport 
din ce în ce mai mare la 
lupta pentru îndeplinirea 
planurilor de producție, pen
tru îmbunătățirea continuă 
a calității produselor și 
tărirea disciplinei.

Conferința 
larg sarcinile 
ganelor și 
U. T. M., 
industrie de ____.
realizarea obiectivelor 
bilite de conferința regio
nală de _ ‘ ’ *
continua îmbunătățire a ca
lității produselor, depășirea 
cu 2,5 la sută a planului 
producției industriale globa
le pe anul 1962 și la realiza
rea celor 52 milioane lei e- 
conomii peste plan. Astfel, 
darea de seamă și vorbitorii, 
printre care Ion Andreica, 
prim secretar al Comitetului 
orășenesc U.T.M.-Cluj, I. Cio- 
ca, secretarul comitetului 
U.T.M. de la Industria sîr- 
mei și alții au arătat că la 
baza activității de mobilizare 
a tineretului la realizarea sar
cinilor de producție a stat 
munca politică de masă, în 
cele mai, diverse forme, prin 
care s-a făcut cunoscută po
litica partidului, antrenînd ti
neretul să participe alături de 
toți oamenii muncii la tradu
cerea ei în viață.

Vorbind despre brigăzile de 
producție ale tineretului, atît 
darea de seamă cît și delega
ții, printre care Emil Suciu de 
la Uzinele chimice Turda și 
alții, au arătat că pe baza ex
perienței dobîndite pînă acum, 
este necesar să se acorde mai 
mare atenție creării de noi 
brigăzi acolo unde interesele 
producției o cer, antrenării lor 
în întrecerea pentru obținerea 
titlului de brigadă fruntașă.

Conferința s-a ocupat cu 
multă atenție de problemele 
ridicării calificării profesio
nale a tineretului, ca o con
diție importantă a realizării 
cu succes a sarcinilor pri
vind îmbunătățirea continuă 
a calității produselor. Atît 
darea de seamă cît și dele
gații în cuvîntul lor au ară
tat că este necesar ca orga
nele și organizațiile U.T.M., 
îndeosebi din orașele 
și Turda, să sprijine 
mult conducerile întreprin
derilor și organizațiile sindi
cale în organizarea cursuri
lor de ridicare a calificării 
profesionale la care să an
treneze toți tinerii, să con
tribuie la îmbunătățirea 
propagandei tehnice, la ge
neralizarea experienței înain
tate.

Urmînd cu încredere politi
ca partidului# convingîndu-se 
de succesele obținute de gos
podăriile agricole colective, ță
ranii muncitori din regiunea 
Cluj au pășit pe calea socia
lismului intrând în gospodări
ile agricole colective; în pre
zent agricultura regiunii Cluj 
este complet colectivizată.

Conferința a apreciat apor
tul adus de organizațiile 
U.T.M., conduse de partid, la 
popularizarea în rîndurile ma
selor largi de tineri a politi
cii partidului de transforma
re socialistă a agriculturii, aju- 
tîndu-i să se convingă de a- 
vantajele gospodăriei colecti-

ve. Atît darea de seamă cît și 
vorbitorii, printre care Vaier 
Cuibuș, prim-secretar al co
mitetului raional U.T.M.-Dej, 
Aristotel Lazăr, secretarul co
mitetului comunal U.T.M. Coș- 
buc, raionul Năsăud, Alexan
dru Moraru de la S.M.T. Bon- 
dița și alții, au scos în evi
dență că organizațiile U.T.M. 
de la sate, sub conducerea or
ganizațiilor de partid au folo
sit numeroase forme ca : adu
nări generale U.T.M. în care 
s-a dezbătut Statutul model al 
G.A.C., vizite în gospodăriile 
colective fruntașe, întîlniri, 
seri de întrebări și răspunsuri, 
discuții între tinerele fete din 
întovărășiri cu tinerele colec
tiviste etc. pentru convingerea 
tinerilor țărani muncitori să 
intre în G.A.C.

Totodată delegații la con
ferință au vorbit despre con
tribuția pe care au adus-o or
ganizațiile U.T.M. sub condu
cerea organizațiilor de partid, 
în direcția întăririi economi- 
co-organizatorice a gospodă
riilor agricole colective. Mai 
mulți delegați printre care 
Silviu Jimborianu de la G.A.C. 
Romînași, raionul Zalău, Mar
tin Moghioroș, de la G.A.C. Je- 
ica — raionul Bistrița și alții, 
au vorbit despre rezultatele 
obținute de tinerii colectiviști 
care, organizați în echipe de 
tineret, aplicînd regulile agro
zootehnice înaintate, au reali
zat sporuri însemnate de ce
reale, lapte, carne, lină.

In conferință s-a arătat că 
în lumina sarcinilor reieșite

că susținută pentru îmbu
nătățirea continuă a muncii 
politice. Astfel, comitetul 
U.T.M. pe centrul universitar 
și comitetele U.T.M. din in
stitute vor trebui să se preo
cupe cu și mai mare grijă de 
îmbunătățirea conținutului în- 
vățămîntului politic U.T.M. 
Ele trebuie să îndrume mai 
îndeaproape munca lectorilor 
în vederea realizării unor ex
puneri vii, interesante, strîns 
legate de activitatea de zi cu 
zi a studenților, să generali
zeze experiența pozitivă do- 
bîndită în organizarea unor 
informări politice interesante. 
De asemenea conferința a ară
tat că 
dice 
înalîă 
cativ 
rale, să sporească eficacitatea 
acestora în munca de educare 
comunistă a studenților. Toa
te acestea vor duce la creș
terea spiritului de răspunde
re al studenților față de în
vățătură, la obținerea unor 
rezultate tot mai bune în pre
gătirea lor profesională și po
litică.

O sarcină principală care 
stă în fața organizațiilor 
U.T.M. din facultăți și a aso
ciațiilor studenților — au sub
liniat lucrările conferinței — 
este mobilizarea tuturor stu
denților la însușirea celor mai 
noi cuceriri ale științei și cul
turii, în strânsă legătură cu 
practica construcției socialiste 
din țara noastră, dezvoltarea 
simțului lor de răspundere

este necesar să se ri
pe o treaptă mai 
conținutul politic edu- 
al adunărilor gene-
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Pe marginea Conferinței 
regionale U.T.M.-Cluj

la Plenara C.C. al P3I.R. din 
iunie — iulie 1961, a învăță
mintelor Consfătuirii pe țară 
a țăranilor colectiviști, orga
nele și organizațiile U.T.M. 
vor trebui să mobilizeze tine
retul de la sate la lupta pen
tru întărirea și dezvoltarea 
gospodăriilor agricole colec
tive, la îndeplinirea măsurilor 
stabilite de conferința regio
nală de partid în vederea rea
lizării în anul acesta a unei 
producții vegetale și animale 
sporite.

In vederea realizării acestor 
sarcini, conferința a reco
mandat comitetelor raionale 
U.T.M. să contribuie mai mult 
la întărirea politică și organi
zatorică a organizațiilor U.T.M. 
din G.A.C. pentru ca acestea 
să poată desfășura o susținu
tă muncă de mobilizare a ti
nerilor colectiviști la consoli
darea economico-organizato- 
rică a gospodăriilor agricole 
colective.

Condițiile noi create prin 
terminarea colectivizării agri
culturii impun organizațiilor 
U.T.M. perfecționarea metode
lor lor de muncă, ridicarea 
întregii lor activități pe o 
treaptă superioară.

în acest sens conferința a 
cerut organelor și organiza
țiilor U.T.M. să desfășoare o 
susținută muncă politică și 
organizatorică în vederea con
solidării echipelor de tineret 
existente, creării de noi echi
pe acolo unde sînt condiții și 
ajutorării lor în vederea ob
ținerii unor producții mari, 
îndrumării unui număr mai 
mare de tineri spre sectorul 
zootehnic, cultivării dragos
tei lor pentru meseria de în
grijitori de animale.

Conferința s-a ocupat cu 
multă atenție de problemele 
creșterii nivelului de cunoș
tințe agrozootehnice ale tinere
tului de la sate. In acest sens 
vorbitorii au arătat că este 
necesar ca organele și organi
zațiile U.T.M. să contribuie 
mai mult la buna desfășurare 
a cursurilor agrozootehnice, să 
mobilizeze tineretul la aceste 
cursuri și să-1 ajute să aplice 
în practică cele învățate. De 
asemenea s-a recomandat folo
sirea și a altor forme — con
ferințe, popularizarea cărților 
de specialitate, schimburi de 
experiență etc. — pentru îm
bogățirea cunoștințelor agro
zootehnice ale tineretului.

★
Conferința s-a ocupat de 

problemele muncii organiza
țiilor U.T.M. în rîndurile stu
denților și elevilor. Darea de 
seamă și intervențiile unor 
vorbitori au apreciat că orga
nizațiile U.T.M. din institutele 
de învățămînt superior clu
jene — sub conducerea orga
nizațiilor de partid — au in
tensificat munca politico-edu- 
cativă pentru educarea comu
nistă a studenților, dezvol- 
tînd la aceștia pasiunea pen
tru studiu, răspunderea pentru 
datoria ce o au de a se pre
găti să devină specialiști cu o 
înaltă calificare.

Rezultatele sesiunii de exa
mene care se aproprie de sfîr- 
șit, ca de altfel și rezultatele 
obținute în sesiunile de exa
mene trecute (în anul univer
sitar trecut 96 la sută din nu
mărul total al studenților au 
promovat toate examenele) 
reflectă preocuparea organi
zațiilor U.T.M. din facultăți și 
a asociațiilor studenților de a 
contribui la buna desfășurare 
a procesului de învățămînt, 
punînd în centrul activității 
politico-educative sarcina de 
a-i antrena pe studenți să se 
pregătească temeinic. Tovară
șul Gheorghe Zirbo — secretar 
al comitetului U.T.M. pe cen
trul universitar — arăta că 
ciclurile conferinței, informă
rile politice, adunările genera
le U.T.M. au avut un rol im
portant în educarea comunis
tă a studenților, contribuind la 
dezvoltarea spiritului lor de 
răspundere față de învățătură. 
Conferința a cerut organizați
ilor U.T.M. și asociațiilor stu
denților să desfășoare o mun-

pentru o pregătire profesio
nală temeinică. Trebuie să se 
acorde în continuare atenția 
cuvenită muncii de educare pa
triotică și intemaționalistă a 
studenților, să se manifeste 
mai multă combativitate față 
de acei studenți care au o ati
tudine ne justă față de muncă 
și învățătură. Opinia studen
țească de masă trebuie să-și 
spună cu tărie cuvîntul împo
triva oricăror influențe ale 
ideologiei și moralei burgheze.

Conferința a analizat prin
cipalele laturi ale activității 
organizațiilor U.TJtf. din școli. 
Darea de seamă precum și 
unii vorbitori, printre care 
Rodica Ivanov — elevă la 
Școala medie „Avram Iancu° 
din Aiud, tov. Aurelia Mihal- 
cea — vicepreședintă a Sfatu
lui popular regional, Suzana 
David, secretara comitetului 
U.T.M.de la grupul școlar Ce
ramică Turda, au apreciat că 
în perioada care a trecut orga
nizațiile U.T.M. de la școlile 
medii de cultură generală, pe
dagogice și profesionale, folo
sind forme și metode cores
punzătoare specificului mun
cii în școli, și-au adus o con
tribuție din ce în ce mai 
mare la ridicarea nivelului de 
pregătire al elevilor, la edu
carea politică și morală a 
acestora. La sfîrșitul anului 
trecut au promovat peste 96 
la sută din numărul total al 
elevilor, iar munca în acest an 
școlar se desfășoară sub sem
nul luptei pentru ridicarea 
nivelului calitativ al învăță
turii, pentru îmbunătățirea 
disciplinei și antrenarea elevi
lor la însușirea temeinică a 
deprinderilor practice.

Conferința a 
organelor și 
U.T.M. din școli 
cupe pe mai 
îmbunătățirea 
invățămîntului politic U.T.M., 
de ridicarea nivelului in
formărilor politice, de spori
rea eficacității adunărilor ge
nerale în educarea comunistă 
a elevilor. întreaga muncă po- 
litico-educativă trebuie să 
aibă ca scop dezvoltarea dra
gostei elevilor pentru învăță
tură, pentru activitatea prac
tică, să determine creșterea 
combativității lor, dezvoltarea 
opiniei de masă împotriva me
diocrității, indisciplinei, a ace
lora care-și irosesc timpul li
ber.

recomandat 
organizațiilor 
să se preo- 
departe de 
conținutului

’★
Delegații la conferință au 

ascultat cu viu interes cuvîn
tul tov. Adalbert Crișan, se
cretar al Comitetului regional 
Cluj al P.M.R. Vorbitorul a 
apreciat că, sub conducerea 
organizațiilor de partid, tine
retul din regiunea Cluj și-a 
adus o valoroasă contribuție, 
împreună cu toți oamenii 
muncii din regiune, la realiza
rea unor sarcini importante în 
industrie, agricultură, învăță
tură.

Vorbind despre sarcinile 
care stau în viitor în fața ti
nerilor din regiune, tovarășul 
Adalbert Crișan a arătat că 
organele și organizațiile U.T.M. 
trebuie să intensifice munca 
educativă în rîndurile tuturor 
categoriilor de tineret, să-i an
treneze la înfăptuirea mă
rețelor 
partid în vederea desăvîr- 
șirii construcției socialiste 
în patria noastră. Organiza
țiile U.T.M. din întreprinderi 
trebuie să antreneze masa lar
gă a tineretului în întrecerea 
socialistă al cărei principal 
obiectiv este îmbunătățirea 
continuă a calității produselor, 
să atragă un număr tot mai 
mare de tineri la mișcarea de 
inovații și raționalizări în ve
derea obținerii unor însemnate 
economii.

Vorbitorul a subliniat de 
asemenea că organizațiile 
U.T.M. de la sate trebuie să-i 
mobilizeze pe tineri să-și a- 
ducă o contribuție tot mai 
mare la întărirea economi- 
co-organizatorică a gospo-

sarcini trasate de

dăriilor agricole colective, 
la obținerea unui belșug de 
produse animale și vegetale, 
să-i îndrume pe tinerii țărani 
muncitori să-și însușească 
știința agrotehnică, să atragă 
tot mai mulți tineri să lu
creze în sectorul zootehnic.

— Comitetul regional de 
partid — a spus tov. Adal
bert Crișan — încredințează 
tineretului din regiune sarcina 
de a contribui la lupta împo
triva eroziunii solului. In acest 
scop comitetul regional U.T.M., 
împreună cu comitetul execu
tiv al sfatului popular regio
nal, vor trebui să stabilească 
concret posibilitățile înde
plinirii acestei sarcini.

In încheierea lucrărilor con
ferinței a luat cuvîntul to
varășul Cornel Burtică, se
cretar al C.C. al U.T.M. Vor
bind despre succesele obținu
te de tinerii din regiunea 
Cluj, sub conducerea organi
zațiilor de partid, mobilizați 
de organizațiile U.T.M., to
varășul Cornel Burtică a a- 
rătat sarcinile care stau în 
fața organizației 
U.T.M.-Cluj pentru 
nivelului muncii 
pentru educarea tineretului 
in spiritul patriotismului și 
al internaționalismului pro
letar. Vorbitorul a arătat 
că tineretul din regiune tre
buie mobilizat să-și aducă 
contribuția la îndeplinirea ho
tărârilor conferinței regionale 
de partid precum și a confe
rinței regionale U.T.M. To
varășul Cornel Burtică a in
sistat printre altele asupra 
faptului că în rândul tineri
lor din industrie și agricul
tură trebuie dezvoltată și am
plificată atitudinea nouă, so
cialistă față de muncă, față 
de avutul obștesc, față de ri
dicarea continuă a calificării 
profesionale. In centrul mun
cii educative pe care o des
fășoară organizațiile U. T. M. 
trebuie să stea populariza
rea politicii partidului, a 
realizărilor regimului de
mocrat-popular, a perspecti
velor de dezvoltare a țării 
noastre pentru a-i ajuta pe 
tineri să cunoască sarcinile 
ce le revin, să-i mobilizeze la 
înfăptuirea lor.

Tovarășul Cornel. Burtică a 
subliniat apoi principalele 
sarcini care stau în fața or
ganizațiilor U.T.M. din școli 
și facultăți și a organizațiilor 
de pionieri, pentru dezvolta
rea spiritului de răspundere 
al elevilor și studenților față 
de învățătură, pentru întări
rea legăturii invățămîntului cu 
practica, în scopul formării 
unor cadre cu un profil mo
ral politic înaintat, profund a- 
tașate partidului și poporului.

— O mare atenție trebuie 
să acorde organele și organi
zațiile U.T.M. — a spus tova
rășul Cornel Burtică — îmbu
nătățirii stilului de muncă. 
Membrii comitetului regional, 
ai comitetelor raionale și o- 
rășenești U.T.M. precum și 
aparatul acestora vor trebui 
să promoveze și pe mai de
parte spiritul muncii colecti-j 
ve, să ajute mai concret or/ 
ganizațiile de bază U.T.M. în 
îndeplinirea sarcinilor ce le 
revin, să petreacă mai mult 
timp în mijlocul tineretului. 
Organele și organizațiile 
U.T.M. vor trebui să dea do
vadă de mai multă perseve
rență în îndeplinirea sarcini
lor ce le revin, mai multă 
consecvență în realizarea 
propriilor lor hotărâri.

Tovarășul Cornel Burtică a 
arătat în încheiere că tinerii 
din regiunea Cluj, romîni, ma
ghiari și de alte naționalități, 
muncind și învățînd împreu
nă, au posibilități nelimitate 
de a contribui la îndeplinirea 
marilor obiective pe care par
tidul le-a pus în fața întregu
lui popor în vederea desăvîr- 
șirii construcției socialiste în 
patria noastră.

★

Conferința organizației re
gionale U.T.M.-Cluj a ales 
apoi comitetul regional și co
misia de revizie. In prima sa 
plenară comitetul regional a 

funcția de prim-se- 
tovarășul Remus

regionale 
ridicarea 

educative,

reales în 
cretar pe 
Bucșa.

L. LUSTIG 
M. VIDRAȘCU

Mihail Panait — Giurgiu.
Se pot înscrie în clasa

Laminonst fruntaș, un ute- 
mist activ, așa este cunos
cut tînănil Pavel Vasile de 
la Fabrica de țevi din Ro
man .Despre calitățile lui, 
despre ce mai are de făcut 
în viitor pentru ridicarea 
nivelului său politic, pen
tru perfecționarea sa pro
fesională, pentru lărgirea 
orizontului său, discută 
membrii biroului U.T.M. de 
la secția laminor, înainte 
de a-1 recomanda organi
zației de partid pentru a 

primit în rîndurile can_ 
didaților

Foto : N. STELORIAN

n

Curs de ridicarea 
calificării

în scopul obținerii produse
lor de calitate superioară, 
creșterea productivității mun
cii și obținerii de economii, 
organizația de bază U.T.M. și 
comitetul sindicatului din sec
ția marochinărie a Fabricii de 
încălțăminte „Flacăra Roșie** 
din Capitală a inițiat organi
zarea unui curs de ridicare a 
calificării muncitorilor cu o 
durată de 3 luni. Tematica 
cursului care a început să 
funcționeze de curînd este a- 
ixată pe specificul producției 
și se ține de două ori pe 
săpjtămînă. El este frecventat 
cu regularitate de 33 de mun
citori. Printre aceștia se nu
mără și Pica Lelica, Emil Si- 
culaj Virgil Boțan, Elena Dra- 
gotă și alții care pe locul de 
producție reușesc să dea pro
duse de calitate superioară. 
Printre lecțiile ținute de că
tre maistrul secției Ion Rusu 
este și următoarea : „Pregăti
rea pieselor pentru montat și 
cusut în specialitate de maro
chinărie0. Ceea ce îi ajută pe 
muncitori este faptul că după 
flecare expunere teoretică a 
lecției urmează aplicația prac
tică două ore la mașini în ate-

POATE FI INDIFERENTĂ"
(Cititorii despre,, Povestea unei căsnicii'*)

Publicăm în continuare frag
mente din scrisori primite la 
redacție în legătură cu arti
colul „Povestea unei căsnicii”.

Fericirea este cea mai mare 
bogăție a omului, și ce trist 
e cînd cineva crede că ea 
poate fi găsită în bani. După 
cum se vede, Ionel Stuparu a 
alergat în primul Tind după 
zestre și nu după o soție.

Știu, Cezara trece acrim 
printr-un moment greu, este 
necăjită. Dar ea nu 
este singură. De 
partea ei sîntem 
noi, toți cei care 
condamnăm men
talitatea veche, re
trogradă a celui care a pără
sit-o în chip rușinos.

NICOLAE GH. STOICA 
muncitor — Gura Barza 

regiunea Hunedoara

toreascd. Dupâ cum vedeți/ 
era vorba aici nu d® dragos
te, ci de 4 pogoane de pă- 
mînt.

Ce părere ai despre aceas
tă poveste, tovarășe inginer 
Stuparu ? Nu-i așa că seamă
nă nițel cu a dumitale ? Dar 
dumneata nu te-ai căsătorit 
acum 40 de ani, ci acum, în 
1961 1 E posibil oare ca dum
neata, un tînăr crescut în 
lele noastre, să fi rămas

. JF? J . ■ ■ JUî" A.' V <■

„Nu. Nu se poate, nu mă 
mărit cu el și gata. Mă înțe
legi, mamă, nu-mi place, nu-1 
iubesc. Nu vreau să mă ne
norocesc și să sufăr toată 
viața**.

Vocea femeii răsuna ame
nințătoare :

— „Trebuie, 
pămîntul, cel© 
așa ceva nu
doar că avem proces cu el, 
și dacă nu vrei să-l lei de 
bărbat 1...*.

Așa s-au tntîmplat lucrurile 
acum 40 de ani, cînd o rudă 
a mea a trebuit să se casă-

Altfel pierdem 
4 pogoane, și 
se poate. Știi

concepțiile în urmă cu 40 de 
ani? Ce părere ai?

VASILE GIURUMESCU 
comuna Dobra, regiunea 

Hunedoara

Așteptăm cu nerăbdare, to
varășe Stuparu, să auzim cît 
de curînd că sfatul nostru, al 
tinerilor din întreaga țară ți-a 
fost de folos și că te-ai întors 
de pe drumul greșit pe care 
ai apucat.
Tinerii din organizația U.T.M. 
a întreprinderii „Străduința" 

din Ițeani

Corespondentul care a scris 
despre această întîmplare ce
rea să-i dăm inginerului Stu
paru sfaturile cuvenite. Sfatul 
meu: SA FIE OM 1

LIVIU RUSU 
învățător, comuna Miheș 

Bujor, raionul Luduș

Dumneavoastră, tovarășe 
Stuparu, vă mîndriți cu titlul 
de inginer și căutați acum o 
nouă soji©, care să fie la 
„înălțimea** titlului ce-1 p,ur- 
tați. Dar ia gîndiți-vă puțin. 
Faptul că sînteți inginer este 
numai un merit al dumnea
voastră ? Nu. El este în pri
mul rând rodul muncii multor 
oameni 
nici un 
asigure

ear© n-au precupețit 
efort pentru ca să vă 
totul, astfel îneît dum

neavoastră în anii 
studenției să nu a- 
veți altă grijă decît 
aceea de a învăța. 
Pe oamenii aceștia 
trebuie să-i res

pectați, pentru că le sînteți în
datorat profund. Si cel mai 
frumos respect ar fi acesta : 
să fiți un om adevărat, să le 
semănați lor, muncitorilor.

VASILE POP
secretarul organizației U.T.M, 

de la Oficiul Farmaceutic 
Regional Suceava

;Dacă știi, tovarăș© Stupa- 
ru‘, să sondezi straturile de 
pămînt pentru a scoate la su
prafață aurul negru; cum de 
nu știi să .sondezi sufletul unui 
o.m pentru a-i vedea senti
mentele sincere și curate ?

TANA VILCEANU
Școala Tehnică Sanitară- 

Craiova

A. IORDACHE

Foto : AGERPRES

Biblioteca Casei de cultură din Isaccea, ra ionul Tulcea, este frecventată de numeroși 
cititori, tineri și virstnici

p D S TA

'Â' apus de' mult și pentru 
totdeauna vremea cînd căsă
toria mai putea fi socotită un 
contract, cînd dragostea se 
putea cumpăra. A trecut vre
mea cînd un băiat sărac, ca 
Ion din romanul lui Rebreanu, 
căuta cu orice chip o fată cu 
pămînt ca să scape de sără
cie.

Oare Ionel Stuparu e sărac 
de caută fete cu zestre ? Eu 
cred că da. E sărac. E sărac 
sufletește.

Vreau să-i 
că fapta lui 
mine, pentru 
năr ca și el. Și nimic din ceea 
ce se petrece în jurul meu 
nu mă lasă indiferent.

spun doar atît: 
m-a jignit și no 
că și eu sînt tî-

Serg. DAMIAN DUMITRU
Brașov

Citind în ziar despre fapta 
lui Ionel Stuparu am stat și 
ne-am 'întrebat : Oare el în fa
cultatea pe care a urmat-o a 
învățat numai despre extra
gerea și preluciarea petrolu
lui? Școala noastră socialis
tă pregătește oameni multila
terali, oameni noi, care să 
poată fi de folos societății, 
oameni cu calități politico
morale la înălțimea vremuri
lor pe care le trăim. Este im
posibil ca asupra lui să nu fi 
lăsat 
nouă

a 
,VIII-a serală absolvenții șco
lii profesionale cu durata de 
3—4 ani, chiar dacă nu au 
absolvit școala de 7 ani. îna
inte de a se prezenta la pro
ba de verificare a cunoștin
țelor, aceștia sînt obligați să 
frecventeze cursurile de pre
gătire cu durata de șase 
luni.

Dumneata care ai cinci cla
se elementare și școala profe
sională de 2 ani trebuie să te 
înscrii în clasa a VlI-a la 
cursurile serale.

Claudiu Verbincu
Humorului

Pentru a-ți lămuri proble
mele care te interesează, cl

Gura

tește volumul „Creșterea ovi
nelor” cafe a apărut nu de 
mult în Editura agrosilvică. 
Lucrarea tratează despre me
todele de creștere și îmbună
tățire a diferitelor rase de oi. 
Un capitol important îl ocupă 
alimentația și măsurile ce 
trebuie luate pentru dezvol
tarea creșterii oilor 
noastră.
Constantin Ignat —

Parcurile naționale 
zervațiile naturale sînt dife
rite teritorii puse sub ocro
tirea statului, deoarece re
prezintă un mare interes 
științific, turistic și educativ. 
In țara noastră au fost puse 
sub ocrotire numeroase rezer
vații naturale. Cea mai im
portantă este Parcul național 
al Retezatului, care are o su
prafață de 10.000 ha. El înglo
bează întreaga porțiune cen
trală a Retezatului, regiuni 
alpine și subalpine. în parte 
montane cu însemnate mărtu
rii ale glaciațiunii cvaternare 
(morene, căldări glaciare, 
lacuri etc.). Versanții munților 
sînt acoperiți cu frumoase pă-

lor ascunse ale acestora. Pro
cedeul contribuie la realizarea 
unor mari economii și îmbu
nătățirea proceselor tehnolo
gice. Instalațiile necesare care 
înainte se importau din străi
nătate se produc astăzi la noi 
în țară. Utilajele și aparatele 
fabricate de Institutul de fi
zică atomică al Academiei 
R.P.R. sînt folosite cu succes 
la diferite întreprinderi ca : 
Termocentrala și Rafinăria 
Brazi, Uzinele „23 August”, 
Uzinele „1 Mai” Ploiești etc.

urme adinei educația 
care i s-a făcut în.facul- 
Credem că el s-a lăsat 
pentru un moment de 
mentalități vechi, retro

grade, și că pînă la urmă, a- 
propiindu-se cu încredere de 
sfaturile tovarășilor săi de ge
nerație își va repara această 
greșeală. Am dori să aflăm 
din ziar dacă s-a întîmplat 
așa.
GHEORGHE LANCRANJAN 

și VASILE T. RUSU
— studenți Cluj —

în țara

Rădăuți
sau re-

duri de fag, molid și brad. 
Flora și fauna sînt bogate. Cu 
totul remarcabil este abunden
ța vînatului mare: urși, mis
treți, rîși, căprioare și mai ales 
capre negre. In ultimii ani, 
datorită măsurilor de ocrotire, 
numărul caprelor negre a 
crescut mult. Prin caracteris
ticile sale, masivul Retezatu
lui este obiectul unor intense 
cercetări științifice.

In apropierea Capitalei a- 
vem o altă rezervație natura
lă și anume pădurea Snagov 
care este un rest din întinsul 
codru al Vlăsiei. Elementul 
caracteristic al acestei păduri 
îl reprezintă fagii, fiind punc
tul cel mai sudic de pătrun
dere a lor în cîmpia romînă.

Alexandru Bujor — Con
stanța.

Izotopii radioactivi se pre
pară la noi în țară și pe lin
gă alte întrebuințări sînt mult 
folosiți în industrie. Astfel u- 
tilizarea defectoscopiei gama 
în industria constructoare de 
mașini permite examinarea 
unor piese metalice masive în

vederea determinării defecte- vățătorii de categoria întîia.

Nicolas I. Ionescu — Curtea 
de Argeș

Manualele școlare pentru 
clasele V—VII s-au difuzat 
gratuit tuturor elevilor. Sec
țiile de învățămînt au primit 
dispoziție din partea Ministe
rului Invățămîntului și 
turii să acorde manuale 
ror școlilor, atît pentru 
de la cursurile de zi și
le, care s-au înscris la datele 
fixate la școlile respective.

Cul- 
tutu- 
elevii 
sera-

Marieta Chiș — Lugoj.
Absolvenții cu diplomă de 

maturitate ai școlii medii care 
predau la clasele 5 — 7 sînt 
asimilați la salarizare cu în-

Se schimbă
fața satului

In 10 ani de cînd s-a în- 
ființat gospodăria colectivă, în 
comuna Bod, din raionul Sf. 
Gheorghe, regiunea Brașov au 
avut loc mari transformări. 121 
de case noi. 185 de case ra- 
novate și alte construcții noi 
făcute în ultimii ani de har
nicii colectiviști au schimbat 
fața comunei. Traiul colecti
viștilor este din ce în ce mai 
îmbelșugat. Peste 250 de fa
milii și-au cumpărat mobilă 
nouă, mașini de spălat rufe, 
sobe de aragaz, 33 motocicle
te, 45 televizoare, 800 bicicle
te și multe altele.

Se dezvoltă puterea econn- 
mico-organizatorică a gospodă
riei colective „Horia, Cloșca și 
Crișan", înflorește comuna 
Bod, crește bunăstarea harni* 
cilor colectiviști.

L CHITIMIA

U.T.M.de


Ubțd noua în comuna Vahii lui Tiaian (Dobxogea)
(A ger prea)

Spartachiada de iarnă a tineretului

R. D. GermanăA crescut
numărul participanților

u aproape o lună 
și jumătate în ur
mă, un reporter a! 
ziarului nostru a 
javut o scurtă con- 
zorbire cu tovară- 

șuT$tetan_Dăscăloiu, președin
tele consiliului raional U.C.F.S. 
Rîmnicu Sărat. El dorea să 
afle cum se desfășoară pri
mele întreceri din cadrul Spar
tachiadei de iarnă a tineretu
lui, despre acțiunile mai inte
resante inițiate pentru atrage
rea maselor largi de tineri la 
practicarea sportului, cum au 
fost popularizate unele disci
pline sportive ca : gimnastica, 
tenisul de masă, trînta, spor
turi la care acest raion era de
ficitar. Pentru toate aceste 
întrebări președintele a găsit 
un răspuns prompt: „Mîine !“ 
Miine formăm comisia raio
nală da organizare, mîine in- 
struim președinții de asociație, 
miine alcătuim planul comun 
de muncă cu comitetul raio
nal U.T.M., mîine instruim co
misiile pe ramuri de sport, 
mîine...- Cum era și firesc ar
ticolul a fost intitulat „Mîine."1 
si a fost publicat în ziarul 
„Scînteia tineretului" nr. 3913.

★
La numai cîteva zile după 

apariția articolului respectiv, 
a avut loc conferința raională 
U.C.F.S. Participant» la aceas
tă conferință au criticat cu 
asprime pe tovarășii din con
ducerea Consiliului raional 
U.C.F.S. care, neinstruind la 
vreme președinții asociațiilor 
sportive, au determinat ca 
prima etapă a acestei mari 
competiții de masă să înceapă 
mult mai tîrziu. Chiar în con
sfătuire, participant» au cerut 
să fie incluse în proiectul de 
hotărîri, măsurile cele mai efi
ciente pentru ca la întrecerile 
primei etape să participe 
15.000 de tineri.

împreună cu comitetul raio
nal U.T.M. s-a alcătuit un 
plan concret, nu numai pentru 
popularizarea Spartachiadei 
sau a unor discipline sportive, 
dar și pentru organizarea com
petentă a întrecerilor. Membrii 

Ferma de vaci — 
bogat izvor de venituri

(Urmare din pag. I-a)

ganizațiel de bază U.T.M. 
din sectorul zootehnic : „Noi 
organizăm cu regularitate citi
tul în comun al unor articole 
din revistele la care sîntem 
abonați. Ceea ce învățăm de 
aici și de la cercul zootehnic, 
căutăm să punem în practică. 
De pildă, ne vom da silința să 
folosim în anul acesta metode 
despre care a vorbit Uscat Si- 
mion la Consfătuirea de la 
Bucureștii anume să furajăm 
animalele pe loturi mici, în 
funcție de greutatea fiecăruia 
și de producția pe care o dă. 
De curînd, cu ajutorul tovară
șei inginer zootehnician am 
îmbunătățit programul de 
grajd; îl vom respecta cu 
strictețe și faptul acesta o să 
ne ajute".

Marin Negru — îngrijitor- 
mulgător: „De un mare fo
los ne este ajutorul reciproc. 
Nouă nu ne este indiferent 
dacă unul dintre noi obține 
producții mai mici; îl aju
tăm. Iată, de pildă, a venit de 
curînd să lucreze aici Con
stantin I. Matei; tînăr și el. 
Se descurcă mai greu, ca la 
început. Noi însă îi dăm tot 
sprijinul, li împărtășim din 
experiența noastră, îl îndru
măm să învețe, să citească. 
Ne dăm silința să-I aducem și 
pe el la nivelul de pregătire 
al celorlalți. E o datorie a 
noastră, pentru că obținerea 
unor producții sporite depin
de de munca tuturor și a fie
căruia în parte".

Constantin Neofit — ingine
rul agronom al colectivei : „Se 
știe că o condiție importantă 
pentru obținerea unor pro
ducții mari de lapte este asi
gurarea unei baze furajere 
bogate și consistente. Pentru 
anul 1962 am prevăzut să or
ganizăm pe o suprafață de 600 
hectare un conveier verde (se
cară furajeră, lucernă, iarbă 
de sudan, borceag, porumb- 
masă verde ete.l, iar pe o su
prafață însemnată vom cultiva 
porumb pentru siloz. Vrem 

comisiei de organizare au pri
mit sarcina să se ocupe de un 
număr de asociații pe care sâ 
le controleze și să le îndrume 
în permanență. Toate aceste 
măsuri a făcut ca numai pînă 
la 15 ianuarie a.c. numărul ti
nerilor care au luat startul în 
prima etapă a Spartachiadei 
de iarnă să treacă de 9.000.

La toate instruirile pre
ședinților de asociații sportive 

și profesorilor de educație fi
zică, principala problemă care 
s-a dezbătut a fost felul cum 
au colaborat asociațiile spor
tive și organizațiile U.T.M. 
pentru popularizarea sportului 
în rindul tinerilor și atrage
rea lor la întrecerile Sparta
chiadei. Aceste instruiri se 
transformau în adevărate 
schimburi de experiență, deo
sebit de instructive.

Datorită acestor măsuri In 
comuna Zărnești, de pildă, 
numărul tinerilor participanți 
la Spartachiadă a trecut de 
600. In comună concursurile de 
schi, săniuțe, tenis de masă, 
șah au fost bine organizate, 
iar organizația U.TJJ. a mobi
lizat la aceste întreceri un 
mare număr de tineri.

întrecerile primei etape a 
Spartachiadei de iarnă au con
stituit un bun prilej de atra
gere a fetelor la practicarea 
sportului. Organizația U.T.M. 
și asociația sportivă din co
muna Ziduri, împreună cu 
profesorul de educație fizică, 
Gh. Drăgostin, au discutat 
mult problema atragerii fete
lor pe terenul de sport. Așa 
s-a născut ideea organizării 
unei echipe de gimnastică, mal 
întâi cu elevele ” 
Vil-a. Echipa 
trenamente cu regularitate, 
ba prezenta și programe la 
căminul cultural. Au fost apoi 

din clasa a 
făcea an-

că asigurăm pentru animalele 
proprietate obștească o pășune 
bună pe o perioadă lungă din 
an, și în general să avem fu
raje bogate în unități nutri
tive, Firește că pentru asigu
rarea necesarului de furaje 
trebuie să obținem producții 
sporite la hectar la toate cul
turile. Tinerii colectiviști s-au 
angajat să contribuie din plin 
și la realizarea acestui obiec
tiv".

Marin Bărbulescu — secre
tarul comitetului U.T.M. pe 
gospodărie: „In această perioa
dă ne-am îndreptat atenția în 
mod deosebit în direcția mobi
lizării tuturor tinerilor îngri
jitori de animale la cursurile 
cercului zootehnic. Frecvența 
este de sută la sută. Comitetul 
U.T.M. se interesează cu regu
laritate de felul în care stu
diază ei, îi ajută să-și com
pleteze cunoștințele prin stu
dierea literaturii și a artico
lelor de specialitate apărute în 
ziare. în acest scop, cu ajuto
rul organizației de partid, toți 
tinerii din sectorul zootehnic 
au fost abonați la ziare și re
viste de specialitate. Factorul 
poștal le aduce aceste publi
cații direct la grajduri, la lo
cul lor de muncă. Tot în scopul 
îmbogățirii cunoștințelor pro
fesionale ale tinerilor îngriji
tori de animale ne-am gîndit 
să continuăm experiența bună 
pe care am avut-o în anul tre
cut și să propunem consiliului 
de conducere al gospodăriei să 
trimită și anul acesta, prin ro
tație, cîțiva tineri, mai ales din 
cei mai noi în această mese
rie, să învețe din experiența 
muncitorilor din sectorul zoo
tehnic al gospodăriei de stat 
Drăgănești-Olt".

Prevederi mobilizatoare, mă
suri corespunzătoare — iată 
temeiul convingerii colectiviș
tilor din Stoicănești că în anul 
acesta vor obține producții 
sporite de lapte de la vacile 
proprietate obștească.

această
care

echipă 
au absol-

strase în 
și fetele 
vit școala anul trecut. A- 
ceastă echipă a devenit cu 
timpul un adevărat ansamblu 
de gimnastică. Ea nu va înceta 
activitatea odată cu termina
rea întrecerilor Spartachiadei, 
ci va continua pregătirile pen
tru a participa la alte con
cursuri locale. De asemenea, 
va face și deplasări în comu
nele, apropiate pentru a popu
lariza acest sport.

„Totuși — ne spunea tova
rășul Ștefan Dăscăloiu într-o 
nouă discuție — la O.C.L.- 
Rîmnicu Sărat, întrecerile au 
început abia acum o săptămî- 
nă. Și știți de ce ? Organizația 
U.T.M. și asociația sportivă de 
aici au hotărît să atragă toți 
tinerii la practicarea sportului. 
Astfel, toți tinerii care cunoș
teau jocul de șah trebuiau să 
învețe acest sport pe încă unul 
din tovarășii lor de muncă. In 
fiecare seară la club, numero
și tineri descopereau tainele 
acestui sport A fost apoi or
ganizat un concurs numai 
pentru începători. Câștigători
lor li s-au oferit numeroase 
premii. Acum nu mai e de mi
rare că seara, la acest club, cu 
greu mai poți găsi e masă de 
șah liberă".

Critica fâcu:â de a a- 
jutat Consiliul ra-cnaț U-CLF-S. 
Rîmnicu Sărat să organizeze 
cu multă atenție întrecerile 
din prima etapă a Sparta
chiadei de iarnă, să popu-

GH. NKAGU

Ia lucegi la drum spin Omul
Foto: prof. V. ORZA

(Urmare din pag. I-a)

sînt, cum s-a văzut, tineri — 
•sfe strîns legat de problemele 
principale ale satului. In preajma 
înființării gospodăriei colective, 
brigada avea un program intitu
lat „Venifi cu noi în colectiva" 
Acum sînt în stadiul de finisare a 
unui nou program denumit : „Via
ța nouă în sat la noi". Folosind 
exemple concrete din activitatea 
tinerei gospodării colective, bri
gada contribuie astfel la promo
varea experienței înaintate, la for
marea și dezvoltarea conștiinței 
noi, colectiviste. Corul are în 
program printre altele „Părinte 
drag, partid iubii*', „Republică, 
măreață vatră", „Hora colectiviș
tilor4* etc.

Cele două echipe de teatru pre
gătesc pentru cel de-al lll-lea 
Festival al teatrelor de amatori — 
prima, o piesă insp.rată din lupta 
partidului în timpul ilegalității, jar 
cealaltă o piesă într-un act inspi
rată din munca de transformare 
socialistă a agriculturii.

Interesant ca mod de colabo
rare între comitetul comunal 
U.T.M. și căminul cultural de aci 
ni se pare felul cum a fost al
cătuit ultimul program al brigăzii 
artistice de agitație. Utemiștii fi

to nouă provocare împotriva 
sportivilor din

CHAMONIX 1 Corespondentul 
Agerpres transmite : Neacordarea 
vizelor de intrare schiorilor din 
R. D. Germană la campionatele 
mondiale de schi alpin de la Cha
monix produce o mare agitație nu 
numai în lumea sportivă franceză, 
ci și tn cercurile diplomatice și tn 
lumea finanțelor. „LIBERATION" 
comentînd atitudinea autorităților 
franceze, scrie : „Franța se află 
alături de Anglia și S.U.A In Bi
roul din Berlinul occidental. Nu 
putem să credem că delegatul 
francez cerind să se acorde viza 
schiorilor din R.D.G. nu ar obține 
satisfacție". Măsura luată față de 
schiorii din R.D.G., scrie în con
tinuare ziarul, „este discriminato
rie și capătă aspectul unei pro
vocări".

P E S
In sala de sport Giulești din 

Capitală s-a disputat joi sean 
întîlnirea retur de baschet 
dintre echipele feminine Ra
pid București și Chemie Halle 
(R. D. Germană) contând pen
tru „Cupa campionilor euro
peni". Victoria a fost repur
tată de baschetbalistele bucu- 
reștene cu scorul de 61—33 
(28—9). Cîștigînd și primul 
meci (66-51) echipa Rapid 
București s-a calificat pentru 
turul următor al competiției.

Astăzi, tot în sala Giulești, 
de la ora 19, echipa Chemie 
Halle suspne un joc amiral 
in compania echipe: Progre
sul București- 

satului
tinerii eu fost ece.a care, sub în
drumarea organizafi . or de bază 
U.T.M. au cu es exemplele cele 
mai grăitoare din viața comunei 
și mai ales a tinere, lor gospo
dării colective, e au contribuit la 
realizarea programului, de la 
scrierea textului pînă la interpre
tare, urmărind cu a‘enț e felul 
cum acest prim program de bri
gadă, în ca'e a reflectată activi
tatea gospodâ- e , pr ide viața, 
emoționează și conv.r.ge.

Și la activitatea bibliotecii sînt 
antrenați numeroși tineri. Astfel 
aceștia au partic.pat cu entuziasm 
la dezbaterea literară organizata 
asupra romanului Setea de Titus 
Popovici, se pregătesc acum pen
tru o nouă dezbatere literară după 
Destin de Aurel M.hale. Opt 
dintre cercurile de citit din comu
nă sînt conduse de utemiști. Sînt 
apoi o serie de utemiști activiști 
ai bibliotecii, o seamă de tineri 
cititori deosebit de pasionați cum 
e Dumitru Coroamă, care a citit 
numai în anul acesta vreo 15 cărți 
dintre care multe volume de ver
suri.

Acțiunile care să-i ajute pe ti
neri în înțelegerea profundă a 
cărților citite er putea fi și mai 
nume oase îmbrăcînd forme di

Colectiviștii 
își construiesc 

case noi
In anul trecut, în cele trei 

sate care aparțin comunei 
Cuza Vodă din regiunea Bucu
rești. colectiviștii au ridicat 
160 de case noi. De la înfiin
țarea gospodăriilor colective 
din comună au fost construite 
600 de case. Aici din trei fa
milii de colectiviști una locu
iește în casă nouă. In satul 
Ceacu, de pildă, sînt ulițe în
tregi cu case noi ale colecti
viștilor.

Asemenea schimbări au de
venit caracteristice satelor re
giunii București. In ultimii 
trei ani, colectiviștii și-au con
struit 42.000 de case și au re
novat un mare număr din cele 
existente.

Z arul parizian de sport „L'EQUI- 
PE”, analizînd aceeași problemă, 
și referindu-se la o declarație a 
lui Maurice Herzog care se situ
ează pe poziția autorităților fran
ceze, scrie : „Regretăm în legătu
ra cu aceasta declarația înaltului 
comisar care se sprijină mai ales 
pe poziția guvernamentală și nu 
pe regulile sportului international. 
O federație internațională nu poa
te să-și schimbe propriile sale 
reguli, căci în acest fel s-ar ajun
ge la o prăbușire a sportului din 
Întreaga lume. In acest domeniu, 
poziția furidică a R.D.G. este ex
trem de solida". în încheiere zia
rul scrie : „Să sperăm cu 
ces’ea că bunul simț va 
altfel prestigiul Franței ar 
zdruncinat".

toate a- 
învinge, 
fi serios

CURT
classfăAnvers. Echipa Progresul, 

pe locul doi în campionatul țării, 
va întîlni la 4 martie în sala Flo- 
r ease a redutabila echipă Ț.S.K.A. 
Moscova. Cele două echipe se 
vor Inftlni In meci retur le 11. 
martie la Moscova.

• Cea de-a 5-a edifie a tradi- 
ț o-aiei competiții internaționale 
oe hochei pe gheață „Cupa ora
șului București" va' reuni pe pa
tinoarul artificial din parcul „23 
August" ecr pe e Torpedo Gorki» 
Einhert Ber! n. București (seniori) 
și București (tineret). Federația 
noastră ce ț>edalitate a stabilit 
ca turned să aibă loc în zilele da 
8, 10 și 11 februarie.

• Fn 7 c'ițe din f. P. Polonă 
se va desfășura între 23 și 27 mai 
cea de-a IV-a ediție a competi- 
ției internaționale de rugbi „Cupa 
Păcii". Ca și în anii trecuți vor 
paricipa echipele R. P. Polone, 
R. S. Cehoslovace, R. D. Germane 
și R. P. Romîne câștigătoarea pri-. 
melor trei ediții.

(Agerpres)

verse, airactive. Comitetul U.T.M. 
ar putea lua mult mai multe ini
tiative. Ar trebui, avută în ve
dere și o mai bună organizare a 
lecturii tinerilor în direcția spri
jinirii noii gospodări colective, o 
mai adincă familiarizare a tuturora 
cu cartea. E foarte bun faptul că 
s-a ajuns să nu existe tînăr care să 
nu fi trecu! pe la bibliotecă, dar 
ar trebui muncit astfel cu fiecare 
incit ușa bibliotecii să fie deschi
să cîf mai des atît pentru a îm
prumuta cărți cît și (asta în pri
mul rînd) să participe la intere
sante dezbateri pe marginea căr
ților, învățind cît mai mult din 
cele citite. De asemenea tinerii 
ar trebui antrenați mai serios în 
urmărirea consecventă a ciclurilor 
de conferințe agricole și științi
fice care au Ioc la căminul cultu
ral (și care, de asemenea, ar 
trebui programate cu mai multă 
regularitate). Tot tinerii ar putea 
lua inițiativa 
experiență mai 
nele culturale 
precum și între 
zații U.T.M. din 
ale activității culturale etc.

Vorbindu-ne cu entuziasm des
pre participarea tineretului la ac-

unor schimburi de 
intense cu cămi- 
din alta comune, 
cele trei organi- 
comună pe teme

Solidari cu cauza dreaptă
a poporului cuban

Adunarea siderurgiștilor hunedoreni
HUNEDOARA 1 Corespon

dentul Agerpres transmite:
Mai mult de două mii de 

furnaliști, oțelari, laminoriști 
și alți oameni ai muncii din 
Combinatul siderurgic Hune
doara s-au adunat joi după- 
amiază la clubul „Siderurgis- 
tulM din localitate, pentru a-și 
exprima solidaritatea cu lupta 
dreaptă a poporului cuban și 
protestul hotărît împotriva 
amestecului imperialiștilor 
nord-americani în treburile 
Cubei.

Amintind evenimentele care 
au avut loc în aceste zile în 
America Latină, tov. Mihai 
Cervencovici, președintele Con
siliului sindical local, a spus 
printre altele: La Punta del 
Este cercurile conducătoare 
din S.U.A. au urmărit să ob
țină din partea țârilor latino-

Cuvîntul oamenilor de știință 
și al studenților ieșeni

în aula Universității „Al. I. 
Cuza“ din Iași au răsunat ieri 
minute în șir lozincile: „Tră
iască Cuba 
„Sîntem 
Cuba!“.

Solidari 
poporului 
știință, cadre didactice și stu- 
denți din centrul universitar 
Iași și-au exprimat, într-o a- 
dunăre care a avut loc joi la 
prînz, sentimentele de indig
nare față de noile uneltiri 
puse la cale de cercurile im
perialiste din S.U.A. împotri
va Cubei revoluționare.

Deschizînd adunarea, prof, 
univ. I. Creangă, rectorul U- 
niversității, a reliefat spriji
nul de care se bucură în lume 
cauza Cubei. Opinia publică 
mondială și, în primul rînd, 
popoarele din continentul sud- 
american, care văd în lupta 
eroică a poporului cuban ca
lea spre eliberare de sub ju
gul tiraniei și al asupririi im
perialiste, s-au ridicat cu hotă- 
rîre în apărarea Cubei 
revoluționare. La adunarea 
popoarelor latino-americane de 
la Havana, Ia Conferința de 
la Montevideo în sprijinul Cu
bei, reprezentanți de seamă ai 
opiniei publice din aceste țări 
și-au exprimat deplina solida
ritate cu eroicul popor cuban 
și au condamnat provocările 
imperialismului nord-ameri- 
can. Mitingurile, grevele și ma
nifestațiile de solidaritate care 
au avut loc în Venezuela, Cos- 
ta Rica, Argentina și în alte 
țâri ale continentului sud-a- 
merican au dovedit în mod 
convingător atașamentul aces
tor popoare față" de cauza 
dreaptă a Cubei.

„Sîntem alături de lupta ta 
dreaptă, Cubă eroică — a spus 
prof. univ. Cristofor Simiones- 
cu, membru-corespondent al 
Academiei R. P. Romîne, rec
torul Institutului Politehnic. 
Sînteți la mii de kilometri de
părtare de noi, prieteni cuba
nezi, dar cauza voastră este a- 
propiată inimilor noastre, așa 
cum este apropiată tuturor 
oamenilor cinstiți din întreaga 
lume, așa cum este apropiată 
popoarelor din continentul 
vostru care și-au identificat 
aspirațiile cu cauza voastră 
dreaptă".

Cuvintele vorbitorului sînt 
aprobate cu vii aplauze de că
tre participanți la adunare.

Vorbește apoi acad. luliu 
Nițulescu:

„Politica cercurilor imperia
list* față de Cuba revoluțio
nară nu poate fi calificată de- 
cit ca o politică agresivă. La 
conferința de la Punta del 
Este a fost dezvăluit din nou 
în fața opiniei publice inter
naționale complotul urzit de 
dușmanii independenței și su
veranității poporului cuban. 
Dar cercurile imperialiste tre
buie să țină seama că astăzi 
nu mai pot dicta în Cuba, că 
poporul cuban își apără cu 
dîrzenie cuceririle revoluțio
nare, iar popoarele iubitoare 
de pace din întreaga lume sînt 
de partea lui. îmi alătur gla
sul de cel al oamenilor cin
stiți de pretutindeni, expri- 

revoluționară !“, 
alături de tine,

cu cauza dreaptă a 
cuban, oameni de

tivitatea căminului cultural, direc
torul acestuia, precum și cîțiva 
utemiști, lăsau să se înțeleagă că 
s-ar putea face mult mai multe 
în acest sens. Așa, bunăoară, ca 
să mai dăm un singur exemplu, 
tinerii sînt dornici să se înființeze 
o echipa da păpușari a căminu
lui, se gîndesc la înființarea unei 
echipe de tineri fluierași etc.

Incit, reținînd toate succesele 
lor de pînă acum, din care o 
parte au fost amintite mai sus, 
tinerii din comuna Vicovul de Jos 
— raionul Rădăuți, mai eu în cadrul 
căminului cultural din comună 
destule posibilități — noi am 
sugerat cîfeva — de manifestare 
a talentului, aptitudinilor lor cul
turale și organizatorice, au destul 
loc pentru inițiative frumoase, in
teresante care să-i ajute la for
marea unei conștiințe noi, socia
liste. O mai bună sistematizare a 
muncii, o mobilizare mai atenta 
și pe cît posibil totală a torțelor 
tinere din comună la o activitate 
bogată, strîns legată de îndepli
nirea sarcinii principale : întărirea 
economică, organizatorică a gos
podăriei colective — iată ce li 
se cere în primul rînd utemiștilor, 
comitetului U.T.M. din Vicovul de
Joa. 

americane o condamnare co
lectivă a Cubei, pe baza că
reia să se poată amesteca în 
treburile interne ale acestei 
țâri. Așa cum îi cunoaștem, 
miliardarii din Wall Street nu 
pot să uite zilele cînd Cuba 
nu însemna pentru ei decît 
miliarde de dolari storși din 
sudoarea poporului cuban. Ce- 
rînd statelor latino-americane 
să rupă relațiile diplomatice și 
economice cu Cuba, delegația 
americană urmărea de fapt să 
obțină un vot — un paravan 
în spatele căruia să poată or
ganiza noi acțiuni agresive în 
scopul răsturnării guvernului 
revoluționar cuban. Dar fap
tele au dovedit din nou că 
imperialiștii nu-și mei pot im
pune voința nestingherită. Cele 
mai mari și 
tive state ale

mai reprezenta- 
Americii Latina

mîndu-mi simpatia și solida
ritatea cu lupta poporului Cu
ban" — a încheiat vorbitorul.

în numele studenților din 
centrul universitar Iași a vor
bit Vasile Crețu de la Facul
tatea de științe juridice.

— Poporul cuban are drep
tul să-și hotărască singur soar
ta — a spus el. Exprim aici 
protestul hotărît al tineretului 
studios față de noul complot 
ce se pregătește împotriva 
Cubei. Noi, studenții din Iași, 
asigurăm poporul cuban că 
sîntem cu totul alături de 
cauza sa dreaptă. Așa după 
cum a spus președintele Cu
bei, Dorticos, „nu rezoluțiile ci 
popoarele făuresc istoria. Cu 
sau fără O.S.A., poporul cuban 
tot va învinge".

Cu aplauze puternice parti- 
cipanții la adunare au adoptat 
textul unei telegrame adre
sate Universității din Havana 
și mișcării cubane pentru pace, 
„întruniți în adunare de soli
daritate cu lupta eroică a po
porului cuban pentru apăra
rea independenței naționale și 
a cuceririlor sale revoluționare 
vă transmitem expresia senti
mentelor de caldă prietenie — 
se spune printre altele în te
legrama oamenilor de știință, 
a membrilor corpului didactic 
și a studenților din centrul 
universitar Iași. Ne exprimăm 
protestul hotărît față de noul 
complot împotriva Cubei pus 
la cale de S.U.A. la conferin
ța de la Punta del Este, și 
sprijinim cu căldură lupta 
poporului cuban, care apărîn- 
du-și independența și suvera
nitatea națională, își aduce 
contribuția la menținerea pă
cii în lume".

Telegrama Consiliului Național 
al Femeilor din R. P. Romînâ

Consiliul Național al Femei
lor din R. P. Romînâ a trimis 
Federației femeilor Cubane o 
telegramă prin care în numele 
femeilor din țara noastră con
damnă cu toată hotărîrea noile 
încercări ale cercurilor agre
sive din S.U.A. de a sugruma 
libertatea și independența Cu
bei și se solidarizează cu lupta 
poporului cuban pentru apă
rarea dreptului său legitim la 
autodeterminare. \

(Urmare din pag. I-a) 
țieze sistematic in. cele mai as
cunse taine ale meseriei. In al 
doilea rînd membrii brigăzii 
au hotărît să se ocupe îndea
proape de ajutorarea acelor ti
neri care nu se împăcau cu 
disciplina colectiva Și nu le-au 
dat răgaz decît atunci cînd au 
dovedit că s-au îndreptat. In 
dl treilea rînd — aceasta a de
venit o lege în activitatea bri
găzii — au aplicat metoda „con
trolului în lanț". In privința 
aceasta utemistul Ion Gîlce- 
voiu ține să fie cît mai expli
cit :

— Am observat, povestește 
el, că deși era în colectiv, fie
care parcă lucram de unul 
singur: fiecare își executa o- 
perațiile „lui“ și atît. Restul 
nu-l mai interesa — nici ce s-a 
făcut și mai ales cum s-a fă
cut pînă la el, nici ce-o să ur
meze. Astfel se întîmpla ca 
vreuna din primele operații 
realizată necorespunzător să 
nu poată fi uneori observată 
decît abia la controlul final. 
Or , asta aducea neplăceri 
brigăzii, obiectul lua din nou 
drumul de flux, se pierdea 
timp, se executau aceleași ope
rații de mai multe ori, sau o- 
perații în plus. Remanierile de 
acest fel influențau negativ și 
calitatea produselor. De aceea 
am hotărît si nu mai proce
dăm așa...

tn brigadă 
nit acum bunul 
fiecare croitor, 
da lucrul mai 
bandă, să-l controleze încă o- 
dată, iar cel care preia să nu 
înceapă executarea operațiilor 
ce-i revin pini nu s-a convins 
că muncitorul dinaintea sa a 
lucrat așa cum trebuie.

In afară de aceasta, la trei- 
patru mașini există un „punct 
de control" marcat printr-un 
mic cartonaș rotund. Punctele 
de control sînt încredințate ce
lor mai 
execută 
blare : 
nică. Ion Gîîcevoiu și alții.

s-a încetățe- 
obicei, ca 

înainte de a 
departe pe

buni croitori, care 
operațiile de asam- 

Ana Dicu, C. lo

și posibilitatea de a-și

nu au subscris la urzelile 
S.U.A.

Mă bucur ori de cîte ori 
aflu despre succesele obținute 
de poporul cuban — a spus în 
cuvîntul său maistrul furnalist 
Gheorghe Cișmaș. Statele U- 
nite ale Americii sînt îngrijo
rate că revoluția cubană — 
care a dat poporului liberta
tea și posibilitatea de a-și 
făuri o viață nouă — consti
tuie pentru popoarele latino- 
americane un exemplu în 
lupta pentru înlăturarea juguy 
lui imperialist. Sîntem alături 
de poporul cuban, de cauza 
lui dreaptă și protestăm cu 
energie împotriva încercărilor 
imperialiste de a încălca drep
tul său la o viață liberă și su
verană. Eroicilor fii ai Cubei 
revoluționare le trimitem de 
la această adunare cuvîntul 
nostru ferm: „Sîntem cu tine; 
Cuba !“.

Făcîndu-se ecoul simțămin- 
telor tovarășilor săi de muncă; 
oțelarul Adrian Andrițoaie a 
spus printre altele : Fiii eroi
cei Cube luptă și vor izbîndi. 
Cauza lor, ideile revoluției cu
bane sînt de neînvins deoarece 
ele sînt scumpe tuturor oame
nilor cinstiți din lumea în
treagă. Alături de Cuba revo
luționară sînt popoarele țări
lor socialiste, popoarele Ame
ricii Latine, toți cei cărora le 
este dragă pacea și înțelege
rea între popoare.

Indignarea împotriva celor 
care urzesc noi uneltiri con
tra eroicului popor cuban; 
sentimentele prietenești și ad
mirația față de Cuba revolu
ționară au fost exprimate de 
participanții la miting prin 
însuflețite lozinci și chemări a 
„Jos mîinile de pe Cuba !“ ; 
„Cuba da, yankeii nu!“; 
„Trăiască lupta poporului cu
ban pentru apărarea indepen
denței naționale, pentru un 
viitor fericit!“.

Maistrul oțelar Ștefan Trip- 
șa, Erou al Muncii Socialiste; 
a dat apoi citire unei telegra
me adresate Centrului revolu
ționar sindical al oamenilor 
muncii din Cuba și Mișcării 
cubane pentru pace, în 
care se spune printre al
tele : „Muncitorii, tehnicienii; 
inginerii și funcționarii de la 
Combinatul siderurgic Hune
doara, din R. P. Romînă, în
truniți în miting de solidari
tate cu poporul cuban, ne ex
primăm, alături de toate po
poarele iubitoare de pace, 
protestul hotărît față de com
plotul împotriva Cubei revo
luționare, pus Ia cale de cercu
rile imperialiste din S.U.A. la 
Conferința Organizației 
telor Americane, 
loc la Punta del

Această nouă 
imperialismului 
can. constituie

Sta- 
care a avut 
Este.
manevră a 
nord-ameri- 

o primejdie 
pentru pacea generală și un 
atentat la libertatea și inde
pendența popoarelor din Ame
rica Latină".

In telegramă se exprimă 
convingerea că eroicul popor 
cuban avînd sprijinul fierbinte 
al popoarelor iubitoare de 
pace din întreaga lume va 
zdrobi orice încercare de aten
tat la viața sa nouă. Femeile 
din R. P. Romînă sînt și vor 
fi întotdeauna alături de între
gul popor cuban în lupta sa 
dreaptă pentru apărarea revo
luției cubane.

(Agerpres)

calității
In felul acesta, orice defecți
une este semnalată rapid și 
îndreptată imediat. Controlul 
final este efectuat de maistrul 
Constantin Potînc, unul dintre 
veteranii fabricii, ajuns la 
vîrsta bunicilor. Dar „bunicul** 
nu trece cu vederea nici o 
lipsă de exigență a „nepoței- 
loru : orice operație executată 
necorespunzător el o consem
nează pe „oglinda** brigăzii» 
„Oglinda" — la care făcuse a- 
luzie și secretara organizatei 
U.T.M. — nu este altceva decît 
un grafic calendaristic afișat 
la vedere, pe care sînt trecute 
numele tuturor membrilor bri
găzii. In dreptul celui care a 
lucrat fără defecțiuni în ziua 
respectivă se desenează un tri
unghi roșu. Aceluia care mai 
nesocotește prestigiul brigăzii 
bătrînul îi însemnează pe gra
fic un triunghi de altă cu
loare, „să-i vadă toți isprava**.

Este o inițiativă recentă a 
utemiștilor din fabrică, măsură 
care contribuie ca spiritul de 
răspundere al tinerilor pentru 
calitatea produselor să crească 
și mai mult. Punctele negre 
pe graficul brigăzii nr. 5 au 
început să fie din ce în ce mai 
rare. In a doua jumătate a lu
nii ianuarie, de pildă, din mii 
de operații executate, doar 
5-6 au fost necorespunzătoare 
din punct de vedere calitativ. 
Cu toate că acestea reprezintă 
un procent foarte mic în com
parație cu succesele, adunarea 
brigăzii n-a fost îngăduitoare 
cu Ioana Ciubuc și cu ceilalți 
în dreptul cărora „oglinda** 
este „pătată"» Opinia colectivă 
se dovedește a fi un bun în
dreptar.

Bătălia pentru aalitate — pri? 
teriul principal în întrecere — 
este o ofensivă neîntreruptă. 
Tinerii din brigada a V-a o 
duc laolaltă cu cea pentru în
deplinirea și depășirea planu
lui și realizarea de economii 
cît mai mari în producție. Ei 
muncesc cu pasiune, ca pro
dusele lor să fie bune, trai
nice, frumoase g



BOGATĂ
n martie 1961, pe 
Emil Tătaru l-au fe
licitat, sărutîndu-l pe 
frunte și pe amîndoi 
obrajii tatăl, pensio
nar, fost portar la 

casa pionierilor din Timișoara, 
mama, muncitoare la o fesătorie, 
și fratele, școlar. Emil, înalt, cu u- 
merii obrajilor rotunzi, cu niște 
ochi migdalafi, împlinea 18 ani. 
Tofi i-au urat : „La multi ani — 
și succes". Succes la ce ? In mun
ca de producfie la Uzinele meca
nice ? La box, poate ? Ori, te po
menești, în radiofonie ? Căci E- 
mil are într-adevăr cîteva pasiuni 
care-l particularizează, nu numai 
în familie, ci și în uzină, fiind 
tot atîtea subiecte de discufie pe 
care le abordează cu maximum 
de interes în orice împrejurare. 

Trebuie să știți, în această or
dine de idei, că este încadrat în 
categoria „pană" avînd, la me
ciurile competifionale 57 de kg.

— Am început să boxez aici, 
la U.M.T. In primul meci am fost 
bătut. Dar știi, zdravăn. La al doi
lea, fac meci nul ; fot a fost o în
curajare pentru mine. Cîșfig la 
puncte în cel de-al treilea meci. 
La cel de-al patrulea mă întîlnesc 
pe ring cu un bucureștean de la 
„Voința" ; și (pauză de efect) l-am 
făcut K.O. Al cincelea meci a fost 
foarte dramatic ; victoria părea să 
penduleze de la unul la altul; 
pînă la sfîrșit am rămas pe po
dele. Asta m-a îndîrjif. Acum mă 
antrenez intens. Aștept o revanșă. 
De astă dată...

Și iarăși surîde.
— Cum e cu radiofonia, Emil 

Tătaru ?
Cum să fie, bine. Simplu. Și-a

„Nutresc sentimente 
calde pentru 

poporul romîn“
Declarația marelui 

violonist David Oistrah

Marele violonist David Oistrah 
a părăsit Capitala. In cele 10 zile 
cit a fost oaspetele țarii noastre, 
publicul a avut prilejul să admire 
din nou, la concerte și recitaluri, 
arfa interpretativă a acestui valo
ros artist de renume mondial.

Păstrez cele mai plăcute sen
timente in legătură cu noua mea 
vizită in Romînia — a declarat 
David Oistrah înaintea plecării — 
unor reprezentanți ai Agenției Ro
mine de Presă „Agerpres" și ai 
Radioteleviziunii. De data aceasta 
am avut prilejul să vizitez Clujul, 
orașul despre care auzisem vor- 
bindu-se mult, ca despre un cen
tru cultural și în general un oraș 
interesant. Am daf două concerte 
la Cluj și sînf foarte bucuros că 
am avut prilejul să mă întîlnesc 
cu minunatul său public. In ceea 
ce privește concertele mele la 
București, ele îmi fac de fiecare 
dată o mare bucurie. Simt tot
deauna o deosebită plăcere să vi
zitez acest oraș și să cînt împre
ună cu muzicienii romîni, cu or
chestra Filarmonicii bucureștene, 
sub conducerea bunului și vechiu
lui meu prieten pe care îl stimez 
foarte mult, dirijorul George Geor
gescu.

Iubesc foarte mult Romînia și 
nutresc sentimente calde pentru 
ea, pentru poporul romîn — a 
spus in continuare David Oistrah. 
Este una din țările în care mă 
simt minunat. Am foarte ’ mulji 
prieteni aici și mă bucură faptul, 
că Romînia înflorește pe zi ce 
trece, că se construiește mult în 
țara dv, și că la fiecare nouă ve
nire a mea văd ridicîndu-se noi 
cartiere de locuințe. Am vizitai 
de curînd un cartier extrem de 
interesant, Floreasca, in care toate 
străzile poartă numele unor com
pozitori. Și aceasta a fost, cum 
să vă spun, deosebit de plăcut 
inimii mele.

Vreau sa mai spun că mă bucu
ră și succesele tinerilor muzicieni 
din Romînia, printre care Ion 
Voicut Ștefan Gheorghiu, Valentin 
Gheorghiu, Radu Aldulescu și 
Vladimir Orlov. îmi face o deo
sebită plăcere să ascult și pe mi
nunății dv. cîntăreți. Se bucură 
de foarte mult succes cînd vin la 
noi în țară cîntăreți romîni ca 
Nicolae Herlea, Ladislau Konya, 
Zenaida Palii, Ion Piso, care au 
devenit preferați ai publicului so
vietic. în timpul turneului Teatru
lui de Operă și Balet din Bucu
rești am urmărit un spectacol cu 
opera „Othello" ; a fost un spec
tacol pe care nu-l pot uita. Ceea 
ce știu despre muzicienii romîni 
este suficient pentru ca sa felicit 
din inimă pe membrii marelui de
tașament al compozitorilor și in- 
terpreților dv și să le urez mari 
succese în activitatea lor.

în legătură cu recentul său de
but dirijoral și viitoarea sa acti
vitate concertistică, David Oistrah 
a declarat: într-adevăr, nu de 
mult a avut loc debutul meu di
rijoral. Am dirijat la Moscova și 
Sverdlovsk concerte ale căror 
programe au fost alcătuite din lu
crări pentru vioara, care îjrii sini 
cele mai apropiate. Mi-am împli
nit astfel un vis pe care îl purtam 
cu mine încă din copilărie. Dar 
instrumentul căruia i-am dedicat 
viața, vioara, cere foarte mult 
timp și muncă, cere o dăruire to
tală. în afară de aceasta și activi
tatea pedagogică pe care o des
fășor îmi răpește foarte mult timp.

David Oistrah a arătat apoi că 
din Romînia pleacă în Iugoslavia, 
unde va da cîteva concerte.

împreună cu orchestra filarmo
nicii din Leningrad el va între
prinde anul acesta un mare tur
neu în America de Nord. Mă aș
teaptă — a spus David Oistrah 
în încheierea declarațiilor sale — 
o muncă intensă șl interesantă și 
sper că voi dispune de energia 
necesară pentru a putea înfăptui 
toate planurile de viitor.

construit un radio. E un aparat 
corect. Pasiunea a căpătat-o de 
pe cînd era pionier. La cercul de 
radiofonie al pionierilor. YO2KAA, 
semnalul conventional al radiofo- 
niștilor amatori din Timișoara, a 
fost emis pe unde de sute de ori 
de către Emil Tătaru, pentru a fi 
recepfionat la sute și mii de kilo
metri, de unde a primit prompt 
răspunsuri colegiale, prietenești. 
Legăturile lui cu UA3KAA (unul 
din semnalele conventionale pentru 
radiofoniștii amatori din U.R.S.S.) 
s-au concretizat bilateral. „Ce tip 
de receptor ai ? Cum ai instalat 
antena ? Dar tuburile ?“ Și alte ne
numărate aspecte ale unor proble
me tehnice, de la care se trece, 
pe nesimțite, firesc, la întrebări de 
ordin personal : vîrstă, preocupări, 
prietenii, lecturi... De la clubul 
central i s-a comunicat lui Emil 
Tătaru că a primit o carte ilus- 

pornită din Moscova, pur- 
pe o fafă, astfel de între- 
iar pe cealaltă, fotografiile 
binecunoscut artist sovietic, 
și-a cîștigat un prieten în-

bări, 
unui 
Emil , , _ .
depărtat geografic, apropiat sufle
tește ; prin mijlocirea aparatelor 
de fransmisie-recepfie își ascultă 
reciproc inimile, bătînd tinerește, 
încălzite de aceeași sete de via|ă.

Optisprezece ani...
A vrut să se ocupe și de un 

laborator familial de fotografiere ; 
dar pentru că pasiunea aceasta 
începuse să-l cucerească și pe 
Gheorghifa, frate-său, i-a „lă
sat-o" lui. Avea destule lucruri de 
făcut, mai ales că în acest an in
trase și la seral. Notele de bază, 
pentru fizică și matematică, ma
ximele : 9 și 10. Ce să-i faci, îi 
place tehnica. Iar cu cărfile de li
teratură, o recunoaște cinstit ; i se 
întîmplă să adoarmă seara, cu ele, 
deschise, pe piept. O fi vina căr
ților : de ce nu-s mai palpitante ? 
Totuși, nici prin gînd nu-i trece să 
arunce oprobiul asupra tuturor. 
De la biblioteca din Eforie a îm
prumutat astă vară cîteva volume 
pasionante.

— Ai fost la Eforie ?
— în concediu. Acolo am în

ceput să învăf înotul. E o reali
zare, nu ?

Convin că este o realizare. Dar 
eu aștept ca Emil Tătaru să-mi 
mai istorisească ceva. îmi dau 
seama că nu este lăudăros, așa 
că din proprie inițiativă și nean
grenat 
Nici că 
ales în 
Nici că 
le de muncă patriotică, cînd s-au 
plantat arbuști în spațiul dimpreju- 
rul secfiei de construcții metali
ce, unde lucrează, ori s-au recol
tat cantităfi însemnate de fier 
vechi... Dar cum știu de la tovară-

n-o să-mi spună nimic, 
a fost pentru a doua oară 
biroul U.T.M. pe secfie. 
s-a evidențiat în acfiuni-
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După cum se știe, în momentul de față ne vizitează țara, 
printre alți oameni de teatru sovietici, și dramaturgul Afanasi 
Dimitrievici Salînski ale cărui piese se joacă și pe scenele tea
trelor noastre. I-am adresat apreciatului dramaturg cîteva în
trebări în numele cititorilor noștri.

i

Studenți din anul III de la Institutul de teatru din București repetînd piesa ,,Unchiul 
Vania" Foto : N. STELORIAN

Pe scenă-eroul zilelor noastre
— Am dori să ne spuneți 

cîteva cuvinte despre eroi
na piesei „Nila” care se 
joacă pe scena Teatrului 
Tineretului din București și 
pe alte scene în țară, și 
care se bucură de mult 
succes în rîndurile tinerilor 
noștri spectatori, despre 
gindurile care v-au de
terminat s-o scrieți.

— Am aflat cu bucurie că 
„Nila” se joacă pe scenele ro- 
mînești de cîteva stagiuni. Și 
la noi, în Uniunea Sovietică, 
această piesă a avut succes. 
De ce am început să scriu a- 
ceastă piesă ? Materialul care 
stă la baza ei a fost cules de 
mine încă în anii războiului. 
Dar mult timp l-am lăsat 
deoparte. Numai în ultimul 
timp mi s-a părut că am gă
sit calea spre inima spectato
rului, că ceea ce aș putea să 
spun prin această piesă a de
venit important și interesant. 
Astfel în 1959 am început să 
lucrez la această piesă și, în
tr-un timp relativ scurt (spun 
relativ, pentru că eu de obi
cei lucrez mult la o piesă), 
am dat-o teatrului. Am scris 
„Nila” pentru că am vrut 
foarte mult să vorbesc cu ti
neretul nostru de la suflet la 
suflet, despre abnegația în 
slujirea patriei, despre felul 
cum trebuie apreciat și ju- 

șui Neca, secretarul organizajiei 
U.T.M. pe secfie, că boxerul nos
tru, radiofonisful nostru, serelistul 
nostru, activistul nostru U.T.M. E- 
mil Tătaru este și autorul unor dis
pozitive foarte folositoare colec
tivului, îl întreb de-a dreptul des
pre ele. Se mulțumește să-mi dea 
explicafii strict tehnice.

— E vorba despre un dispozi
tiv pentru presat profile care se 
executau la presa hidraulică?

— Ce se realizează ?
— Economii de timp : 5-6 se

cunde, în loc de 3—4 minute la 
un profil.

— Și a doua ?
— Adaptarea unei mașini 

găurit la o foarfecă circulară. 
După care, munca a doi oameni 
poate fi efectuată de unul singur.

Foarte curios : zgîrcif în detai- 
larea dispozitivelor deja create de 
el, Emil Tătaru se arată dispus să 
explice mai pe larg îmbunătățiri 
tehnice la care de-abia meditea
ză. Poate pentru că astfel, expu- 
nîndu-le, i se limpezesc și lui a- 
numite soluții tehnice.

Ce să mai spui despre Emil ? 
La 18 ani, biografia oamenilor nu 
este prea bogata. Ni se pare 
însă că a lui, personal, nu 
suferă de acest cusur. Intîi și în- 
tîi, pentru cîte știe ; lacătușerie, 
radiofonie, politică internațională 
(orientare sigură) și sport. Și 
încă ceva, greu de încadrat în
tr-un capitol oarecare — calea 
spre inima tovarășilor de genera
ție. La Emil Tătaru tinerii din sec
ția construcții metalice a Uzinelor 
mecanice Timișoara — țin. Au și 
de ce. Să știfi încă ceva : mai 
fin și alfii, din afara uzinei. Ține 
toată Timișoara.

Dovada î Vă spuneam ca în 
martie l-au sărutat pe obraji și 
pe frunte cei apropiafi — tata, 
mama, fratele. Dar la 27 decem
brie, pe Emil Tătaru (împreună cu 
alt» vreo 40 de tineri din aceeași 
uzina) orașul l-a invitat în fastu
oasa sală a Operei de Stat pentru 
ca să-l sărbătorească, la cei 18 
ani ai lui. Atunci a fost un prilej 
pentru Emil să se gîndească 
la ceea ce va urma de aici îna
inte. Box ? Poate. Radiofonie de 
amatori ? Cine știe. Inovații ? Cu 
siguranță. Clasele a IX-a, a X-a 
și a Xl-a la 
onoare.

— Emile, 
spun ceva, 
niște cărfi de literatură bune, la, 
du-te prin librării, caută-le, cere-le. 
Daca ai să adormi citindu-le, să 
nu-mi spui mie pe nume I Le-am 
spus autorilor ceva despre som
nul tău (critică spontană) și au 
luat măsuri de îndreptare... Veri
fică.

seral ? Pe cuvînf de

ȘTEFAN IUREȘ
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decât un om — în toată pro
funzimea lui. Mi s-a părut 
foarte important să ridic pro
blema încrederii în om, pen
tru că la noi, viața noastră 
este pătrunsă de umanism și 
dreptate, pentru că oamenii 
noștri sînt buni și înțelegători 
și nu îngăduie atitudinea su
perficială față de om, lipsa de 
gîndire profundă și verdictele 
ușuratice despre tovarășii tăi. 
In acest fel se combat urmă
rile cultului personalității și 
se traduce în viață ideea pre
țioasă care exprimă realitatea 
societății noi, a comunismului, 
exprimată în dictonul: „Omul 
este prieten și frate pentru 
om”, complet opus dictonului 
capitalist „Omul este lup față 
de om”.

Pînă la apariția acestei pie
se, în dramaturgia, cinemato
grafia și literatura sovietică 
au mai fost lucrări în care 
erau dezvăluite situații simi
lare cu cea din piesa mea, în- 
tîmplări din viața celor care 
apără patria de uneltirile 
spionilor imperialiști. Eu am 
vrut să scriu o piesă în care 
accentyl să nu cadă însă asu
pra aspectului de aventură. 
Pe mine nu mă 
primul 
biectul 
fi fost
Și mai . _ ,

aventuroase în stilul pieselor 
polițiste. Eu am vrut cu totul

interesa în 
rînd intriga, nici su- 
propriu zis, căci mi-ar 
ușor să găsesc situații 
încurcate și peripeții
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ÎNVĂȚA PIONIERII
IA LOR

R. P. Romînă

ADUNĂRILE

in noul oraș al petrochimiei — Onești

stabilirea a- 
dunărilor pionie
rești cu temă sau 
a altor acțiuni 
care, bineînțeles, 
trebuie să se des

fășoare cît mai atractiv pen
tru a stîrni interesul copii
lor, trebuie să pornim de la 
cerințele educației, de la cu
noașterea preocupărilor și 
conduitei copiilor. însăși via
ța de unitate sau detașament 
ridică pe primul plan, pen
tru a fi rezolvate, o serie de 
probleme importante, suge
rează, cu alte cuvinte, teme 
pentru viitoarele adunări 
pionierești sau pentru alte ac
țiuni. Astfel, într-o vreme am 
observat că mai mulți pio
nieri din detașamentul nr. 3 
vin la școală fără cravată. 
Discuțiile cu ei nu au prea 
dat rezultate și de aceea am 
sugerat colectivului de condu
cere al detașamentului să or
ganizeze o adunare pionie
rească cu tema „Cravata ro
șie". Pionierii s-au pregătit 
îndelung pentru această adu
nare. Fiecare grupă a învă
țat un cîntec nou și cîte o 
poezie despre cravata roșie. 
In vederea adunării a fost 
alcătuit și un fotomontaj din 
viața și activitatea pionie
rească, iar la gazeta de perete 
au apărut articole în legătură 
cu această temă. In adunare, 
pionierii au citit cele scrise 
la gazeta de perete, au reci
tat poezii și au cîntat. ~ 
aceasta nu
Voiam să-i fac să înțeleagă 
mai profund semnificația cra
vatei de pionier, să-i fac să 
înțeleagă că faptul de a pur
ta cravata roșie obligă la o 
anumită comportare, la o a-

Dar
era suficient.

’■

altceva. Am vrut să creez o 
piesă despre încrederea în 
om, despre atitudinea plină 
de grijă față de el. Subiectul 
ca atare l-am luat din viață. 
Fiind ziarist, corespondent de 
front al unui ziar, am cunos
cut personal un asemenea caz 
într-un oraș care tocmai fu
sese eliberat de sub jugul fas
cist. Faptul că ideile umaniste 
și patriotice ale piesei au mers 
la inima spectatorului sovie-

Interviul nostru 
cu A. D. SalTnski

tic se poate judeca după aceea 
că piesa se joacă în prezent 
în două sute de teatre din 
Uniunea Sovietică.

— Ce ne puteți spune 
despre piesa „Pîine și tran
dafiri” care s-a jucat la noi 
pe scena teatrului „Lucia 
Sturdza Bulandra” ?

— Știu că și piesa mea 
„Pîine și trandafiri” s-a jucat 
la dumneavoastră. Este o pie
să la care eu țin foarte mult 
și o consider drept o realizare 
pozitivă în creația mea de 
dramaturg. îmi permit să fac 
o asemenea apreciere, pentru 
că piesa aceasta a primit pre
miul II la un concurs unional 
de dramaturgie. Piesa s-a ju
cat Ia Teatrul Comsomolului 
leninist și la altele.

Acele teatre care au știut 
să contureze așa cum trebuie 
ideile principale ale piesei, 

numită atitudine față de mun
că, față de oameni. Mulți 
pionieri credeau că a respecta 
cravata înseamnă doar a o 
îngriji, a o păstra. Le-am ex
plicat atunci că a respecta 
cravata roșie înseamnă mult 
mai mult, înseamnă a avea 
în permanență o comportare 
de bun pionier. Le-am amin
tit că organizația de pionieri 
cere membrilor săi să învețe 
bine, să participe la activita
tea obștească, să fie buni to
varăși, să respecte și să aju
te pe cei vîrstnici, să îndră
gească munca și să păstreze 
bunul obștesc, să fie exem
plu pentru ceilalți școlari.

Această adunare și-a atins 
scopul. Ea a lărgit sfera de 
înțelegere a pionierilor în le
gătură cu simbolurile organi
zației de pionieri.

O altă adunare organizată 
în • cadrul detașamentelor, 
impusă de asemenea de cerin
țele educației, de necesitatea 
educării politice a copiilor, a 
fost intitulată „Realizările re
gimului democrat-popular in 
regiunea Hunedoara". In or
ganizarea adunării au fost 
antrenate toate grupele. O 
grupă a lucrat harta regiunii 
Hunedoara, altă grupă a pre
gătit un album, altă grupă a 
pregătit un material cu în
semnări și impresii cu prilejul 
diferitelor vizite, iar cîțiva 
pionieri din mai multe grupe 
au amenajat sala. In înche
iere s-au recitat versuri și 
cîntece despre patrie.

Interesant de semnalat este 
că valoarea adunării n-a con
stat doar în ora pe care pio
nierii și-au petrecut-o în adu
nare, discutând despre lucru
rile amintite, ci faptul că în 
conștiința fiecărui pionier s-a . 
întipărit întrebarea, care s-a 
pus de multe ori în adunare : 
Cum contribuie pionierii la 
sporirea realizărilor regiunii 
în care trăiesc și învață. Răs
punsul la întrebare îl dau, 
majoritatea pionierilor, zi de 
zi, învățînd, așa cum 
deamnă partidul, pentru 
veni folositori patriei.

De asemenea, au fost 
nizate foarte multe adunări

îi in- 
a de-

orga-

Semnarea convenției culturale 
între Uniunea Scriitorilor din 

ți Uniunea Scriitorilor din
de față membri ai 

Scriitorilor 
membrii

Joi la amiază a avut loc la 
București semnarea conven
ției culturale pe anul 1962 
între Uniunea Scriitorilor din 
R. P. Romînă și Uniunea 
Scriitorilor din U.R.S.S.

Convenția a fost semnată 
de acad. Mihai Beniuc, pre
ședintele Uniunii Scriitorilor 
din R. P. Romînă, și de Afa
nasi Salînski, secretar al Co
mitetului executiv al Uniunii 
Scriitorilor din U.R.S.S.

avîntul revoluționar al eroi
lor, au realizat spectacole care 
se bucură de succes. Pentru 
a scrie această piesă am fost 
pe locurile unde se petrece ac
țiunea, am fost de trei ori în 
Altai. Eroul principal — Iliș- 
kin — are ca prototip un 
vechi bolșevic, membru de 
partid din 1907, unul din 
luptătorii pentru colectivizare 
în regiunea Altaiului, care 
mi-a povestit nenumărate fap
te interesante din viața sa.

Știu că aici a rulat și fil
mul realizat după scenariul 
scris de mine și pus în scenă 
de N. Filippov. Am impresia, 
poate că este o impresie su
biectivă, că filmul a fost mai 
reușit decît piesa. E probabil 
ca lucrul acesta să se datore
ze faptului că filmul, prin 
specificul său, a rezolvat mai 
bine acțiunea plină de dina
mism a subiectului. Principa
lul este însă, după părerea 
mea, că prin piesă și prin film 
am contribuit la educarea în 
spirit colectivist, la creșterea 
comunistă a tinerilor noștri.

— Spuneți-ne, vă rugăm, 
cîte ceva despre planurile 
dv. de creație și în gene
ral despre dramaturgia so
vietică pentru tineret.

— Acum lucrez la o nouă 
piesă despre viața contempo
rană, despre constructorii co
munismului. Cred că va fi o 
comedie optimistă și plină de 
.veselie.

Lucrez, de asemenea, și la 
un roman de mică întindere. 
De altfel proza este o veche

în detașa- 
bine în- 

patria" și

a temelor 
prea mult.

de detașament cu teme 
„7 Noiembrie", „13 Decem
brie", „îți mulțumim partid 
iubit", „30 Decembrie", Ori
ginea vieții pe pămînt”, „Ato
mul în slujba omului", „Aju
torul tovărășesc 
rnent", „A învăța 
seamnă a-ți iubi 
altele.

Simpla enunțare 
nu exprimă poate 
Vreau să arăt însă că fiecare 
din aceste adunări, a adăugat 
ceva, la educația comunistă a 
copiilor, i-a determinat să se 
gîndească mai mult cum în
vață și se comportă.

In programele noastre de 
activități sînt cuprinse multe 
acțiuni legate de cunoașterea 
trecutului de luptă al clasei 
noastre muncitoare, condusă 
de partid. Astfel, s-a organi
zat o întîlnire cu un activist 
de partid, întîlnire care le-a 
plăcut foarte mult copiilor. 
In cuvinte simple, emoționan
te, el a evocat momente din 
lupta grea a comuniștilor în 
ilegalitate, iau apoi despre 
viața și munca comuniștilor 
astăzi, despre lupta lor pen
tru înfăptuirea sarcinilor în
credințate de partid. Cadrul so
lemn al întâlnirii, faptele mi
nunate care au fost povestite, 
versurile recitate, cîntecele în
chinate partidului, totul a 
contribuit la trăirea de către 
copii a unor sentimente 
înalte de dragoste și recunoș
tință pentru partid, care a 
creat copiilor patriei o viață 
fericită.

Prin astfel de adunări bo
gate în conținut, și pe care ne 
străduim să le organizăm cît 
mai atractiv pentru a stîrni 
interesul copiilor, organizația 
de pionieri din școala noastră 
contribuie, alături de cadrele 
didactice, la procesul instruc
tiv-educativ, la formarea u- 
nor cetățeni bine pregătiți, 
viitori constructori ai socialis
mului.

MINODORA GROZA 
instructoare superioară 

de pionieri la Școala de 7 
ani din Băița, regiunea 

Hunedoara

pe anul 1962 
R. P. Romînă 
U. R. S. S.

Au fost
Biroului Uniunii 
din R. P. Romînă, _____ _
delegației de scriitori sovietici 
care ne vizitează țara, precum 
și reprezentanți ai Ambasa
dei Uniunii Sovietice la Bucu
rești.

Convenția prevede schim
buri de publicații și de in
formații în domeniul literatu
rii, vizite reciproce de scrii- 
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pasiune a mea, am publicat 
numeroase schițe și nuvele 
înainte de a fi „consacrat” 
dramaturg. Acum vreau să-mi 
încerc puterile cu o lucrare 
de mai mari proporții. Tema 
este luată din viața moscovi
tă, cu implicațiile firești ale 
descrierii vieții marei capitale. 
Eroul romanului este un tînăr 
muncitor care cunoaște toate 
bucuriile vieții noastre coh- 
temporane. Nici despre el n-aș 
putea spune mai mult deo
camdată, în virtutea celor de
clarate mai înainte.

Ce-aș putea să vă spun des
pre dramaturgia pentru tine
ret? In ultimii ani, la noi au 
apărut mulți dramaturgi tineri 
care însă nu scriu toți pentru 
tineret. Și — lucru interesant 
— din detașamentul de drama
turgi așa ziși vîrstnici, mulți 
scriu pentru tineret.

Principalul este însă faptul 
că tineretul nostru este foarte 
dornic să vadă pe scenele tea
trelor pe eroul contemporan 
al acestor zile. Dar el nu se 
mulțumește cu simplul fapt 
că eroul sau eroii au vîrsta 
lui. El vrea să vadă dezbătu
te și dezvăluite pe scenă pro
blemele care reprezintă astăzi 
rațiunea lui de a exista, vrea 
să vadă cum se întruchipează 
în sufletul tinerilor sovietici 
trăsăturile relevate în codul 
moral al comunistului aflat la 
loc de cinste în noul Program 
al P.C.U.S.. Iată ce se stră
duiesc să realizeze dramatur
gii de toate vîrstele.

L TEODORU

Prezentarea scrisorilor 
de acreditare de către ministrul 

Ceylonului în
Președintele Consiliului de 

Stat al R.P. Romîne, Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, a primit joi 
la amiază, la Palatul Republi
cii, pe Tikiri Banda Subasin- 
ghe, trimis extraordinar și mi
nistru plenipotențiar al Cey
lonului, care 
scrisorile de acreditare 
R. P. Romînă. Ministrul Cey
lonului a fost însoțit de E. R. 
Appathurai, prim-secretar.

In
ce a 
sînt 
puse 
a-și , ____r
T. B. Subasinghe, s-a referit 
la progresul economic și teh
nic al R. P. Romîne, care se 
reflectă în mod evident și în 
relațiile sale economice și co
merciale, în continuă creștere, 
cu țările din Asia și Africa, 
în continuare ministrul Cey
lonului a arătat că năzuințele 
spre pace, securitate interna
țională și relații prietenești 
între state constituie o cauză 
tot atît de scumpă și pentru 
poporul romîn și pentru po
porul ceylonez. Aceasta, a 
spus T. B. Subasinghe, con
stituie o bază comună pentru 
dezvoltarea relațiilor de sin
ceră prietenie între Ceylon și 
R. P. Romînă.

în răspunsul său, președin
tele Consiliului de Stat al

și-a prezentat 
în

cuvîntarea rostită, după 
menționat că în Ceylon 
cunoscute eforturile de- 
de poporul romîn pentru 
construi viața sa nouă,

Solemnitatea

ai

La Palatul Republicii a avut 
loc joi solemnitatea unor, 
decorări.

Au participat tovarășii 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, pre
ședintele Consiliului de Stat 
al R. P. Romîne, Grigore Gea- 
mănu, secretarul Consiliului 
de Stat, reprezentanți ai aca
demiei R. P. Romîne și 
Uniunii Scriitorilor.

Au fost decorați cu „Ordinul 
Muncii" clasa I-a acad. D. Pa
naitescu Perpessicius, pentru 
merite deosebite în domeniul 
cercetării istoriei literaturii și 
a criticii literare, cu prilejul 
împlinirii a 70 de ani de la 
naștere și poetul Miron Radu 

Primii pași in spoit

R. P. Romîne, Gheorghe- 
Gheorghiu-Dej, a arătat că 
poporul romîn apreciază poli
tica externă a Ceylonului, 
contribuția acestei țări la 
lupta pentru crearea unui 
climat de destindere interna
țională, pentru lichidarea co
lonialismului și apărarea păcii. 
Năzuințele noastre comune pe 
plan internațional, a spus to
varășul Gheorghe Gheorghiu- 
Dej, cît și sentimentele de 
prietenie care unesc popoare
le romîn și ceylonez, creiază 
un teren favorabil dezvoltării 
relațiilor dintre țările noastre, 
împărtășesc pe deplin păre
rea dv., domnule ministru, că 
există toate condițiile pentru 
ca relațiile politice, economice 
și culturale dintre țările noas
tre să se dezvolte.

După prezentarea scrisorilor 
de acreditare a avut loc o 
convorbire între președintele 
Consiliului de Stat al R. P. 
Romîne și ministrul Ceylonu
lui.

La solemnitate și la con
vorbire au fost de față Cor- 
neliu Mănescu, ministrul Afa
cerilor Externe și Grigore 
Geamănu, secretarul Consiliu
lui de Stat al R. P. Romîne.

(Agerpres)

unor decorări
Paraschivescu, cu ocazia îm
plinirii a 50 de ani de la 
naștere, pentru merite deose
bite în domeniul creației lite
rare.
. înmînînd înaltele distincții* 
tovarășul Gheorghe Gheorghiu- 
Dej i-a felicitat pe cei deco
rați, urîndu-le noi succese în 
activitatea de viitor. Acad D. 
Panaitescu Perpessicius și poe
tul Miron Radu Paraschivescu 
au exprimat adînca lor mulțu
mire.

Președintele Consiliului de 
Statal R. P. Romîne, Gheorghe 
Gheorghiu-Dej. s-a întreținut 
apoi cu cei prezenți

(Agerpres)
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Adunare festivă la Moscova

---- •----

Să înceteze persecuțiile împotriva
Partidului Comunist din S.U.A.!

consacrata prieteniei sovieto-romîne
MOSCOVA 1 — Coresponden

tul Agerpres transmite : In legă
tură, cu apropierea zilei de 4 fe
bruarie — cînd se împlinesc 14 
ani de la semnarea Tratatului de 
prietenie, colaborare și asistență 
mutuală între R.P.R. și U.R.S.S. —• 
Asociafia de prietenie soviefo- 
romînă a organizat la Moscova 
joi seara, o adunare festivă. 
Au participat muncitori, studenți, 
intelectuali, activiști de partid, re- 
prezenanți ai Ministerului Afaceri
lor Externe, membri ai ambasa
dei R.P.R.t reprezentanți ai pre
sei sovietice și corespondenți ai 
presei romîne.

Cuvînful introductiv a fost rostit 
de Evgheni Afanasenko, ministrul 
învăfămînfului al R.S.F.S.R., pre
ședintele Consiliului, de conducere 
a! Asociației de prietenie sovieto- 
romîne.

A luat apoi cuvînful Alexandr 
Riabinin, vicepreședinte al Sovie
tului din Moscova, vicepreședinte 
al Asociafiei de prietenie sovie- 
to-romîne, care a vorbit despre 
colaborarea multilaterală dintre 
R.P.R. și-U.R.S.S. A. Riabinin, care 
ne-a vizitat țara >n cadrul unei 
delegafii, a împărtășit asistentei 
impresiile culese eu ocazia acestei 
vizite.

în încheiere a luat cuvîntul 
N. Guină, ambasadorul R. P. Ro- 
mîne la Moscova, care, după ce 
a mulțumit pentru organizarea a- 
cestei festivități a vorbit despre 
succesele obținute de poporul ro- 
mîn pe drumul desăvîrșirii con
strucției socialiste.

După festivitate a avut loc un 
concert cuprinzînd cîntece popu
lare și lucrări ale compozitorilor 
romîni și sovietici.

• '•

șifonat: bilanțul S.U.A.
după Punta del Este

LONDRA 1 (Agerpres). — 
In Anglia crește valul de pro
teste împotriva persecutării 
Partidului Comunist din 
S.U.A.

Consiliul districtual dl Sin
dicatului unit al turnătorilor 
din Wales a adresat ambasa
dorului S.U.A. la Londra o 
scrisoare în care condamnă fo
losirea legilor McCarran și 
Smith împotriva Partidului 
Comunist din S.U.A.

Rezoluții de protest au fost 
adoptate de filiala Sindicatu
lui unit al muncitorlor din in
dustria constructoare de ma
șini din Bundee (Scoția), fi-

liala Sindicatului unit al mun
citorilor constructori din 
Breakstone (Londra) și de o 
serie de filiale locale ale Sin- 
dioatului național al minerilor 
britanici din Wdles-ul de sud.

In rezoluția adoptată de 
Comitetul districtual al Sindi
catului unit al muncitorilor 
din industria constructoare de 
mașini din Londra de nord 
care reunește 36.000 membri 
se spune că persecutarea co
muniștilor in S.U.A. amintește 
de politica dusă de naziști în 
Germania, unde erau înăbu
șite toate formele de opoziție.

N. S. Hrușciov propus 
candidat la alegerile 

de deputați în Sovietul 
Suprem al U.R.S.S.
MOSCOVA 1 (Agerpres). — 

TASS transmite : La 1 februa
rie, N. S. Hrușciov, prim-se- 
cretar al C.C. al P.C.U.S., pre
ședintele Consiliului de Mi
niștri al U.R.S.S., a fost pro
pus candidat la alegerile de 
deputați în Sovietul Suprem 
al U.R.S.S.

Candidatura lui N. S. 
Hrușciov a fost propusă la 
uzina metalurgică „Serp i Mo- 
lot“ din Moscova.

La Varșovia se construiește un nou cămin studențesc, care 
va avea 21 de etaje. In fotografie : aspect exterior al noii 

clădiri în curs de construire

Foto : CA.F. VARȘOVIA

încălcare a garanțiilor 
constituționale44

Declarația lui Ous Hali
YORK 1 (Agerpres).NEW

— „Aș putea să fiu executat 
în Texas, condamnat la mun
că silnică în Arizona sau la 
20 ani temniță în Nebraska, 
dacă comuniștii din Statele 
Unite ar admite să se înre
gistreze conform ordinului în
tocmit pe baza legii McCarran, 
a declarat Gus Hali, secreta
rul general al Partidului Co
munist din S.U.A., ziarului 
„San Francisco Chronicle",

•------

PE SCURT
VARȘOVIA. - La Varșovia 

a început seminarul interna
țional de teorie a presei. La 
lucrările seminarului partici
pă ziariști din R. P. Bulgaria, 
R. S. Cehoslovacă, R. D. Ger
mană, R. P. Mongoli, R. P. 
Polonă, R. P. Romînâ, R. P. 
Ungară și U.R.S.S. Din partea 
R. P. Romîne la seminar 
participă o delegație în frunte 
cu Pop Valeriu, redactor șef 
adjunct al ziarului „Scînteia*.

HANOI. Postul de radio 
„Vocea Laosului" a anunțat 
că primul ministru al Laosu- 
lui, prințul Suvanna Fumma, 
a sosit la 31 ianuarie în Va
lea Ulcioarelor înapoindu-se 
de la Geneva.

CAIRO 1 (Agerpres). — 
TASS transmite : Președintele 
R.A.U. Gamal Abdel Nasser 
a distins pe cosmonautul so
vietic I. A. Gagarin care se 
află Ia Cairo, cu cel mai mare 
ordin al republicii „Colanul 
Nilului".

WASHINGTON 1 (Agerpres). 
— TASS transmite : în con
formitate cu înțelegerea rea
lizată între guvernele Uniunii 
Sovietice și Statelor Unite ale 
Americii, la 31 ianuarie au 
început la Washington trata
tive sovieto-americane cu pri
vire la schimbul 
țific și cultural 
și S.U.A. pe anii

referindu-se la învinuirile cu 
ajutorul cărora autoritățile a- 
mericane încearcă să justifice 
măsurile luate împotriva co
muniștilor. Hall a subliniat 
că prevederile acestei legi, 
privind obligativitatea înre
gistrării membrilor Partidu
lui comunist, constituie o în
călcare a garanțiilor constitu
ționale.

Gus Hall, care a mai suferit 
o condamnare de cinci ani 
închisoare pe baza legii fas
ciste Smith, a făcut această 
declarație după ce a ținut o 
cuvintare in fața membrilor 
Asociației tinerilor creștini- 

— Y.M.C.A. — din Sar. Fran
cisco, la invitația unui grup 
de studenți de la Universita
tea din California. Conduce
rea universității a interzis lui 
Hali să vorbească la universi
tate, iar un grup de oameni 
de afaceri reacționari, în frun
te cu Robert Rinehart, preșe
dintele Camerei de Comerț 
din Berkeley, au amenințat 
cu suspendarea contribuțiilor 
la Y.M.C.A. dacă Hali va 
vorbi la sediul acestei asocia- 
ții. Cu toate acestea, studenții 
care l-au invitat pe Hali nu 
s-au lăsat intimidați și au ob
ținut ca acesta să vorbească 
la sediul Y.M.CA i

tehnico-știin- 
între U.R.S.S. 
1962—1963.

VARȘOVIA 1 (Agerpres). — 
Comisia pentru Afacerile Ex
terne a Seimului R. P. Polone 
a adoptat o rezoluție care 
cere să se punâ capăt acți
unilor inadmisibile împotriva 
lui Antoine Gizenga, remarca
bil om de stat și reprezentant 
al forțelor democratice ale 
poporului congolez. In rezolu
ție se exprima convingerea că 
discutarea neîntîrziata în Con
siliul de Securitate a situa
ției create în Congo va fi fo
lositoare pentru cauza pă
cii.

CAIRO 1 (Agerpres). — 
Yussef Es-Sibai, secretarul ge
neral al secretariatului per
manent al Consiliului de Soli
daritate al țărilor Asiei și A- 
fritii, a trimis în numele se
cretariatului permanent o te
legramă secretarului general 
provizoriu al O.N.U. în care 
protestează împotriva arestării 
lui Antoine Gizenga. „Noi, se 
spune în telegramă, sîntem 
indignați de acest act împo
triva conducătorului congolez 
care luptă pentru unificarea 
ți independența 
ump ce separaristul 
se mai af-â în

manevrelor State- 
care cu ajutorul

„în fața 
lor Unite 
O.N.U. încearcă să ocupe din 
nou Congo, secretariatul face 
răspunzătoare pentru securita
tea lui Gizenga Organizația 
Națiunilor Unite".

BEIRUT 1 (Agerpres). - Co
mitetul libanez de solidaritate 
cu popoarele Asiei și Africii 
a dat publicității o declarație 
în care cere ca viața lui An
toine Gizenga să fie salvată. 
„Imperialiștii, se spune în de
clarație, încearcă acum să li
chideze mișcarea făurită de 
Lumumba în Congo și sa co
mită un nou asasinat, supri- 
mindu-l pe Gizenga. Dar oa
menii iubitori de libertate din 
lume nu vor permite aceasta. 
Comitetul libanez de solidari
tate cu popoarele Asiei și A- 
fricii își exprimă solidaritatea 
deplină cu poporul congolez 
luptător".

RANGOON 1 (Agerpres). — 
Opinia publică birmană con
damnă uneltirile colonialiști
lor din Congo și cere elibera
rea de urgență a lui Antoine 
Gizenga.

U Hla Cijo — avocat, secretar 
general al Comitetului birman 
de solidaritate cu popoarele 
Asiei și Africii, a declarat: 
„Acesta este un complot al 
imperialiștilor. Mă gîndesc cu 
neliniște că Gizenga ar putea 
să aibă aceeași soartă cu 
Lumumba. Din punct de ve
dere juridic arestarea unui 
membru al parlamentului care 
îndeplinește voința parlamen
tului este un act ilegal. Con
sider că O.N.U. trebuie să ia 
neîntîrziat măsuri urgente 
pentru eliberarea lui Gizenga**.

Condamnăm cu vehemență 
arestarea lui Gizenga și ce
rem eliberarea lui, a declarat 
scriitorul Umia Tan Tint. 
Trupele O.N.U. au predat pe 
patriotul Congoului reacțio
narilor.

Anul trecut cu complicitatea 
O.N.U. a fost săvîrșită asasi
narea lui Lumumba. în pre
zent O.N.U. ia din nou partea 
imperialiștilor și a grupurilor 
reacționare interne.

l ătălia diplomatică de 
la Punta del Este 
a luat sfîrșit după 
nouă zile frămînta- 
fe. Dean Rusk s-a 
reîntors la Washing

ton fără a putea raporta Casei 
Albe triumful ce îi fusese solici
tat. Epuizat de maratoanele pe 
care a fost obligat să le întreprin
dă, Secretarul de stat al S.U.A. va 
avea, fără îndoială, prilejul unor 
clipe de răgaz în care va putea 
să reflecteze asupra a ceea ce 
s-a înfîmplat în minuscula stațiu
ne balneară din Uruguay.

La Punta del Este reprezentan
ții S.U.A. au venit cu intenția de 
a obține „legalizarea" pregătiri
lor in vederea unei noi agresiuni 
anticubane. Pentru aceasta, Cuba 
trebuia „condamnată" iar prin a- 
plicarea de „sancțiuni" politico- 
economice trebuiau rupte în în
tregime punțile dintre Cuba și 
totalitatea celorlalte țări de pe 
continent. Strategii diplomatici de 
la Washington calculaseră toate 
amănuntele proiectatei operațiuni. 
Mecanismul ' • - —
fia Statelor 
pînă atunci 
în funcțiune 
Mecanismul 
însă la Punta del Este...

Chiar cu cîteva ore înainte 
mult trîmbifafa conferință să 
inaugurată, una din agențiile 
presă occidentale vorbea despre 
„nesiguranța" care i-a cuprins pe 
trimișii S.U.A. „Nesiguranța" s-a 
accentuat cu Irecerea orelor și, în 
ultima clipă, prima ședință a con
ferinței a trebuit să fie amînată. 
Apoi au continuat amînările. în
treaga procedură, stabilită minu
țios dinainte, a trebuit sa fie a- 
bandonată. Ședințele plenare s-au 
ținut în pauza interminabilelor 
dialoguri de culise dintre deleqa- 
ții. Dean Rusk nu a cunoscut clipe 
de odihnă. De la primele ore ale 
dimineții și pînă tîrziu în noapte 
mărșăluia de la o delegație la 
alta, sperînd să mai rotunjească 
numărul de voturi „sigure". Ar
gumentele pe care le folosea pot 
fi sintetizate în două cuvinte : mo
meala și bifa. Celor șovăielnici 
le oferea momeala unui iluzioriu 
ajutor pe care trebuia să-l ga
ranteze suita de congresmeni ce-1 
însoțeau. Celor încăpăfînafi le flu
tura faimoasa bîtă, ameninfîndu-i 
și șantajîndu-i. Rezultatele întîr- 
ziau totuși sa se concretizeze. Iar 
zilele treceau. Nesiguranța se 
transformase de acum în dispe
rare. La Washington răbufnea iri
tare. Cele mai mari slate ale A- 
mericii Latine — Brazilia, Argen
tina, Mexic, Chile, 
dor — refuzau să 
tecul american în 
ne ale Cubei. In 
țări și-a găsit ecou largul sprijin 
pe care popoarele întregului conti
nent îl acordă revoluției cubane.

de vot în Organiza- 
Americane fusese — 
— de atîfea ori pus 

fără bătaie ■ de cap. 
acesta s-a împotmolit

ca 
fie 
de

Bolivia și Ecua- 
acceote ames- 
treburile inter- 
poziția acestor

Presiunile cele mai greu de ima
ginat au fost folosite de S.U.A. 
împotriva acestor țări. Ele nu au 
renunțat însă la atitudinea pa care 
au exprimat-o încă înainte ca re
prezentanții lor să fi sosit la Punta 
del Este. In aceste condiții, Rusk 
a trebuit să aăsească o „formulă 
de compromis". Washingtonul a 
renunțat — silit — la intenția ini
țială de a obține „sancționarea" 
Cubei revoluționare. Diplomația 
americană a trebuit să se mulțu
mească cu o rezoluție în care este 
condamnată orînduirea existentă 
în Cuba ca fiind „incompatibilă" 
cu „idealurile" sistemului inter- 
american precum și o rezoluție ce 
prevede excluderea Cubei din 
O.S.A. Rezoluția nu a primit decît 
'14 voturi, adică limita minimă ne
cesară pentru adoptarea lor. Cele 
6 state mari ale Americii Latine 
au refuzat să subscrie rezoluției.

Rezultatul votului de la Punta 
del Este a stîrnit nemulțumire !a 
Washington. „Victoria" pe care o 
trîmbițează presa reacționară din 
S.U.A. este îndoielnică. In schimb, 
șifonarea prestigiului S.U.A. ește 
neîndoielnică. Intr-adevăr, bilan
țul bătăliei diplomatice indică o 
veritabilă înfrîngere a S.U.A. îm
potriva rezoluțiilor prezentate cu 
sprijinul S.U.A. au votat țări a că
ror populație esfe de 140.000.000 
de oameni și reprezintă peste 70 
la sută din întreaga populație a 
Americii Latine. Pînă și ziarul 
„NEW YORK HERALD TRIBUNE" 
arăta că guvernele care au spriji
nit poziția S.U.A. „reprezintă mi
noritatea latino-americanilor". Zia
rul remarca pe bună dreptate că 
„orice pozifie a Statelor Unite 
care ignorează opinia Argentinei 
și Braziliei, chiar daca acestea 
sînt în minoritate în timpul votă
rii, nu poate conta pe sprijinul 
emisferei în ansamblu". Agenția 
americană „ASSOCIATED PRESS" 
aprecia rezultatul conferinței de la 
Punta del Este „o grea lovitură 
pentru politica americană**.

Infrîngerea diplomatică a S.U.A. 
formează obiectul a numeroase 
comentarii. Ziarul brazilian „DIA- 
RO DE NOTICIAS" scrie că „nord- 
americanii se înapoiază acasă fără 
a avea în bagajele lor tradiționa
lul pachet a| unanimității paname
ricane". Aceiași ziar remarcă că 
„Dean Rusk și oamenii lui au în
cercai să impună măsuri împotri
va Cubei în vederea unei noi a- 
gresiuni armate contra poporului 
cuban, dar la Punta del Este, Rusk 
a întîlnit multe piedici în calea 
sa și s-a poticnit de ele“. Ziarul 
chilian „EL SIGLO" apreciază că 
„rezoluțiile împotriva Cubei, vo
tate la Punta del Este, au fost ob
ținute pe calea celor mai josnice 
presiuni din partea S.U.A.... Sta
tele Unite încearcă să pună gu
vernele lafino-americane într-o 
postură „maccarfhistă" și să îm
piedice ca acest continent să se

alăture principiilor coexistentei 
pașnica între regimurile sociale și 
politice diferite".

Se remarcă In mod deosebit 
faptul că rezoluția pe care S.U.A. 
au impus-o la Punta del Este are 
un caracter ILEGAL. Ministrul Afa
cerilor Externe al Argentinei, Mi
guel Angel Carcano, a sublinia* 
că „carta O.S.A. nu conține nici 
o normă expresă care să serveas
că drept bază hofărîrii adoptate 
de majoritate**. Ministrul de Ex
terne al Ecuadorului a remarcat, 
de asemenea că „nu exisfă nici 
o bază juridică" pentru justifica
rea excluderii Cubei din O.S.A. 
Puncte de vedere asemănătoare 
au exprimat și miniștrii de exter
ne ai Mexicului, Braziliei și B oli
viei. Aceste declarații au deose
bită semnificație deoarece vădesc 
eșecul diplomației americane de 
a „legaliza" acțiunile ei anticuba- 
ne. Popoarele Americii Latine nu 
pot fi înșelate : democrația, secu
ritatea interamericană este ame
nințată nu de Cuba revoluționară, 
ci de politica Statelor Unite. Zia
rul brazilian „ULTIMA HORA" 
scria : „Adevărafii dușmani ai de
mocratei pe continentul nostru 
sînt Statele Unite". Referindu-se 
la afirmațiile calomnioase pe care 
Rusk le-a făcut la Punta del Este, 
ziarul brazilian punea întrebarea : 
„Cine reprimă dezvoltarea noas
tră, cine exercită presiuni asupra 
guvernului nostru pentru a des
ființa monopolul de sfat asupra 
petrolului Răspunsul nu esfa 
greu de dat: S.U.A,

Popoarele Americii Lafine și-au 
spus cuvîntul în apărarea Cubei. 
Cîteva guverne- de lachei au as
cultat ordinele Washingtonului și 

votat rezoluțiile anticubane de 
Punta del Esfe. Niște rezoluții 
acestea pot să fie votate, ele 
au însă puterea de a opri

Avea

spunea : 
aceasta 

că nu 
făuresc

calmul — amenință 
economice țările ce 
să se opună S.U.A. 
Este. Furia dezvăluie

au 
la 
ca 
nu
mersul înainte a| istoriei, 
dreptate președintele Cubei, Os
valdo Dorticos cînd 
„Plecăm liniștiți de la 
conferință deoarece știm 
rezoluțiile, ci popoarele
istoria. Continentul american va fi 
liber, cu adevărat liber. Cu sau 
fără O.S.A., noi tot vom învinge".

La Washington, oficialitățile — 
pierzîndu-și 
cu represalii 
au îndrăznit 
la Punta del
neputința. Neputință diplomației 
S.U.A. în fața evoluției Americii 
Lafine pe un alt drum decît cel 
decretat de Washington. Pentru 
milioanele de oameni flămînzi și 
oropsiți ai continentului sud-ame- 
rican Cuba înseamnă ziua de 
tr.îine, viitorul, înseamnă speranța. 
Nici o rezoluție ce inspirație nord- 
americană nu va putea răpi aces
tor milioane de oameni încrede
rea lor în țara ce întîia oară în 
istoria Americii Latine a devenit 
cu adevărat liberă.

xngculu.. in

francez
fascismul

Poporul 
condamnă

PARIS 1 (Agerpres). —
Forțele democrate din Fran

ța consideră că numai 
lupta unită a tuturor antifas
ciștilor poate pune capăt fără
delegilor fasciștilor. Acțiuni 
organizate de către comitetele 
antifasciste, create în multe

la
împotriva regimului lui Salazar

LISABONA 1 (Agerpres).— 
în seara zilei de 31 ianuarie, 
în orașul Porto — cel de-al 
doilea oraș ca mărime din 
Portugalia — a avut loc o 
impresionantă manifestație a 
luptătorilor antifasciști împo
triva regimului dictatorial al 
lui Salazar. Această manifes
tație a fost anunțată prin ma
nifeste clandestine, cu prilejul 
aniversării a 71 de ani a Miș
cării republicane portugheze 
din 31 ianuarie 1891.

Sute de manifestanți au 
defilat pe străzile orașului 
scandind ..Trăiască liberta
tea !”, „Trăiască Delgado

Poliția a intervenit cu bru
talitate pentru a înăbuși ma
nifestația. în ajutorul poliției 
au fost aduse unități militare.

Manifestația din orașul 
Porto reprezintă, după recenta 
revoltă a garnizoanei din 
Baja, o nouă și importantă 
acțiune de protest împotriva 
regimului fascist al dictato
rului Salazar.

centre ale Franței, au loc în 
fiecare zi. Muncitorii Uzinei 
siderurgice „Sidelor" din Ba
zinul Loreni au întrerupt lu
crul timp de două ore și au 
demonstrat pe străzile orașu
lui scandind lozinci ca: 
„O.A.S. — asasini", „Pace în 
Algeria!". Această manifesta
ție a fost organizată în semn 
de protest împotriva intenției 
O.A.S. de a arunca în aer pri
măria acestei localități.

La Brest, în Bretania, o 
mare demonstrație a avut loc 
la chemarea organizațiilor de 
stingă, după ce munciitori ar
senalului, metalurgiștii și do
cherii au luat parte la o gre
vă de scurtă durată, înainte de 
sfîrșitul lucrului.

La Morlaix, 1.200 de persoa
ne au manifestat pe străzi, iar 
cei 700 de docheri din portul 
Boulogne au făcut o grevă de 
scurtă durată și au constituit 
un comitet antifascist de 
vigilență. PARIS. Aspect de la o recenta manifestație a populației împotriva fasciștilor din O.A.S.

EUGENIU OBREA

Pregătiri în vederea 
Adunării naționale 

generale 
a poporului cuban
HAVANA 1 (Agerpres). ~ 

Agenția Prensa Latina anunță 
că în întreaga Cubă continuă 
pregătirile în vederea celei 
de-a doua Adunări naționale 
generale a poporului cuban, 
care va constitui răspunsul la 
conferința de la Punta del 
Este și care va avea loc la 4 
februarie în Piața Jose Marti 
din carpitala cabană. Uniunea 
organizațiilor revoluționare in
tegrate, diferite organizații 
sindicale, studențești, țărănești, 
precum și comitetele pentru 
apărarea revoluției. Federația 
femeilor cubane, Asociația ti
nerilor insurgenți și altele, au 
desfășurat o largă acțiune de 
mobolizare în vederea acestei 
Adunări, la care se așteaptă 
participarea a circa un mi
lion de persoane.

LISABONA. în timpul unei manifestații anti guvernamentale poliția salazarista ataca cu 
brutalitate pe demonstranți

enfru un negustor, 
situația cea mai di
ficilă se creează a- 
afunci cînd zile de-a 
rîndul nu-i intră nici 
un client în prăvă

lie. Pentru un slujitor al altaru
lui coșmarul cel mai negru este 
biserica goală. Se știe că prospe
ritatea prea sfinților părinți este 
legată strîns de numărul credin
cioșilor dispuși să-și dea obolul 
în schimbul unei promisiuni de 
mînfuire a sufletului. Iar atunci 
cînd enoriașii nu se prezintă din 
proprie inițiativă la apel, oamenii 
bisericii caută cele 
mai eficiente meto
de pentru remedie
rea situației, indife
rent dacă aceste

■ metode au sau nu 
* ceva comun cu sfîn- 
fa evanghelie. Aces
te căutări, de cele 
mai multe ori in- 
frucfoase, se întîm- 
plă să dea 
anumite i 
Așa s-a 
Hamburg, în 
fală.

Locuitorii 
vest-german 
anevoie invitațiilor de a veni la 
biserică. Cu toate străduințele 
depuse de clerici, slujbele reli
gioase nu înregistrau succes de 
public. Foarte dezolantă a fost o 
cifră pe care statistica a furnizaf-o 
bisericii fără nici o intenție ironică, 
ci numai din conștiință profesio- 
nală : în perioadele de vîrf la 
slujbe de-abia se aduna... trei la

sută din populație. Trebuia luată 
neapărat o măsură eficace, tre
buia găsită soluția salvatoare pen
tru a asigura rentabilitatea „bu- 
siness“-ului bisericesc.

Cu aceste gînduri au pornit la 
lucru pastorii din Hamburg. După 
o matură 
a adoptat 
tesenfă fu 
anunț pe 
oraș : „Serviciul divin se va oficia 
pe muzică de jazz". Solicitate să 
dea lămuriri, autoritățile compe
tente au explicat că „nu 
vorba de o senzație". Pur

chibzuinfă înaltul sobor 
o hotărîre a cărei chin- 
redactată sub formă de 
ușa unei biserici din

Din bîlciul
A

este

șise. Jazzul a dat randament, 
întreprinderea a fost inspirată.

Nu știm cum le-a venit prea 
cuvioșilor această idee ; cu sigu
ranță însă că printre factorii care 
le-a dat imbold, cariera sorei 
Sourire nu se află pe ultimul loc. 
Această călugărită belgiană a de
venit nu de mult mare vedetă de 
muzică ușoară pe teme, religioase. 
Singură a compus atît melodiile 
cît și textele unor cîntece pe care 
apoi le-a și executat, acompa- 
niindu-se la chitară în fafa între
gului sobor de mirese ale dom
nului, colegele ei de breaslă. La

ța, falimentul încercării de a îndo
bitoci pe cei tineri. Inițiativa lor 
arată că biserica nu s-a mai putut 
fine pe propriile ei picioare, că 
a trebuit din această cauză să 
cheme în ajutor o forță mai pu
ternică. Cum sfîntul duh n-a răs
puns deloc la chemare, pastorii 
din Hamburg s-au resemnat să 
recurgă la resurse pămîntești. 
Și din arsenalul multiplelor mij
loace de prostire a maselor, de 
care 
ales... 
genul 
tacolul realizat contravine

a

lumii burgheze

SFINTA" INOVAȚIE
i uneori 
rezultate.
înfîmplat

Germania occiden-
recent la

acestui mare oraș 
răspundeau foarte

DIN HAMBURG
simplu — au declarat ele — „sîn- 
tem de părere că trebuie să în
cercăm să oferim tineretului din 
zilele noastre un serviciu divin 
corespunzător caracterului său"

Acest serviciu divin „corespun
zător caracterului" tineretului vest- 
german a fost totuși „o senzație". 
Lăcașul de rugăciune era — de 
astă dată — plin pînă la refuz. 
Polifia făcea de strajă la ușă iar 
slujba aceasta originală, executată 
în ritm de swing, foxtrot sau rock, 
a fost la sfîrșit... bisată. în sfîrșit, 
succes de public I Experiența reu-

mînăsfirea din Fichermont (lîngă 
Bruxelles) sora Sourire a obținut 
un mare succes. Cînfecele ei au 
fost imediat imprimate pe plăci 
care vor fi în curînd puse în co
merț. lată cîteva titluri ale cîn- 
tecelor sorei Sourire : „Aleluia**, 
„Intre stele", „Flori de cactus’’.

In ceea ce îi privește, pastorii 
din Hamburg vor să ducă ac|iunea 
mai departe. Aceasta nu dove
dește însă decît faptul că au fost 
nevoifi să-și recunoască neputin-

dispune capitalismul, au
muzica antimuzicală de

jock-ului. Cu toate că spec- 
ritua- 

lului creștin, sfinții 
părinți hamburghezi 
nu-și fac probleme : 
sfîntă sau nu, între
prinderea trebuie să 
le procure cît mai 
mulți clienfi și prin 
urmare, să le aducă 
un venit cît mai sub
stanțial. Dar „senza
ția" bisericească din 
Hamburg nu-i o so
luție deplină pentru 

Cînd elementul sen- 
i fi de acum epui- 
concurenfii se vor 

biserica hamburgheză 
același tablou al 

pustietăți. Iar atunci

ei.
va

autorii 
zafional 
zat, iar 
înmulți, 
va oferi 
dezolantei
prosperitatea sfinților părinți va fi 
dusă de rîpă. Business-ul acesta 
bisericesc este sortit falimentului 
chiar dacă îl acompaniază asurzi
torul „rock".

ION D. GOIA

Conferința 
de presă 

lui J. Kennedy
WASHINGTON 1 (Ager

pres). — Conferința de presă 
a președintelui Kennedy, care 
a avut loc la 31 ianuarie la 
Washington, a fost consacrată 
în mare parte problemelor in
terne ale S.U.A.

La începutul conferinței de 
presă, președintele Kennedy 
l-a prezentat celor adunați pe 
A. I. Adjubei, redactorul șef 
al ziarului „Izvestia"» care se 
află în S.U.A.

întîlnirile care au avut loc 
între A. I. Adjubei și P. Salin
ger, purtătorul de cuvînt al 
Casei Albe, a arătat președin
tele, au fost extrem de utile.

Kennedy și-a exprimat con
vingerea că orice fel de schimb 
de informații, de puncte de 
vedere, și orice fel de colabo
rare între Uniunea Sovietică 
și Statele Unite vor fi utile. 
El și-a exprimat speranța că 
pe măsura îmbunătățirii aces
tor contacte problemele care 
provoacă încordarea și creea
ză un pericol la adresa păcii 
se vor atenua.

Referindu-se la posibilitatea 
unei călătorii în Uniunea So
vietică, J. Kennedy a spus că 
ea Va depinde de slăbirea în
cordării relațiilor americano- 
sovietice.
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