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în 1961 In Industria construcțiilor de mașini și a prelucrării 
metalelor volumul producției a crescut fața de 1960 cu 20 

la sută

Producția efectiva de energie 
electrica a fost în 1961 de 
8.631 mil. kWh, adicâ a cres
cut fața de 1960 cu 13 la sută

In 1961
• In anul 1961 pentru 

învâțâmînt s-a cheltuit 
suma de 4,2 miliarde lei, 
adicâ cu 21 la sută mai 
mult decît in 1960.

• Numărul sălilor de clasă la școlile de 
cultură generală a crescut cu 3.700.

• S-au dat în folosință săli de cursuri șl 
laboratoare în Institutele de învățâmînt supe, 
rior în suprafață de 15.000 m.p., cămine stu

dențești cu peste 11.500 locuri, cantine pentru 
circa 6.100 studențl.

• Au fost cuprinși 
in învâțămîntul superior 
81.400 studenți, cu 13,1 la 
sută mai mulți decit în 
anul universitar I960—1961.

(Din Comunicatul Direcției Centrale de Sta
tistică cu privire la îndeplinirea Planului 
de Stat al Republicii Populare Romine 

pe anul 1961).

Din creșterea păsărilor —

Extind metodele 
înaintate de lucru

Colectivele întreprinderilor 
constructoare de mașini din 
regiunea Ploiești extind meto
dele înaintate care le ajută să 
obțină o productivitate ridica
tă, să îmbunătățească conti
nuu calitatea produselor.

Pentru călirea unei roți din
țate prin metodele obișnuite, 
la Uzinele de utilaj petrolier 
„1 Mai“ din Ploiești era ne
voie de două ore și jumătate. 
jAcum, după introducerea pro
cedeului de călire cu ajutorul 
curenților de înaltă frecvență, 
această operație se face în nu
mai 20 de minute. Totodată, 
s-a îmbunătățit calitatea pie
selor.

Aceste avantaje au determi
nat pe metalurgiștii de la Uzi
nele „1 Mai" să extindă în a- 
cest an călirea prin curenți de 
înaltă frecvență la 300 de re
pere, față de 200 în anul tre
cut.

Un alt procedeu înaintat — 
turnarea cu modele ușor fuzi- 
bile — aplicat la Uzinele 
„I. C. Frimu“ din Sinaia, a 
dus la creșterea productivi
tății muncii cu 80 la sută. Ca
litatea pieselor turnate s-a îm
bunătățit, iar prețul lor de 
cost a scăzut la jumătate. A- 
cum, acest procedeu este folo
sit la mai mult de 70 la sută 
din piesele care se toarnă la 
Uzinele „I. C. Frimu".

(Agerpres)
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i- FORAJ CU
entru cel ce cu
noaște Oltenia, 
vechea Oltenie cu 
peisajul ei sărac 
de altădată, în ca
re decenii la rînd

nu se producea nici o 
schimbare, întîlnirea cu Bă- 
benii, Bîltenii, Zătrenii sau 
Țiclenii de azi e una din sur
prizele cele mai pline de neo
bișnuit. In numai cițiva ani 
Țiclenii, Biltenii, Zătrenii ejc. 
au devenit unele dintre cele 
mai strălucitoare șt mai proas
pete perle din suita de schele 
petroliere ale patriei.

Firesc, întîii specialiști au 
fost aici tot prahovenii, dar 
curînd după sosirea lor o masă 
mare de localnici (majorita
tea tineri) au urcat cu curaj 
în sonde deprinzînd toate ope
rațiile, începînd cu meseria cea 
mai simplă (sondor) și termi- 
nînd cu cele mai complicate 
(sondor-șef, maistru, brigadier 
și inginer petrolist).

Interesant este că, pînă la 
un moment dat, noii munci
tori nu și-au pus prea multe 
probleme în legătură cu stabi
lirea precisă a particularită
ților modului de foraj folosit 
de ei (cu masă rotativă) în 
comparație cu alte sisteme u- 
tilizate în lume.

Iată însă că, potrivit sarci
nilor de dezvoltare a eco
nomiei naționale, trasată de

partid, ritmul și metodele du
pă care lucrau nu mai dădeau 
satisfacție. Forajul numai prin 
sistemul cu masă rotativă fă
cea ca ritmul să fie necores
punzător, timpii neproductivi 
prea mari, uzura utilajelor 
prea rapidă și, deci, costisi
toare. Așa a apărut o noțiune 
nouă: forajul cu turbina.

— Cu turbina se forează 
mai repede ?

— Mult mai repede!
— Și e mai ieftin ?
— Mult mai ieftin!
— Atunci să învățăm și noi!
Și s-au apucat să învețe. Și 

să lucreze.
Cifrele sînt concludente. In 

1960 — primele sonde forate 
cu turbina. Ianuarie 1961 — 
la Întreprinderea de foraj Bîl
teni 29 la sută din adîncimea 
sondelor se forează cu turbina. 
Ianuarie 1962, tot la Bîlteni 
— forajul cu turbina a cres
cut la 66 la sută din numărul 
metrilor forați. Pe întreg trus
tul de foraj Tg. Jiu viteza de 
foraj în 1961 a crescut prin 
aplicarea turbinei cu 51 la 
sută, iar pentru 1962 e prevă
zută o creștere a forajului cu 
turbina la 66—70 la sută din 
totalul metrilor forați.

L-am cunoscut la Țicleni 
pe unul dintre cei mai buni 
conducători de brigadă de fo
raj pe care îi are industria pe
trolieră din Oltenia. L-am în-

TURBINA -i
tilnit sus, în sonda 117, aflată 
chiar în plin centrul acelei 
mări de sonde a Țiclenilor. Se 
numește Constantin F. Popes
cu și e un om parcă făcut a- 
nume să întîmpine greutățile 
muncii în sondă.

— Făcut anume ? rîdea el. 
Poate. Să știi însă că pînă în 
1955 nici prin gînd nu-mi 
trecea c-o să ajung să lucrez 
în petrol. Vezi dumneata dea
lurile astea din jur ? Pe aici 
am păscut cu ani în urmă 
oile celor avuți...

Constantin F. Popescu e 
chiar din Țicleni, unul dințre 
foștii desculți ai Țiclenilor, 
dar nu numai atît: e unul 
dintre muncitorii de numele 
cărora se leagă sute de sonde 
forate în întreaga Oltenie. 
Brigada lui e una din primele 
care și-au însușit și au trecut 
la aplicarea forajului cu tur
bina.

Primul din brigadă care a 
învățat noua metodă a fost el. 
Cărți, reviste, ingineri, teh

nicieni — a descusut tot, a a- 
flat tot. I-a adunat apoi pe 
băieți și le-a explicat și lor, 
a căutat să trezească în ei en
tuziasmul pentru noua me
todă, lucru pe care — bineîn
țeles — l-a reușit. Atîta însă, 
nu-i deajuns. Doar cu entu
ziasmul nu faci mare lucru. 
Conducerea întreprinderii de 
foraj Bîlteni împreună cu co

mitetul sindicatului și organi
zația U.T.M. au hotărît să în
ființeze un curs de ridicarea 
calificării la care să se predea 
lecții despre însușirea meto
dei de foraj cu turbina. Lector 
— tînărul inginer Virgil Sin- 
gurov. Brigada lui Popescu 
n-a lipsit niciodată. Caiete, 
creioane, notițe. Orice expli
cație era notată, orice indica
ție experimentată. Și s-a tre
cut la forarea primei sonde.

In sondă, Popescu seamănă 
cu un comandant de vapor.

— Să știți că în foraj, mai 
mult decit oriunde, munca bri
găzii, organizarea ei, decurge 
după un plan de-a dreptul ști
ințific, fiecare om trebuind să 
fie permanent la postul său, 
ca pe vapor. Cu atît mai mult 
cînd forezi cu turbina.

Ce e nou la această me
todă ? In forajul cu masă 
rotativă sistemul de înaintare 
se baza pe învîrtirea întregii 
coloane de țevi care se intro
ducea în adine — chiar dacă 
ajungea la 3-4-5 kilometri — 
odată cu colosul de prăjini 
învîrtindu-se și sapa. Energia 
cheltuită era mare, uzajul 
foarte mare, dacă se rupea 
coloana într-un punct — cum 
se întîmpla adesea, asta în-

EUGEN FLORESCU
(Continuare în pag. a 2-a)

Conferințe regionale ale U.T.M.

Membrii gospodăriei agri
cole colective „23 Au
gust" din Băilești, re

giunea Oltenia, au hotărît să 
dezvolte în anul acesta și mai 
mult una din ramurile de pro
ducție care pentru gospodăria 
lor s-a dovedit a fi deosebit 
de rentabilă. Este vorba des
pre creșterea păsărilor. Cum 
au ajuns colectiviștii de aici 
la o asemenea concluzie este 
lesne de înțeles dacă ne gîn- 
dim că chiar din primul an 
de cînd au început să se ocu
pe de creșterea păsărilor au 
obținut un venit destul de 
bun. Deși atunci, la început, 
nu crescuseră decît 300 de 
păsări, acestea le-au adus în
tr-un an un venit în valoare 
de 15.000 lei.

în anii următori, folosind 
cu pricepere experiența cîști- 
gată în această privință, co
lectiviștii au sporit numărul 
de păsări — în 1959 la 1.700 ; 
în 1960 la 2.500, iar anul tre
cut, în 1961, ei au crescut în 
total 14.000 de păsări, dintre 
care au oprit ca matcă 5.000. 
Astfel au putut să valorifice 
importante cantități de ouă și 
carne de pasăre. Anul trecut, 
gospodăria colectivă din Băi
lești a obținut din creșterea 
păsărilor un venit global de 
peste 260.000 lei.

Nu se poate spune însă că 
totul a mers ușor chiar de la 
început. Cînd colectiviștii au 
hotărît să dezvolte această 
ramură de producție s-au gă
sit dintr-odată în fața unor 
probleme cu totul noi, care 
nu se mai puseseră pentru ei 
pînă atunci în gospodăria co
lectivă. „De unde vom lua 
ouăle? Cum vom scoate noi 
atîția pui?" se întrebau ei. 
Omul gospodar însă, găsește

Utemista Odessa Mihăescu 
de la întreprinderea „Anti- 
coroziv" București verifică 
piesele din material plas
tic necesare termocentra

lei de la Roznov.

Foto : AGERPRES

venituri mari
întotdeauna o bună rezolvare 
a lucrurilor. Gospodăriile a- 
gricole de stat din împreju
rimi le-au înlesnit procurarea 
ouălelor de la găini de rasă 
bună. Cît privește scosul pui
lor, cineva a venit cu ideea 
ca meșterii din echipa de 
construcții să întocmească 
pentru început un incubator 
din resurse locale. S-a cons
truit astfel un incubator cu o 
capacitate de 4.000 de ouă.

Problema cea mai dificilă 
se punea în legătură cu pre
gătirea oamenilor care să de
vină crescători de păsări. 
Creșterea păsărilor este o me
serie foarte gingașă la care se 
cere pricepere, răbdare și 
multă dragoste față de ceea 
ce faci. Tocmai de aceea or
ganizația de partid și condu
cerea gospodăriei colective au 
hotărît să trimită în acest 
sector unii dintre cei mai buni 
colectiviști, cu simț de răs
pundere față de muncă și ca
re își exprimaseră dorința să 
lucreze la creșterea păsărilor.

Organizația de bază U.T.M. 
din gospodărie a înțeles că 
este de datoria ei că să ajute 
gospodăria colectivă cît mai 
mult în această privință. Mem
brii comitetului U.T.M- au 
stat de vorbă cu cîțiva tineri 
colectiviști și în special cu ti
nere care și-au exprimat do
rința să devină crescătoare 
de păsări. Le-au arătat ce im
portanță mare are pentru 
gospodăria lor, pentru apro
vizionarea piețelor din orașe 
această ramură de producție 
și apoi i-au recomandat con
ducerii gospodăriei pentru a 
fi încadrați în sectorul avicoL 
Florea Pascu, imul dintre a- 
cești tineri, a fost trimis la 
școala de brigadieri zootehni-

In secția forja a Uzinelor 
„23 August" din Capitală, 
șeful de echipă Neagu Ma
rin. și forjorul Marin Niță 
urmăresc scoaterea piesei 
din cuptor după ce aceasta 

a fost încălzita
Foto : AGERPRES

Inovații aplicate 
în producție

In anul 1961, la întreprin
derile textile „C. Ivănuș" Pu
cioasa au fost aplicate în pro
ducție 69 propuneri de inova
ții, care au adus întreprinde
rii o economie de aproape 
2.000.000 lei.

In prima lună a anului 1962 
au fost prezentate cabinetului 
tehnic un număr de 15 pro
puneri de inovații și raționa
lizări, printre care cea mai 
importantă prevede construi
rea unui tampon de proteja
re a firelor la stoarcerea în 
mașina centrifugă, dispozitiv 
care face să se obțină o re
ducere a deșeurilor de fire 
cu 250 kilograme lunar. Ve
rificată, propunerea a dat re
zultatele așteptate.

Pînă acum au și fost apli
cate în producție 9 propuneri 
de inovații și raționalizări, fă
cute în cursul lunii ianuarie, 
aparținînd unor muncitori ca 
Gh. Diaconescu, Gh. Rădu- 
lescu, Ștefan Dumitrescu și 

I alții. 

cieni unde s-a pregătit în 
mod special pentru creșterea 
păsărilor. Maria Măciucă, Eu
genia Popescu și Maria Jifcu 
au început după cîteva zile 
să lucreze la incubatoare, la 
îngrijirea și hrănirea puilor.

Organizația de bază U.T.M. 
însă nu s-a mulțumit numai 
cu recomandarea tinerilor ca
re să lucreze în sectorul zoo
tehnic. S-a preocupat tot 
timpul și de felul în care a-

I. DRĂGAN

(Continuare în pag. a 2-a)

130 de tone de 
lianți (dextrină și 
uleiuri vegetale) au 
economisit con
structorii de trac
toare și autoca
mioane din Brașov 
folosind, la con
fecționarea miezu
rilor de la formele

de turnare, rezi
duuri de la rafinării 
și fabrici de zahăr. 
Deoarece costul în
locuitorilor este 
mai mic de 10 ori 
decît al lianților 
întrebuințați îna
inte, a scăzut co
respunzător și pre

AU PĂȘIT PE DRUMUL GOSPODĂRIEI COLECTIVE
In primăvara anului 1960, Ia îndemnul partidului, 

țăranii din satul Cociuba Mare din raionul Salonta 
su pus bazele unei gospodării agricole colective. 
La început nu erau decît 54 de familii cu o supra
față arabilă de 142 hectare. Lucrînd pămîntul $u 
mașinile stațiunii de mașini și tractoare, aplicînd în 
viață măsurile agrotehnice înaintate, după nici doi 
ani de la înființare, gospodăria colectivă avea un 
fond de baza de peste 1.000.000 lei. Organizația 
de partid din sat a inițiat o seamă de acțiuni care 
să lămurească țăranii muncitori de avantajele mun
cii în comun, la care și organizația U.T.M. a mo
bilizat un mare număr de tineri.

Vizitele la gospodăriile colective din satele ve

cine, serile de calcul și de întrebări și răspunsuri, 
întîlnirile cu colectiviștii, au făcut ca țăranii mun
citori să cunoască mai îndeaproape gospodăria co
lectivă, cum este organizată munca, cum sînt re
tribuiri colectiviștii. Aici au aflat că în colectivă 
s-au obținut cu 500 kg și 650 kg porumb la hectar 
mai mult ca în sectorul individual.

Convingîndu-se de avantajele muncii în comun, 
toți locuitorii satului s-au înscris în gospodăria co
lectivă ,,Drum Nou". Gospodăria colectivă din 
Cociuba Mare numără acum 450 de familii care 
muncesc înfrățite 1.100 ha teren.

N. BOGLUȚ 
tehnician agronom

In zilele de 3 și 4 februa
rie a.c. au continuat conferin
țele regionale U.T.M. Au avut 
loc conferințele organizațiilor

Se schimbă viața satelor
La fiecare trei case una nou 

construită sau renovată, lumină e- 
lectrică pe toate ulițele și în a- 
proape toate locuințele, școală 
elementară și cămin cultural nou 
construite, aparate de radio în 
mai mult de 80 Ia sută din nu
mărul caselor — așa arată în pre
zent satul colectivizat Pricaz din 
regiunea Hunedoara.

țul de cost al pie
selor turnate. Nu
mai la turnătoria 
de fontă a uzine
lor de autoca
mioane s-au eco
nomisit materiale 
în valoare de a- 
proape 600.000 lei.

(Agerpres) 

regionale U.T.M. Ploiești șl 
Suceava, la lucrările cărora 
au participat membri ai Bi
roului C.C. al U.T.M.

Schimbări asemănătoare cu cele 
din satul Pricaz s-au petrecut în 
zeci șl zeci de sate și comune 
colectivizate din regiunea Hune
doara.

In satele regiunii au fost con
struite în ultimii doi ani mal mult 
de 3.000 de case noi aparfinînd 
țăranilor colectiviști.

(Agerpres)

Sporesc 
suprafețele 
cultivate 

cu legume
Colectiviștii din Dobrogee e* 

coedă o mare importanță dezvol
tării ramurilor aducătoare de 
mari venituri și care asigură pro* 
dusele necesare aprovizionării 
locuitorilor orașelor și zecilor de 
mii de vizitatori ai stațiunilor de 
pe litoral.

In acest an suprafața cultivată 
cu legume de gospodăriile colec
tive din apropierea litoralului și 
orașelor sporește cu 1.500 hectare. 
Totodată, se iau măsuri pentru 
sporirea recoltelor. Astfel, colec
tiviștii au construit încă 13.000 mp 
de răsadnițe, au Insămințat dife
rite culturi timpurii șl au fertilizat 
mai mult de jumătate din terenu
rile ce vor fl Insămlnțate In pri
măvară cu legume.

Pentru aprovizionarea șl In pe
rioada de iarnă a orașelor cu le
gume proaspete, gospodăriile co
lectiva Viile Noi, Straja, Palazu 
Mare, Anadalchiol și altele au 
construit sere din care au început 
să trimită în piețele orașelor pri
mele trufandale.

(Agerpies)

Consfătuirea pe țară 
a Casei de Economii 

ți Consemnațiuni
Luni dimineața s-a deschis 

in Capitală, consfătuirea pe 
țară a Casei de Economii și 
Consemnațiuni a Republicii 
Populare Romine.

La consfătuire participă 
conducătorii direcțiilor regio
nale C.E.C. și lucrători ai a- 
paratului central al Casei de 
Economii. De asemenea la 
consfătuire asistă reprezen
tanți ai unor ministere și 
instituții centrale de stat, zia
riști.

...La revedere! Ne vom vedea din nou, la sfîrșitul vacanței!
Foto : O. PLECAN

„Bine ați venit la odihnă, 
dragi studenți!“

incria, Bușteni, 
SS* Predeal, Timiș...

In aceste zile,
S stațiunile amintite 

sint asaltate de 
' • 1 tinerețe : au 6osit 

la odihnă studenții — peste 
5.000 din întreaga țară. Cei 
mai buni studenți, în carne
tele cărora și în această se
siune au fost înscrise note 
mari. Au părăsit, pentru 10 
zile, sălile de cursuri, labora
toarele, bibliotecile, căminele 
studențești confortabile, și 
și-au dat întîlnire la munte. Și 
aici, ca și în facultăți și la 
cămine, îi întîmpină aceeași 
părintească grijă — grija 
pentru confort, pentru odihnă. 
Un părinte iubit veghează ca 
și tineretul studios să aibă 
cele mai bune condiții de 
viață și de studiu — partidul.

...Ieri în zori, bucuria a inun
dat bulevardul străjuit de po
mii albiți de ninsoare care 
duce către gara Băneasa. Și
ruri lungi de zeci și sute de 
studenți, îmbrăoați în costume 
sportive de iarnă și purtînd 
în spate schiuri și rucsacuri, 
înaintau spre gară.

...Gara Băneasa freamătă de 
voioșie și elan tineresc. Și-au 
dat aici, în zori, întîlnire peste 
1.000 de studenți (duminică au 
mai plecat 300), care vor pe
trece neuitate zile de odihnă 
în stațiunile de pe Văile Pra
hovei și Timișului. Și cu a- 
ceeași punctualitate au venit 
la lntîlnhe și aîntecul și 
gluma.

Locomotiva șuieră prelung 
pornind la drum cu 17 vagoa

ne încărcate cu studenți și- 
voioșie. Flutură batiste, răsu
nă cîntecele și trenul prinde 
viteză din ce în ce mai mare. 
In compartimente se leagă 
ușor discuțiile. Amintirile din 
sesiunea de examene sînt 
prea proaspete pentru a nu fi 
depănate cu lux de amănunte. 
Studentul Șerb an Gheorghiu 
de la Institutul pedagogic po
vestește unei colege de la Fa
cultatea de filologie a Univer-

Prima zi

de tabără

sității Parhon despre seria... 
„10“ obținută la toate cele 3 
colocvii și examene. Constan
tin Maria le povestește cole
gilor de compartiment despre 
pasiunea ei pentru medicină.

„Alaltăieri, după ce am dat 
ultimul examen i-am telefonat 
tatei la uzină, la Ploiești. Nu 
l-am găsit în secție și atunci 
l-am rugat pe maistiu să-i co
munice că am încheiat sesiu
nea cu bine, că am obținut 
numai note de 9 și 10 și că 
plec în tabără la Predeal. 
Maistrul nu mă cunoaște decît 
din vorbele tatei. Asta nu l-a 
împiedicat insa să mă felicite 
călduros și să-ani ureze va
canță plăcută".

Și trenul aleargă de zor 
vrînd parcă să ajungă la 
Ploiești înaintea dimineții. Din 

compartimentul alăturat răsu
nă un glas melodios acompa
niat de o chitară : „Pe schiuri, 
la vale...".

Apele învolburate ale Pra
hovei se rostogolesc năvalnic. 
Locomotiva pufăie din greu, 
trenul se apropie de Sinaia, 
care, pentru 10 zile va deveni 
un adevărat orășel studențesc. 
Prin difuzoarele de pe peron 
răsună urarea caldă, colegia
la : „Bine ați venit, dragi stu
denți, ia o-dihnă Și în timp 
ce trenul îi poartă pe ceilalți 
tineri colegi spre taberele de 
la Bușteni și Predeal, la biroul 
de cazare din Sinaia se fac 
operativ repartizările celor 
peste 600 de studenți și stu
dente ce vor petrece vacanța 
în minunata stațiune domina
tă de pe înălțimi de hotelul 
turistic de ia Cota 1400. Gru
puri, grupuri, studenții se 
îndreaptă spre vile. îi aș
teaptă camere confortabile. 
Fiecare își aranjează ba
gajele în ordine. Nerăbdă
tori, consultă apoi pro
gramul de tabără afișat ia 
fiecare vilă. Excursii la Buș
teni, Cota 1400 și Platoul Bu- 
cegi, reuniuni, seri literare, 
filme, programe artistice stu
dențești, carnavalul surprize
lor... Toate vor face de neuitat 
zilele petrecute aici. Și stațiu
nea este atît de frumoasă în 
haina albă, imaculată de nea. 
La difuzoarele vilelor se aude 
invitația „Tovarășii studenți 
sînt poftiți la masă

Poftă bună și petrecere fru
moasă !

IOAN N. CHIȚU
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Foraj cu turbina
masculin

Dinamo 
formația

Intrata în producție la siîrșitul anului 1961 noua filatură de la Găvana a întreprinderii 
textile din Pitești este înzestrata cu utilaj modem, de înaltă tehnicitate. Utemifitel» 
Elena Popescu, Florica Stere și Cecilia Constantinescu privesc cu satisfacție produ

sele realizate în această secție

de 13—11 
formației 
feminină 
cu 13—7

S-a dat «tariul în proba de 50 m plat junioare. Aspect de la concursul atletic des
fășurat în sala Floreasca H

Handbal in 7
„Cupa de iarnă" la handbal 

a continuat cu disputarea unor 
noi jocuri. Un rezultat sur
prinzător s-a înregistrat în 
meciul dintre echipele femi
nine Rapid și Progresul, în 
care cea de-a doua formație 
a reușit să învingă pe cam
pioana țării noastre cu 7—4 
(4—2). Întîlnirea dintre echi
pele Știința și I.T.B. s-a în
cheiat cu scorul 
(7—6) în favoarea 
studențești. Echipa 
Vestitorul a învins 
(7—2) pe Confecția.

In turneul final 
campioana țării, 
București, a întilnit . 
Centrul școlar pe care a între- 
cut-o cu scorul de 27—13 
(10—7).

Atletism

Valentin Karaulov a cîștigat 
proba de 1000 m în 2’25”9/10, 
Viktor Lipsnis a aruncat greu
tatea la 18 m, jar tînăra atletă 
Nina Andreeva a sărit la 
înălțime 1,66 m.

Și la Moscova a avut loc un 
concurs atletic pe teren aco
perit. în lipsa iui Brumei, 
plecat la Varșovia, proba de 
săritură în înălțime a revenit 
lui Viktor Bolșov cu un re
zultat foarte promițător : 
2,08 m.

Fotbal
Echipele de fotbal Dosza Buda

pesta și Banik Ostrava (R. S. 
Cehoslovacă), care se afla In tur
neu în Cuba, s-au întîlnit într-un 
joc demonstrativ la Havana. 
Meciul s-a încheiat cu un rezul
tat de egalitate : 4—4 (1—3).

De la crosul „1 Mai“
la Jocurile Olimpice

Atletul sovietic Oieg Fedo
seev a stabilit duminică la 
Leningrad cea mai bună per
formanță mondială pe teren 
acoperit în proba de triplu 
salt cu un rezultat de 16,15 m. 
Cel mai bun rezultat anterior 
era de 15,98 m și aparținea 
aceluiași sportiv.

♦

Rugbi (Urmare din pag. I-a)

proba de 1.500 m. cu timpul 
de 4 : 09,0 min.

„Cu un an mai tîrziu — ne 
povestește în continuare Va
moș — am obținut primele 
victorii internaționale cu pri
lejul concursului internațional 
de atletism de la Ploiești din
tre loturile reprezentative de 
juniori ale R.P.R. șt U.R.S.S. 
Cu acest prilej m-am clasat 
pe primul loc atît la 800 m 
cit și la 1^00 m, obținind ală
turi de excelenta Iolanda

vor începe frumoasele între
ceri de masă : crosul de pri
măvară și Spartachiada de 
vară. Inscrieți-vă și partici
pați cu drag in astfel de con
cursuri, cuceritoare prin re
vărsarea lor de voioșie și ti
nerețe .' Participarea la astfel 
de competiții să insemne în
ceputul unei bogate și rodnice 
activități sportive. Odată por
niți pe acest drum perseverați, 
munciți cu răbdare și ambiție. 
Marile

Numai 7,2 secunde i-au tre
buit atletei Ludmila Motina 
pentru a parcurge distanța de 
60 de metri. Acest timp, care 
egalează cea mai bună per
formanță mondială de sală, 
stabilită în 1960 de australia
na Betty Cuthbert și egalată 
de Irina Bocikareva. a fost 
realizat pe stadionul de iarr.ă 
din Leningrad.

în același 
nul UJELSS.

concurs, campio- 
1* 1500 metri.

De vorbă cu maestrul 
sportului, Zoltan Vamoș

alt re-

ntîliiindu-1 pe stra- 
dă, la locul său de 
muncă sau la 
școala medie sera
lă, unde este e- 
lev în clasa a

Xl-a, nici nu-ți vine să crezi 
că tînărul acesta subțire, cu 
mișcări domoale și cu vorba 
tărăgănată este unul dintre 
cei mai buni atleți ai țării, 
prin felul său de a fi, prin 
modestia și căldura cuvintelor 
sale te cucerește încă din pri
mele clipe. Vorbind 
despre drumul pe 
care l-a străbătut 
spre culmile mă
iestriei sportive, 
utemUtul Zoltan 
Vamoș subliniază 
mai întîi faptul că 
tn alte vremuri, sub
gim, talentul și posibilitățile 
sale s-ar fi irosit la fel ca ale 
atîtor altor tineri.

Prima sa pasiune sportivă a 
fost... fotbalul pe care îl prac
tici împreună cu alți copii din 
cartier pe terenul de antrena
ment al Uzinelor textile din 
Arad. La virata de 16 ani, pe 
cind era elev la o școală pro
fesională din orașul de pe 
Mureș, a participat alături de 
colegii lui la tradiționalul 
cros de primăvară organizat 
în cinstea zilei de 1 Mai.

„Aceasta a fost prima com
petiție de atletism la care am 
participat — ne spune Zoltan 
Vamoș, aduclndu-și cu drag a- 
minte de entuziasta întrecere 
sportivă a primăverii, de emo
țiile primei întreceri atletice. 
La faza pe oraș m-am clasat 
pe locul II la categoria mea 
de virată. Faptul acesta m-a 
stimulat atît de mult îneît m-a 
făcut să uit de prima mea 
pasiune sportivă — fotbalul".

Din anul 1954, devenind elev 
al Școlii medii tehnice de cul
tură fizică din Timișoara, Zol
tan Vamoș, sub îndrumarea 
profesorului Cornel Iovănescu, 
se dedică cu totul atletismu
lui, în primul concurs înregis
trează în cursa de 1.500 m. 
rezultatul de 4 : 24,0 minute. 
E bine să rețineți această ci
fră întrucît rezultatele obți
nute anterior demonstrează 
elocvent valoroasele calități de 
demi-fondist ale lui Zoltan 
Vamoș. în același an, în me
ciul atletic de juniori R.P.R. 
- R. P. Bulgaria, Zoii (cum îi 
spun toți cunoscuțiî săi) reu
șește să ocupe locul III în

Balaș prețioase victorii pen
tru lotul nostru**.

în toamna aceluiași an tinâ- 
rul nostru atlet stabilește ’.a 
Campionatele internaționale 
de atletism ale R.P.R. un nou 
record in proba de 100 m plat 
juniori și seniori cu tunpul de 
1:52,2 nun.

Și apoi marTe c.-afrwr.’.ăr. 
internaționale a-av.
Balcaniada de la Belgrad, me
ciul de la Paris, Jocurile Mon
diale ale Tineretului și Stu
denților de la Moscova, Jocu
rile Balcanice de la București, 
turneele din China și Egipt, 
concursul de la Praga. turneul 
din țările scandinave și in 
1960: Jocurile Olimpice de la 
Roma, unde Zoltan Vamoș s-a 
clasat pe locul V în proba de 
1.500 m. cu rezultatul de 3:40,8 
minute.

în același an, el încununea
ză la Atena, frumoasa com
portare de la Roma, cucerind 
titlurile de campion balcanic 
în probele de 800 m și 1.500 m.

în momentul de față numele 
lui Zoltan Vamoș îl întîlnim 
de cinci ori pe tabelul recor
durilor republicane în dreptul 
următoarelor performanțe de 
valoare europeană :

1:48,2 min. la 800 m, 2:23,0 
min. la 1.000 m, 3:40,5 min. la 
1.500 m, 5:15,6 min. la 2.000 m, 
8:09,6 min. la 3.000 m.

— Ce dorești să le spui ti
nerilor care de-abia acum fac 
primii pași în atletism ?

— Aș vrea să mă adresez 
mai întîi celor care nu au în
drăgit încă viața stadioanelor 
și care nu au simțit încă ma
rile satisfacții ale întrecerilor 
sportive. Nu peste mult timp

rezultate nu apar peste 
noapte.

In retorta recor
durilor trebuie tur
nată multă voință 
și măcar un dram 
de pasiune, de dă
ruire pentru spor
tul îndrăgit. Fie- 

rezultct să vă bucu-care -------- --
re dar să vă și nemulțu
mească. Numai astfel nep a- 
junge La performanțe. Areți 
încredere fa «arrraori penn
ed talentul vostru fără expe- 
r\en;a lor se troeește •« za
dar. Personal mă snoajex 
să vă ssaa omeină la dapor. 
țse csi modesseU wele araof- 
nașe. putem ivilai pe Va- 
dional D< wma dapă essm tăm 
convins oi ne vom vedea ta 
itcrml primelor întreceri ale 
crosului U Mai-. N« por să 
uit niciodaU această întrecere 
și de aceea o urmăresc la fie
care an ea multă emoție și « 
multă satisfacție".

dePe piftiile
Poiana Brașov s-au 
disputat duminică în
trecerile din ziua a 
doua a „Cupei Di
namo* la schi fond. 
Ninsoa'ea care a că
zut în tot timpul nop
ții a încetat U zori. 
zăoada prăfuită a fost 
bună se—*- concurs- 
La 15 km băroa;; a

Gh C —oo* « 
tCasa O^-er'-orj îb

• Ce? xr-
du* ’»«- 

ne-'e Rifli-* Su
ceava. Botoșani și 
Va*ra Dornei au parti
cipat duminici la pfi- 
ma ediția e competi
ției „Cupa Domelor*. 
Cei 50 de concurenți 
și-au d.sputat victoria

Noi succese ale sportivilor sovietici
Cea de-a 56-a ediție a cam

pionatelor europene de patinaj 
viteză a luat sfîrșit duminică 
pe stadionul „Bislet" din Oslo 
cu un frumos succes al 
tîvilor sovietici care au 
rit 4 medalii de aur.---e—_

spor- 
cuce- 
După

Evgheni Grlșin, învingător în 
proba de 500 m cu timpul de 
40” 7/10, alți doi patinatori so
vietici au obținut victoria J 
R. Merkulov la 5000 m în 
8’ 09” 6/10 și Boris Stenin la 
1500 m în 2’14”7/10. Titlul de 
campion european absolut a 
fost obținut de Robert Merku
lov (U.R.S.S.) care a totalizat 
188,163 puncte.

P E S

s c

Sp9ctatorii care au urmărit 
întîlnirea de baschet juni
oare Rapid-Chemie Halle 
(R.D.G.) au asistat la un 
meci interesant cu multe 

faze spectaculoase

Intr-un meci de rugbi con- 
tînd pentru „Turneul celor 5 
națiuni" la Cardiff, echipa 
Scoției a învins cu scorul de 
8—3 (8—0) echipa Țării Ga
lilor. Este pentru prima oară 
din anul 1927 clnd echipa 
scoțiană ciștigă în deplasare 
în fața rugbiștilor din Țara 
Galilor.

Baschet
feminină de baschet 
Halle (R. D. Ger- 

încheiat turneul

Echipa 
Chemie 
mană), și-a 
in țara noastră, jucînd dumi
nică dimineața în sala Giu- 
lești cu echipa Rapid Bucu
rești Baschetbalistele noas
tre 
rul

au obținut victoria cu sco- 
de 68—52 (31—26).

H I
00' 50*\ urmat de di- 
namovistul Ion Rășină 

Elena Tom 
(Cew Ofțerilw) a 
termi-at invingăoa'e 
în proba feminină de 
10 km cu timpul de 
48" 28", iar ia juniori, 
pa ecee«j; disfanți. a 
dfUgat 
fDmamoj

•ere
joec*«*or

loe Ofteanu 
fo 44' ir. 
10.000 da
9-■**.•• •

ta probae oe u*»or» 
uriaș, slalom spacial 
și fond. M Grigoraș 
dm Va*ra Dome/ a 
cîșfigat proba de 
slalom special, I. Vio
rel a învins la slalom 
uriaș, iar proba de 
fond (15 km) a reve- 

schiorului suce-

alllndu-se numeroși 
oameni ai muncii ve- 
niți In excursie din 
diferite orașe ale țării, 
au asistat la concursul 
de sărituri de la 
trambulină. Pe primul 
loc s-a clasat Ștefan 
Bure^ea (Casa Ofițeri
lor Brașov), urmat de 
Voinea Florea 
nemo).

(Di-

Vto- 
Dof-

D O 
nea Vlasa (Vatra 
nei) s-a clasat pe pri
mul ioc în proba de 
5 km fond (femei).

Obținînd cele mai 
bune rezultate schiorii 
din Vatra Dornei au

IOX CRISTIAN
--------•---------

ocupat primul loc în 
această competiție.

semna zile întregi de timpi 
morți. Or, forajul cu turbina 
lichidează toate aceste greu
tăți în primul rînd prin aceea 
că nu coloana se învîrte, ci 
numai sapa, jos, învîrtită de 
o turbină în urma presiunii 
lichidului introdus de sus la 
100—120 de atmosfere.

Aceasta impune, continuă Po
pescu, o altă organizare în 
brigadă. Anumite meserii ca
pătă o greutate deosebită, de 
cei ce le îndeplinesc depinzînd 
foarte mult grăbirea ritmului 
de foraj, prin aceea că ei pot 
preveni și înlătura avariile.

...Avaria cea mai grea e po
sibilitatea ca sapa să se rupă 
și să rămînă jos, „la talpă". 
Dacă ți s-a întîmplat, să zi
cem la 1000—1500 de metri în
seamnă că ore întregi n-o să 
faci altceva decit să scoți toa- ■ 
te țevile afară, să vîri uni 
magnet, să încerci să „prinzi* 
sapa ruptă, apoi să introduci 
din nou coloana. E un lucru 
extrem de complicat, care 
cere ore și uneori zile de lu
cru.

— Prevenirea acestei avarii 
depinde de toți muncitorii bri
găzii, dar în primul rînd de 
sondorul-șef și de ajutorul lui, 
care trebuie să supravegheze 
minut cu minut viteza de 
înaintare. Regula spune că 
atunci tind ai văzut că viteza 
de înaintare a sapei scade cu 
50 la sută față de viteza cu 
care s-a inccpat forajul în- 
seamnă că sapa e uzată și tre
buie înlocuită. Experiența a- 
ceasta ne-a învățat însă să 
luăm măsuri în plus. I-am in
struit pe sondorii-șefi și pe a- 
jutorii lor ca atunci tind ob
servă că viteza a scăzut cu 25 
la sută să-și pună întrebări, să 
fie pregătiți. Care e cauza scă
derii vitezei ? S-a uzat sapa ? 
Am întîlnit o rocă mai dură ? 
Ce indică comanda geologică 
pentru adîncimea aceasta ?

O altă funcție foarte im
portantă o ocupă, în brigada 
care lucrează la forajul cu 
turbina, mecanicul pompelor 
care asigură presiunea de 100- 
120 de atmosfere. In brigada 
lui Constantin F. Popescu 
munca aceasta o îndeplinește 
un tînăr de 20 de ani, Nicolae 
Dumitru. Regula muncii lui 
este să nu se facă nici o repa
rație la pompe în timpul cit 
jos, „la talpă", se poate fora. 
Toate reparațiile să fie făcute 
in timpul schimbărilor de 
sapă! Asta reduce foarte mult 
timpii neproductivi.

Ceilalți membri ai brigăzii 
sînt și ei totdeauna gata 
sprijine buna funcționare 
sondei, să grăbească ritmul 
înaintare, să micșoreze
minimum timpii neproductivi; 
Gh. Mat și Ciurea Aristică la 
„pene", la schimbarea prăji-

nilor, Năstase Staiculescu la 
„pod", Ștefan Păsărin la in
stalația electrică etc. Zi de zi, 
ceas de ceas, fiecare membru 
al brigăzii e la postul lui, ca 
pe vapor, cum zicea Constan
tin F. Popescu.

Așa se explică și faptul că 
în 1961 brigada lor și-a depă
șit sarcina de plan cu aproape 
2.000 metri forați și a reali
zat o economie de peste 
1.500.000 lei, iar în luna ia
nuarie 1962, avea un avans de 
dteva sute de metri la son
da 117, pe care își propune 
s-o termine cu 5 zile înainte 
de termen.

Sus, pe dealurile din Ți- 
cleni, unde Constantin F. Po
pescu păștea odinioară oile 
se înalță turlele sondelor. 
Noaptea, peisajul e grandios.

Sub o lumină feerică, sondele 
Ticlenilor par filigrame de 
aur. Din loc în loc unele din 
ele sînt învăluite în aburi 
albi.

— Acelea sînt sondele unda 
se forează. Se forează cu tur
bina — spune Popescu. Sondele 
110 și 111 s-au terminat zilele 
trecute, le-au forat brigăzile 
de tineret a lui Ion Popescu, 
a lui Virgil Singurov... Dar 
iată colo sonda 104 — a mai
strului Topală, dincolo 112 a 
lui Ciucur, dincolo lucrează 
brigada lui Anton Butz, ai 
auzit de ei? Băieții ăștia nu 
mai șînt sondori, sînt maeștri 
ai forajului. Ne-au întrecut și 
pe noi...

— Tot eu turbina ?
— Tot. Toate brigăzile de 

tineret aparținînd Trustului 
de foraj Tg. Jiu forează cu 
turbina.

Din creșterea păsărilor 
venituri mari

(Urmare din pag. l-a)

să 
a 

de 
la

ceștia munceau în acest sec
tor, i-a ajutat să-și ridice 
mereu calificarea. Astfel, s-a 
luat hotărîrea să se scoată 
din biblioteca gospodăriei co
lective cele mai interesante 
cărți și broșuri privind creș
terea păsărilor și să fie duse 
la locul de muncă al tineri
lor pentru a fi studiate.

Lucrările Consfătuirii 
țară a țăranilor colectiviști, 
cuvîntarea tovarășului Gheor- 
ghe Gheorghiu-Dej i-au însu
flețit pe colectiviștii din Băi- 
lești, care au pornit anul a- 
cesta cu forțe noi la muncă 
pentru înflorirea gospodăriei 
lor colective. La dezbaterea 
cifrelor de plan pe 1962 ei 
n-au uitat însă să se opreas
că și să chibzuiască cu pro
funzime și la măsurile pe 
care le vor lua pentru a dez
volta și mai mult în acest an 
creșterea păsărilor.

— Condiții avem destule — 
ne spunea deunăzi tovarășul 
Constantin Jianu, președinte
le gospodăriei colective. A- 
ici, aproape de noi, există o 
baltă unde putem crește rațe 
și gîște. Apoi, putem folosi 
pentru hrana păsărilor multe 
gozuri rămase de la selecțio
narea griului, sămînță de 
sorg, lucemă verde și altele. 
Vom crește în anul 
24.000 de păsări, care după 
socotelile noastre de 
sperăm să ne aducă un ve
nit global de peste 600.000 lei. 
Din cele 24.000 păsări, ne-am 
propus să oprim 10.000 ca 
matcă pentru că în anii vii
tori vrem să dezvoltăm și mai 
mult această ramură de pro
ducție deosebit de rentabilă.

Am mai aflat de la tovară
șul președinte că în vederea 
realizării acestui angajament 
s-au și luat primele măsuri. 
Astfel, un nou incubator cu 
o capacitate de 3.000 ouă (deci

pe

acesta

acuma

capacitatea totală a 
toarelor gospodăriei 
nul acesta de 7.000 
în curs de construire, 
cîteva zile în aceste 
toare vor fi puse primele se
rii de ouă. Se va 
hală de creștere a 
cu o capacitate de 
și de asemenea se 
construi 7 cotețe.

Cu ce va contribui organi
zația de bază U.T.M. la rea
lizarea acestor obiective? Ca 
și în anii trecuți va recoman
da pe cei mai buni tineri să 
lucreze la creșterea păsărilor. 
Comitetul U.T.M. s-a și gindit 
de pe acum la cîteva dintre 
fetele care și-au exprimat do
rința să devină crescătoare 
de păsări. La cursurile cercu
lui de zootehnie unde sînt în
scrise vor acumula cunoștin
țele necesare acestei meserii.

La un număr așa de mare 
de păsări va fi, desigur, ne
voie, mai ales în anumite pe
rioade de vîrf, vara, de multi 
oameni în acest sector. De 
aceea este bine ca organiza
ția de bază U.T.M. să se gîn- 
dească și la pregătirea altor 
tineri pentru această meserie 
în afară de cei care au mai 
lucrat pînă acum în sectorul 
avicol. Să li se predea și a- 
cestora lecții în această pri
vință de către inginerul zoo
tehnist al gospodăriei colecti
ve, să li se procure cărți și 
broșuri de specialitate pe ca
re să le studieze. De aseme
nea, după ce ei vor începe să 
lucreze la creșterea păsărilor, 
munca lor să fie analizată cu 
seriozitate în adunările gene
rale ale organizației de bază 
U.T.M. Să li se dea ajutorul 
necesar pentru a-și ridica 
mereu calificarea, în așa fel 
ca aportul lor la dezvoltarea 
creșterii păsărilor în gospodă
ria agricolă colectivă să fie 
cît mai mare.

tncuba- 
va fi a- 
ouă) este 

Peste 
incuba-

construi o 
păsărilor 

10.000 pui 
vor mai

Un moment palpitant. îna
intașii echipei Rapid pun 
din nou la încercare apă
rarea echipei Filaret. Me
ciul s-a disputat duminică 
pe terenul acoperit cu— 
zăpadă al stadionului Giu- 

lești
Fotogrcrfii: V. RANGA

CURT
• Echipa de fotbal (juniori) 

a R. D. Germane își continuă 
pregătirile în vederea partici
pării la Turneul internațional 
U.E.F.A. care va avea loc în 
cursul lunii aprilie în R. P. 
Romînă. La 25 februarie echi
pa R. D. Germane va susține 
la Halle un meci amical cu 
echipa juniorilor din Austria, 
care, de asemenea, va partici
pa la turneul U.E.F.A. Jocul va 
fi arbitrat de cehoslovacul 
Mach.

Budejovice-Sonp Kladno 6-24;
Litvinov-Dukla Lit.omerice 6-5.

® Campionatul de hochei pe 
gheață al R.S. Cehoslovace a 
continuat cu disputarea a 6 
întîlniri. Fruntașa clasamen
tului, Ruda Hvezda Brno, a 
terminat la egalitate : 3—3 cu 
Spartak Plsen. Alte rezultate: 
Spartak Sokolov o-Slovan Bra
tislava 2—1; Dukla Jihlava- 
Tesla Pardubice 12—6; S.J.C,

• S-au tras la sorți sfertu
rile de finală ale „Cupei cam
pionilor europeni" la baschet, 
în competiția feminină echipa 
Rapid București va întîlni 
echipa Daugava Riga. Primul 
joc se va disputa la Riga. Iată 
programul celorlalte întîlniri 
ale competiției feminine : 
Turnverein Augsburg—Slovan 
Orbis Praga ; Medina Coruna 
—Radnicki Belgrad; S. K. 
Leningrad—Slavia Sofia.

Sferturile de finală ale com
petiției masculine se vor des
fășura după cum urmează : 
Legia Varșovia—Real Madrid, 
sau Ignis Varese; Olimpia 
Ljubljana, sau Universitatea 
Heidelberg—Anvers, sau Alsa
ce Bagnolet; Dinamo Tbilisi— 
Darueseffaka Istanbul; Iskra 
Svit (R. S. Cehoslovacă)— 
T.S.K.A. Moscova.

In comuna Dărmănești, regi
unea Ploiești, cartea a devenit 
pentru majoritatea tinerilor un 
prieten apropiat. Ea le îmbo
gățește orizontul politic, cul
tural și științific, le este aju
tor de preț in activitatea zil
nică pe care o desfășoară în 
tînăra lor gospodărie colectivă.

De acest lucru te convingi 
discutind cu tinerii colectiviști, 
cititori ai bibliotecii, partici
pând la acțiunile organizate la 
bibliotecă in acest scop. Iată 
de pildă o întîmplare eloc
ventă din activitatea bibliotecii 
în legătură cu ajutorul prețios 
pe care-l poate avea fiecare 
tînăr citind cartea agroteh
nică. Tinărul Vasile D. Spî- 
nescu, cititor pasionat al cărții 
agrotehnice, obținuse în toam
nă o producție cum nu mai 
văzuseră dărmăneștenii. La 
„lotul- lui era adevărat pele
rinaj. Oamenii voiau să 
afle cum s-a intîmplat a- 
cest lucru și-l întrebau mereu.

Explicațiile le-a dat într-o 
zi Vasile Spînescu la biblio
teca comunală, unde a luat cu- 
vintul în fața cititorilor. Le-a 
vorbit despre cărțile care l-au 
ajutat să muncească mai bine, 
despre „îndrumătorii" lui, a- 
flați în rafturi și consemnați 
in fișa de cititor.

Pe unii care l-au ascultat a- 
tunci i-a mirat înflăcărarea și 
competența acestui om care,

cartea mînă, vor
bea despre folosul cules din 
fiecare pagină citită. S-au mi
rat de cite știa, de cite reți
nuse din cărți. Și mulți au ră
mas pe gînduri...

In Dărmănești, Vasile Spî- 
nescu nu-i insă singurul ase
menea exemplu. Asemenea lui, 
zeci de tineri și vîrstnici stră
bat de cîteva ori pe săptă- 
mînă drumul la bibliotecă 
să-și ia cartea îndrăgită, să

pînza roșie a mesei, cîteva 
cărți și începea să explice:

— Uitați, tovarăși, asta e o 
carte care ne-a sosit de curînd 
la bibliotecă. In ea este vorba 
despre.-

Cartea era pusă la loc, prin
tre celelalte, dar Aurelia nu-și 
mai lua privirile de pe co
perta ei.

După un timp cîțiva tineri 
s-au desprins, unul cite unul, 
din mijlocul celorlalți și au

— Scria în ziar despre o 
carte... „Moromeții“... O aveți 
aici ? Aurelia venea acum să 
ceară o carte, anume, după ce 
se informase despre ea.

Biblioteca din Dărmănești e 
zilnic vizitată de zeci de ță
rani muncitori, tineri și vîrst
nici. Ii atrage activitatea bo
gată de aici, manifestările 
care-i ajută să învețe din fie
care carte citită, să-și formeze 
și să-și dezvolte o conștiință

Comoara
de

participe la manifestările or
ganizate aici, care-i ajută să 
tragă învățăminte din fiecare 
carte citită.

Iat-o pe Aurelia Anca, de 18 
ani. Sfioasă și tăcută, venea, 
cu alți utemiști la manifestă
rile organizate de bibliotecă în 
colaborare cu căminul cultu
ral. Venea, la început, mai 
mult fiindcă mergeau și alții, 
bunăoară Ion Ene sau Dumitru 
Neculcea. învățătoarea Ioana 
I. Ileana, membră în comite
tul comunal U.T.M., așeza, pe

trecut la masă, în locul învă
țătoarei. Să vorbească ei des
pre cărțile care le-au plăcut, 
să spună ei ce au învățat din 
cartea citită. Aurelia l-a auzit 
pe Dumitru Popescu, a văzut-o 
pe Emilia Neagu, utemiști ca 
și ea, i-a ascultat la fel de 
atentă. A citit apoi cărțile re
cenzate de aceștia. Intr-adevăr, 
aveau dreptate, cărțile erau 
pline de învățăminte...

Și într-o zi Aurelia n-a mai 
cerut „o carte" ; s-a adresat 
bibliotecarei Ana Iliant:

nouă. Acum, în „Luna cărții 
la sateu în comuna Dăr
mănești sînt organizate 
forme noi de popularizare 
a cărții și manifestări care 
să țină treaz interesul ci
titorilor. S-a deschis cea de a 
doua expoziție de cărți pe 
tema : „Cartea agrotehnică — 
sprijin prețios al țărănimii 
muncitoare pentru obținerea 
de recolte bogate*1. Aceasta e, 
de altfel, și tema unei consfă
tuiri cu cititorii pentru care se 
pregătește utemistul Paul

Gheorghiu, tehnician agro
nom. Pentru aceeași consfă
tuire se pregătesc intens și ti
neri cursanți, la învățămîntul 
agrozootehnic cum sînt colec
tiviștii Andrei Olteanu, Geor- 
geta Pătrașcu sau Ion M. 
Crețoiu. Ei sînt pasionați lec
tori ai cărților agrotehnice.

In Dărmănești, comuna că
reia burghezo-moșierimea i-a 
lăsat moștenire sute de a- 
nalfabeți, drumul la biblio
tecă este cunoscut azi de ma
joritatea tinerilor și vârstnici
lor. Cartea — comoară desco
perită de tot mai mulți — îi 
ajută să dobîndească, învă
țăminte prețioase pentru mun
că lor în gospodăria colec
tivă.

Pline de semnificație ni se 
par, în lumina acestui adevăr, 
cuvintele lui Vasile D. Spî
nescu, azi președinte al G.A.C. 
„Drumul belșugului* :

— Cartea s-a înscris, cu noi. 
în colectivă. Avem mare ne
voie de ea, mai ales că sîntem 
la început. Ea ajută atît pe 
tineri cît și pe vîrstnici să-și 
formeze o conștiință înaintată. 
Ne ajută pe toți să ne ridicăm 
cunoștințele agrotehnice pen
tru a putea să contribuim din 
plin la întărirea economico- 
organizatorică a tinerei noas
tre gospodării colective.

C. NANCU



In centrul dezbaterilor
dezvoltarea conștiinței socialiste

a tineretului
ecent, în ceta
tea fontei și a oțe
lului. Hunedoara, 
au avut loc lucră
rile conferinței or
ganizației regio-

în

nale U.T.M.
Conferința a analizat con

tribuția adusă de tineretul 
hunedorean, mobilizat de că
tre organizațiile U.T.M., sub 
conducerea organizațiilor de 
partid, la îndeplinirea marilor 
sarcini puse în fața oameni
lor muncii din regiunea Hune
doara de cel de-al III-lea 
Congres al partidului, activi
tatea organizațiilor U.T.M. 
pentru educarea comunistă a 
tinerilor și a adoptat hotărîri 
menite să ducă la creșterea 
continuă a aportului tineretu
lui la înfăptuirea sarcinilor 
trasate de partid.

Tinerii din industria side
rurgică a Hunedoarei — s-a a- 
rătat în darea de seamă pre
zentată de tovarășul Sabo 
Carol, prim-secretar al Comi
tetului regional U.T.M. — în
cadrați în brigăzile de produc, 
ție ale tineretului, au dat în 
anul 1961 peste plan 6156 tone 
fontă, 13.067 tone oțel, 14.250 
tone laminate, 1.950 tone aglo
merate, 34.251 tone cocs me
talurgic. De asemenea, brigă
zile tinerilor din industria 
minieră a Văii Jiului au rea
lizat peste plan, în același an, 
90.000 tone cărbune dintre 
care 45.000 tone cărbune coc- 
sificabil iar tinerii de la în
treprinderile miniere Ghelar 
și Teliuc au extras 5.800 tone 
minereuri feroase peste plan.

Conferința a apreciat că în 
ultimii doi ani organizațiile 
U.T.M.. sub conducerea orga
nizațiilor de partid, au desfă
șurat o mai eficientă muncă 
politică pentru mobilizarea ti
neretului la întrecerea socialis
tă pentru îmbunătățirea cali
tății produselor, sporirea pro
ductivității muncii și reducerea 
prețului de cost. Ele s-au pre
ocupat mai concret de antre
narea celor 1830 de brigăzi de 
producție ale tineretului în în
trecerea pentru cucerirea ti
tlului de brigadă fruntașă.

Darea de seamă a relevat, 
de asemenea, contribuția pe 
care au adus-o in acești doi 
ani organizațiile U.T.M. d- la 
sate, sub directa conducere a 
organizațiilor de oartidy la 
colectivizarea agriculturii, la 
întărirea econom ico-organiza- 
torică a gospodăriilor colec
tive existente, la creșterea 
producției agricole vegetale și 
animale.

Cu deosebită atenție au as
cultat cei peste 400 de dele
gați șt invitați, salutul comi
tetului regional al P.M.R. a- 
dresat conferinței regionale 
U.T.M. de către tovarășul Pe
tru Furdui, membru al C C. al 
P.M.R., prlm-secretar al Co
mitetului regional Hunedoara 
al P.M.R. care a scos în evi
dență contribuția însemnată 
pe care a adus-o tineretul la 
îndeplinirea sarcinilor pe care 
partidul le-a pus în fața oa
menilor muncii din regiunea 
Hunedoara.

După ce a vorbit despre 
dezvoltarea economică și cul
turală a regiunii, tovarășul 
Petru Furdui a spus :

Rezultatele obținute de ti
nerii din întreprinderi, din 
unitățile socialiste din agri
cultură și din școli dove
desc că în regiunea noas
tră crește un tineret minunat, 
entuziast, plin de vigoare și 
voință de muncă, pătruns de 
dorința fierbinte și de hotă- 
rîrea fermă de a-și consacra 
întreaga capacitate și putere 
de muncă cauzei desăvîrșirii 
construcției socialiste în pa
tria noastră.

Organizațiile U.T.M., alături 
de sindicate, sint chemate să 
mobilizeze întregul tineret la 
ridicarea continuă a calificării 
profesionale, la însușirea teh
nicii înaintate, la introducerea 
în practică a celor mai eficace 
metode de muncă, să se ocupe 
mal mult de educarea tineri
lor In spiritul disciplinei socia
liste a muncii, al grijii și r" 
punderii față de avutul 
ștesc, al dragostei față de 
brica unde lucrează.

Punînd cu toții umărul 
spus în încheiere vorbitorul — 
vom reuși să facem din regi
unea noastră, renumită nu nu
mai prin bogățiile ei uriașe, 
prin puterea el industrială dar 
și prin locurile 6ale pitorești, 
prin monumentele sale Isto
rice și ale naturii — o re
giune înfloritoare, ca o adevă
rată grădină.

Conferința a apreciat că re
zultatele obținute de tine
ret în lupta pentru îndepli
nirea sarcinilor economice ale 
întreprinderilor, pentru trans
formarea socialistă a agricul
turii. reprezintă rodul muncii 
politice desfășurate de către 
organele și organizațiile 
U.T.M., sub directa conducere 
a organizațiilor de partid.

Mai mulți vorbitori printre 
care Mihai Purțuc, de la 
C.S.H., Ion Ghinea, prim-se- 
cretar al Comitetului orășe
nesc U.T.M. Petroșani și alții, 
au arătat că sub conducerea 
organizațiilor de partid, orga
nizațiile U.T.M. s-au preocu
pat îndeaproape de a-i ajuta 
pe tineri să înțeleagă profund 
politica partidului nostru, 
sarcinile ce revin fiecăruia Ia 
locul său de muncă pentru 
traducerea ei în fapte.

— Prin adunările generale, 
lnvățămîntul politic, prin în
treaga activitate a organizației 
noastre, spunea în conferință 
tovarășul Mihai Purțuc, am 
urmărit să le explicăm ti
nerilor sarcinile sporite pe 
care partidul le pune a-

nul acesta 
natului și a 
să le dezvoltăm și mai mult 
interesul pentru însușirea ști
inței și tehnicii înaintate, să 
contribuim la educarea lor 
în spiritul disciplinei socialiste 
față de muncă, al grijii și răs
punderii față de avutul ob
ștesc.

Referindu-se la adunările 
generale ca mijloc însemnat 
de educare politică a tinerilor, 
tovarășul Mihai Purțuc a vor
bit despre experiența organi
zației U.T.M. din care face 
parte, în pregătirea și desfă
șurarea adunărilor generale.

— De fiecare dată birourile 
organizațiilor U.T.M. din sec
ția noastră - a spus el - se 
sfătuiesc cu un mare număr 
de utemiști, cu tovarăși din 
conducerea secției, cer ajuto
rul organizației de partid asu
pra problemelor care urmează 
a fi dezbătute în adunările ge
nerale. Dînd viață propuneri
lor făcute de utemiști, în 
adunările generale s-a dis
cutat ” 
către 
tăriei 
luptă 
a fi membru al Uniunii Tine
retului Muncitor și despre alte 
probleme care au ajutat tine
retul să înțeleagă mai bine 
politica partidului nostru, rea
lizările regimului democrar- 
popular, trecutul de luptă re-

fața combi- 
secției noastre,

despre conducerea de 
partid, izvorul forței și 
U.T.M., 40 de ani de
a partidului, cinstea de

sate. Ca urmare, în anul tre
cut, mulți tineri țărani au pă
șit pe calea gospodăriei co
lective.

Conferința 
o sarcină 
stă în prezent în fața organe
lor și organizațiilor U.TJM. de 
la sate — alături de intensi
ficarea muncii politice pentru 
a se încheia procesul de co
lectivizare în regiune — o 
constituie educarea tinerilor 
colectiviști în spiritul dragos
tei față de munca în G A.C., 
față de avutul obștesc. Orga
nizațiile U.T.M. — s-a ară
tat ta conferință — au dato
ria să mobilizeze toate forțele 
tineretului pentru a contribui 
la consolidarea economico-or- 
ganizatorică a G.A.C., pentru 
creșterea continuă a producție: 
agricole vegetale și animale. 
In acest scop să recomande pe 
cei mai harnici și priceput 
tineri pentru a lucra în sec
torul zootehnic, să se preocupe 
de crearea a noi echipe de ti
neret al căror obiectiv princi
pal să fie obținerea de pe su
prafețe cit mai mari de teren 
neirigat, a unor producții de 
5000 kg porumb boabe la hec
tar. sâ mobilizeze un număr 
dt mai mare de tineri la în- 
vățămintul agrotehnic, să-i a- 
jute să aplice in riață cunoș
tințele dobindtte

In conferință s-a arătat că 
un mijloc eficace de educare

a subliniat că 
importantă ce

arăta:

Conferința organizației 
regionale U. T. M. 

Hunedoara

răs- 
ob- 

! fa-

—a

voluționară a poporului nos
tru.

Organizațiile U.T.M. — s-a 
arătat în conferință — au da
toria să explice maselor largi 
de tineri, prin toate mijloa
cele ce le stau la Ir.demîrâ: 
adunări generale, invățămfc: 
politic, conferințe, activități 
cultural-educative etc, poli
tica înțeleaptă a partidului 
nostru de desăvirpre a con
strucției socialiste, *ă-: ajut» 
să înțeleagă profund sarcinile 
ce le revin pentru traducerea 
ei în viață.

Conferința a indica: organi
zațiilor U.T.M. din întreprin
deri să se ocupe in continuare 
cu și mai mare atenție de îm
bunătățirea activității brigăzi
lor de producție ale tineretu
lui, de îndrumarea și ajuto
rarea concretă a acestora, să 
combată orice manifestare de 
formalism în ceea ce privește 
acordarea titlului de brigadă 
fruntașă. Ele trebuie să le a- 
jute îndeaproape în organiza
rea muncii, în stabilirea o- 
biectivelor și a angajamente
lor în întrecere, precum și ta 
îndeplinirea acestora.

Deși peste 19.000 de tineri 
muncitori au participa: la di 
ferite cursuri de ridicarea ca
lificării profesionale, confe
rința a subliniat necesitatea 
ca în colaborare cu comitetele 
sindicatelor organizațiile UTM 
să se ocupe în continuare de 
ridicarea calificării profesio
nale a tinerilor mobilizindu i 
la cursuri și la alte forme ini
țiate în acest sens.

In conferință s-a discutai 
de asemenea, despre necesita
tea îmbunătățirii in continua
re a activității organizațiilor 
U.T.M. din școlile profesio
nale, despre necesitatea gene
ralizării experienței bune ob
ținute la Școala profesională 
de ucenici din Lupeni în ceea 
ce privește educarea politică 
a ucenicilor. Ele trebuie să se 
ocupe mai mult ca pină acum 
de problemele învățăturii, ale 
întăririi disciplinei în școală. 
Comitetele U.T.M. din între
prinderi să se ocupe cu mai 
multă grijă de organizarea 
practicii în producție a uceni
cilor, de dezvoltarea la aceștia 
a dragostei pentru meseria a- 
leasă, antrenîndu-i la activi
tatea brigăzilor de producție 
ale tineretului, precum și la 
alte activități cultural-educa
tive.

In cadrul conferinței s-a a- 
cordat o atenție deosebită 
muncii politico-educative pe 
care o desfășoară organizațiile 
U.T.M. de la sate în rîndul ti
neretului. Atît darea de seamă 
cit și numeroși delegați care 
au luat cuvîntul printre care 
Petre Fintină din comuna Mi
halț, M inodora Groza din co
muna Băița, și alții au vorbit 
pe larg despre felul în care 
sprijină organizațiile U.T.M. 
munca politică desfășurată de 
organizațiile de partid pentru 
transformarea socialista a a- 
griculturii. S-a arătat astfel 
că multe organizații U.T.M. de 
la sate, punînd la baza acti
vității lor sarcinile și învăță
mintele ce decurg din docu
mentele Plenarei C- C. ăl 
P.M.R. din iunie-iulie 1961. 
din concluziile Consfătuirii pe 
țară a colectiviștilor, au des
fășurat, sub conducerea orga
nizațiilor de partid, o susți
nută muncă politică de con
vingere pentru atragerea tine
retului pe calea gospodăriei 
colective- Astfel, în toate co
munele din regiune, organiza
țiile U.T.M. au îndrumat ti
nerii să viziteze gospodăriile 
colective fruntașe, au organi
zat întîlniri ale tinerilor cu 
colectiviștii fruntași, seri de 
calcul, adunări generale în care 
tinerii au fost ajutați să înțe
leagă cum este organizată și 
retribuită munca în G.A.C., 
care este zestrea unei tinere 
colectiviste și alte asemenea 
mijloace eficace de explicare 
a politicii partidului nostru de 
construirea socialismului la

a nner.lcr ta spiritul friJB și 
răspunderii față de avutul ob
ștesc. de a le cultiva dragos
tea pentru frumos, spiritul de 
buni gospodari, H constituie 
acțiunile cu caracter patriotic, 
întreprinse de către organiza
țiile U.TAL In regiunea Hune
doara. sublinia darea de sea
mă. peste jMt de tineri fac 
parte din cele aproape 190C 
brigăzi utem_ste de muncă pa
triotei- In cursul an ului 1951 
tinerii au colectat pentru oțe- 
lăriile patrie: 25.532 tone fier 
vechi, au parte pat la lucrări 
de împădurire, la construirea 
de no: școli, la amenajări de 
drumuri, redarea unor noi te
renuri circuitului agricol, cu
rățiri de pășuni etc., realizind 
economii în valoare de peste 
2.900.000 lei.

In cuvîntul său tovarășul 
Sergiu Ivanov, prim-secretar 
al Comitetului orășenesc 
U.T.M. Hunedoara, a arătat că 
în orașul Hunedoara, pe mă
sură ce alte blocuri noi i$i 
primesc locatarii, este nevoie 
de amenajarea unor noi alei, 
o unor zone verzi, este nevoie 
de curățenie și ordine.

Propunerea făcută. ca un 
-.umăr de brigăzi utemiste de 
muncă patriotică să ia sub în
grijirea lor rfte un eolpșor al 
r.oului oraș, a fost îmbrățișată 
cu căldură de pametpan;:: la 
conferință.

Ia continuare. darea de tea
mă, precum și numeroși dele
gați care au participat la dts- 
cuțjj s-au referit la necesttatea 
educării multilaterale a tine
rilor. la imbogâtrea continuă 
a cunoștințelor Ier de rulrură 
generală.

— Problecia dezvoi^rii con
științei sorialiste a tinerilor, 
a spus in cxirlnm. său tovară
șul Ștefan Tripșa — maistru 
o;elar. Erou a! Munci: Seria
lise, merită toată atenția din 
partea organizațiilor U.TAL 
Ele trebuie să-’ învețe in 
permanență pe tineri să se 
comporte civilizat fn viața de 
familie și în «oc-etate, să să
dească în conștiința lor grija 
permanentă față de avutul ob
ștesc, dragostea fierbinte față 
de patria noastră socialistă, să 
!e dezvolte asemenea trăsături 
ca fermitatea în lupta cu 
greutățile. cinstea, spiritul 
creator în muncă, voința, en
tuziasmul. modestia și sinceri
tatea, specifice omului 
tații socialiste.
Mulți participant la 

ții au scos în evidență faptul 
că numeroase organizații 
UT3f. au obținut o bogată 
experiență in acest sens, folo
sind cu pricepere forme vari
ate și atractive.

— Comitetul organizației 
U.T.M. împreună cu conduce
rea școlii noastre — sub con
ducerea organizației de partid 
— a spus Ioan Mehmet, de la 
Școala profesională de uceniei 
din Lupeni — a organizat dese
ori întîlniri între ucenici și ac
tiviști de partid, care le-au 
vorbit despre trecutul glorios 
de luptă al poporului nostru 
condus de partid, despre lupta 
minerilor din Valea Jiului 
împotriva exploatării burghe- 
zo-moșierești. S-au organizat 
de asemenea vizite la mormin
tele minerilor căzuți in sînge- 
rosul an 1929, la Muzeul 
Doftana. la Muzeul de Istorie 
a Partidului din Capitală, la 
cele mai de seamă obiective 
industriale construite în re
giunea noastră în anii puterii 
populare. Toate acestea con
tribuie la dezvoltarea conști
inței socialiste a viitorilor 
muncitori mineri.

Alți numeroși vorbitori prin
tre care și Ioana Dumitrescu, 
secretara comitetului U.T.M. 
de la Filatura Lupeni, Virgil 
Hatfaludi, secretarul comitetu
lui U.T.M. de la I.C.S.H., Ghe- 
orghe Mihăilescu, inginer Ia 
G.A.S. Apoldul de sus, raionul 
Sebeș, Niculescu Petre, miner 
la mina Uricani și alții au 
vorbit, printre altele, despre

socie-

discu-

preocuparea organizațiilor 
U T.M. pentru organizarea in 
mod plăcut și educativ a 
timpului liber al tineretului.

Mulți participant la discu
ții, au arătat că organizațiile 
U.T.M., în deosebi cele de la 
sate, trebuie să se preocupe 
mai mult de organizarea cu 
regularitate a joilor și dumi
nicilor cultural-sportive ale 
tineretului, asigurindu-le de 
fiecare dată programe intere
sante, atractive, cu un bogat 
conținut instructiv-educativ. 
S-a subliniat de asemenea 
necesitatea ca organizațiile 
U.TAI. să ajute mai mult că
minele culturale pentru crea
rea de noi brigăzi artistice de 
agitație și îmbunătățirea re- 

.1 formațiilor cultu- 
să organizeze 

excursii pentru 
frumuseților și

pe 
ral-artistice, 
mai multe 
cunoașterea 
bogățiilor patriei, să organi
zeze mai bine difuzarea și 
popularizarea cărții- concursul 
_Iubiți cartea”. învățarea cîn- 
tecelor revoluționare și pa
triotice. a poeziilor despre pa
tria noastră socialistă și des
pre partid, antrenind la aceste 
activități pe toți tinerii din 
sat.

înt

csu- 
tteie

■e® ci

plenară Comi- 
U.T.M. Hune- 
în 
pe

funcția de 
tovarășul

Intilnir» prietenească 
cu prilejul cefei de-a 
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romîno->ov<elic

Se dezvoltă colaborarea economică
între R. P. Romînă și R. P. Bulgaria

în fotografia noastră echi
pa de tineret fruntașă 
de la cuptorul nr. 1 de la 
O.S.M. 2 
siderurgic 
dusă de

a Combinatului 
Hunedoara oon- 
Grigoroaie Du? 
mitiu
Foto : I CUCU

au a' 
•nev 
de S-.

O

ie docă Ir. ta peri-

pnc-
a prtypL — £v\e:

Cticirs h iim: Cassiricții i«i

ur* a colaj
CCC

ii pairii icisirr

Pentru oțelâriile
patriei

școlile și cccmzeie 
PSctești. as exped-a: 

din Husedoara

Afară ninge acuatad tro
iene. Cu toate acestea 
imaginea noastră luată re
cent ne arată că la Com
binatul agioalimentar „30 
Decembrie* din regiunea 
București, brigadiera Vasi- 
lica Diaconu și tinăra mun
citoare Jenica Hărăbor re

coltează roșii din seră

-=» iacraarle =r_tă- 
rCe jrggț de — pasao- 
- "■» te orna! Fctem s a; 
anca șa-. U calecteae K să expe- 
dtere pr= I CM eesm^or st- 
temrțtze S de rageaxe cu 

ree=_ Mulse oețar^nți; 
de bază UT M ,u a

moaLzare activi a t- 
ofecculx sS se achite de an- 
tajamessl luat.

picate, in indepuntree 
a=«așamen-vtar pmr.nd colec
tarea metalelor vechi, există 
șt mele nea; unsuri ; ajutorul 
pe rare tinerii H primesc din 
per» organelor I.C.M. Plo- 
teșa au es:e suficient încă de 
asul trecut la școlile nr. 8 și 
U de 7 ani din orașul Ploiești, 
tn comunele Bucov, Tîrgșorul 
Verhi, Drăgănești și în alte 
școli și comune, sint însemna
te cantități de fier vechi co
lectate de tineri care zac fără 
a fi ridicate și expediate spre 
oțelării. Este de datoria orga
nelor I C.M să intervină la 
timp ciad sint solicitate pen
tru a ridica fierul vechi colec
tat de către tineret.

Luni după-amiază. la Casa 
prietenie. romîno-sovietiee din 
Capitală, tov. Roman Moldo
van. vicepreședinte al Comi
tetului de Stat al Planificării 
a ținut conferința intitulată 
„U.R.S.S. în al patrulea an al 
septenalului".

în acest an de invdțdmint. 
numărul muncitorilor-elevi 
din orașul Timișoara se ridi
că la circa 3.000. Marea lor 
majoritate sint tineri.

Un număr mare de tineri 
muncitori frecventează in 
prezent cursurile de pregătire 
pentru examenul de admitere 
in clasa a VIII-a. Pînă acum 
s-au înscris la aceste cursuri.

O interesantă 
seară literară
GALAȚI (de la corespon

dentul nostru). —
Zilele trecute în cadrul Lu

nii cărții la sate, în comuna 
Independența din raionul Ga
lați a avut loc o interesantă 
seară literară. Avind in mij
locul lor pe poetul Victor Tul
bure colectiviștii l-au putut 
asculta citind din versurile 
sale in cadrul unei prezentări 
literare pe tema : „In frunte, 
comuniștii". Prezentarea a mai 
cuprins de asemenea lucrări 
ale poeților Maria Banuș și 
Dan Deșliu.

care au început luna trecutS, 
aproximativ 500 de viitori 
elevi seraliști, dar numărul 
lor crește in fiecare zi.

M. C.

Zilele acestea, pescarii și 
colectiviștii din Cetalchioi, 
Pardma, Periprava și Crișan 
din raionul Tulcea, au vizio
nat primele filme prezentate 
la noile cinematografe date 
în folosință în satele lor. Cu 
acestea, numărul cinemato-J 
grafelor sătești 
nării a crescut

dm Delta Du-, •• 4Gla zece.

(Agerpres)

N. PUIU
PETRE
LAL ROMULUS

MARIN

Foto : AGERPRES
încetarea din viață a

Aurel Jiquide
în dimineața zilei de 4 fe

bruarie s-a stins din viață, 
după o grea suferință, în vîr- 
stă de 66 de ani, Aurel 
Jiquide, unul dintre cei mai 
străluciți reprezentanți ai ar
tei grafice militante din țara 
noastră.

Opera lui Jiquide reprezintă 
o critică ascuțită împotriva so
cietății capitaliste. El. a pu
blicat în trecut nenumărate 
desene politice și satirice în 
presa progresistă, manifestînd 
o poziție combativă, clară și 
consecventă împotriva politicii 
guvernelor burghezo-moșie- 
rești, împotriva exploatării, a 
politicii de fascizare a țării.

După 23 August 1944, Aurel 
Jiquide a fost prezent la toate

expozițiile de stat, la nume
roase expoziții romînești orga
nizate în alte țări.

Prezența sa în expoziția 
„Grafica militantă", organiza
tă în anul 1961, a constituit o 
încununare a activității sale 
de artist militant printr-o 
participare retrospectivă ma
sivă și valoroasă.

Pentru mex’itele sale a fost 
distins cu titlul de „maestru 
emerit al artei" și titlul de 
„Laureat al Premiului de 
Stat".

Prin moartea lui Aurel 
Jiquide arta plastică din R.P. 
Romînă pierde un mare artist. 
Opera lui va rămîne vie în 
amintirea poporului nostru.

MINISTERUL ÎNVĂȚAMlNTULUI ȘI CULTURII
UNIUNEA ARTIȘTILOR PLASTICI

★ ★

Sicriul cu corpul neînsufle
țit al lui Aurel Jiquide va ti 
depus Ia sediul Uniunii Ar
tiștilor Plastici din R. P. Ro- 
mînă, în Calea Victoriei 
nr. 155.

Publicul va avea acces în

ziua de marți, 6 februarie 
orele 10—13.

Mitingul de doliu va avea 
loc marți 6 februarie orele 13, 
la sediul Uniunii Artiștilor 
Plastici, iar înhumarea va 
avea loc în aceeași zi la orele 
14 la cimitirul Sf. Vineri din 
Capitală.
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internaționallă Bl PIȘTI
• In Adunarea Generală a 

O.N.U. a fost adoptată o re
zoluție care condamnă pe co
lonialiștii portughezi pentru 
orimele lor din Angola.

• Puterile occidentale au 
Împiedicat discutarea situa
ției din Congo în Consiliul 
de Securitate.

SI IANUARIE t

1 FEBRUARIE :

• Demisia guvernului ita
lian.

• Gizenga a fost transfe
rat de trapele mobutiste în 
localitatea Moanda.

După Punta 
del Este 

1 dla Washington,
Rusk și-a permis 
luxul unor clipe de 
nejustificată lăudăro
șenie pe tema „ero
ismului" său de la

Punta del Este, dar furat de șuvoiul 
frazelor a mărturisit că a avut și 
„o serie de greutăți". Organul 
însărcinat să contabilizeze aceste 
„greutăți" s-a pus imediat în miș
care. Niște senatori au făcut alu
zii la represalii de ordin econo-

poziția față de Cuba . Iar pre
ședintele Ecuadorului • ffimis mi
nistrului de ex*e--e i'ecez — pe 
care conducerea reacționară a 
partidului socia'-ereștin ka exclus 
din rîndurile sale — o telegramă 
în care ap’obă afliud nea aceru a 
la Punta del Este. Președintele 
Arosemena subliniază ci „Ecuado
rul nu va aproba nrciodată rezo
luția de exdudere d'm 05A., 
care nu are nici o bază legală 
și care constituie o violare a prin
cipiilor promovate de țara noas
tră". în ceea ce privește guver
nele ce au urmat S.U.Ă la Punta 
del Este, ele sînf ținta oprobiului 
popular. Deosebit de puternică 
este reacția opiniei publice în 
Uruguay.

Probabil, la Washington conti
nuă întocmirea bilanțului bătăliei 
de la Punta del Este. Nu trebuie, 
bineînțeles, excluse noi urzeli, noi 
manevra cu scopul de a activiza 
forțele reacțiunii din întreaga 
Americă Latină, noi presiuni asu
pra celor șovăielnici. Furioși de 
rezultatele conferinței de la Punta 
del Este, conducătorii S.U.A. au 
trecut la încă o măsură anti- 
cubană. Comerțul — extrem de 
limitat — al S.U.A. cu Cuba a 
fost sistat. Practic, este vorba de 
importul în S.U.A. al frunzelor de 
tutun din Cuba, materia primă 
a vestitei industrii pentru fabrica
rea țigărilor de foi din Tampa 
(Florida). După cum relatează 
agenția U.P.I. „fabricanții de țigări 
de foi din Tampa se așteaptă la 
dificultăți pentru industria lor“ 
iar 6.000 muncitori americani din 
această industrie vor îngroșa rîn
durile șomerilor. Deci, America a 
fosf „salvată" de... comunism: pri-

(Din ziarul 
mic împotriva statelor ce nu au 
urmat docil poziția S.U.A. la 
furtunoasa conferință O.S.A. In 
l.mpul acesta, în culise eu început 
să fie manevrate sforile. O serie 
de elemente reacționare din acee 
state sudamericane ce nu au sub
scris rezoluției S.U.A. au fost 
instigate spre a obține modifica
rea politicii externe a guvernelor 
lor. în Ecuador, Partidul soca- 
creștin a exclus din rînduri e sa e 
pe ministrul de Externe dec rece 
s-a împotrivit amestecului S.UA 
în afacerile interne a e Cubei, n 
Argentina, liderii reacț onari « 
armatei au declanșat o ofensivă 
coordonată spre a obține derr. ’fi
rea ministrului de Externe, acuzat 
de aceeași „vină** ca si coie;. 
său din Ecuador și ruperea re-ia- 
țiilor cu Cuba. (Ziarul brazilian 
„JORNAL DO BRAASIL" arată că 
aceste cereri sint inspirate de Pen
tagon și C.I.A. — adică spionajul 
american). Furioasă de nșucce- 
sul de la Punta del Este, di
plomația americană — pr;n ~‘er- 
mediul unor persoane serv e — 
încerca să se răzbune. Căci n 
ciuda tapajului festiv al unor zia
re, la Washington domnește o 
amarnică tristețe. Continentul sud- 
american a încetat de a mai fi o 
feudă a S.U.A. pe care jandarmu 
de la Washington o comandă după 
bunul plac, cum era pe vremea _ 
Dulles. Vînful înnoirilor nu a 
ocoli/ nici această emisferă. „LE 
MONDE" sesiza exact momentul . 
„Administrația Kennedy nu va 
avea desigur de ce să se feli
cite de această conferință inter- 
americană de la Punta del Este 
care a făcut atîta zgomot".

Operațiunea de răfuială proiec
tată de S.U.A. după Punta del 
Este se conturează ca un nou fiasco. 
Agenția „FRANCE PRESSE" rela
tează că „într-un discurs din cele 
mai energice pe care le-a rostit 
vreodată în calitate de președinte 
a| Republicii Argentina, dr. Fron- 
dizj a critica) cu asprime cele 14 
țări care au votat la conferința 
de la Punta del Este pentru exclu
derea Cubei din O.S.A. și a ata
cat în termeni destul de fățiși pe 
militarii argentinieni care 
rut ruperea relațiilor cu 
In acest discurs, Frondizi 
liniat caracterul ilegal al 
ției pe care a adoptat-o

cuban „Noticias de Hoy") 
me|dia politico-ideologico-econo- 
mică pe care o reprezentau țigă
rile de foi din tutun cuban este 
acum eliminată I Membrii Con
gresului — precum ne informează 
aceeași agenție U.P.I. — „au sa
lutat cu entuziasm" măsura.

Intre timp, la Pentagon se con
fecționează noi planuri împotriva 
Cubei. In acest sens, •
.ASSOCIATED P2ESS* sem‘^a o 
impcf*atVă consfărum a 
că*y ~’or mStari f £UA 
de acțiuni provocatoere ae ’ 
e~fi' C’-e în ro^s Măr Car*«- 
Jor. Domnii de h Per-agon «. 
uitat pe semne imraz-a lor eșuară 
la Playa Gyron.

Cuba p-vere co caih» 
Glasul îrdregului popor * G<oe 
a răsunat viguros la Aâ--area 
Națională Genera ă de a Havr**. 
Poporul Cubei răspunde 
kx imperia’isfe u~ ‘C--se ia jpnâ 
guvernului său re*or*-'OMr, ga a 
să apere cucerL* e saâe. • s= - 
nul Cubei -evo’-'c-jre seege- 
țiiie R. P. RomZne p R. S. Ce-»- 
slovace au peezenra* Ia OMUL ar» 
proiect de rezoht^e care cere să 
se pună capăt a^nerec- - S_UA 
în reburife in*er-te ee -
cuban. Proiect-;.’ ce -em e s-e
lin ară că situ*- a -corpjră o* 
regiunea Mărj Caras or poare 
mări pe<cc-. ’ perr-z oace 
securitatea i

La Washington se t-ăesne 
cu iluziile **ec-s. . . se gncrează 
faptul că po- *ica .s e nar* au 
mai poate suprover- noi -e* - 
tați. A apus vremea dec -'—ir ■ e 
Washingtonului era. -era pe ege 
pentru întreagj A—ercă urcă. 
Diplomația amerieaeă m a-a cez- 
m elicit încă. Se-rs-. □enoc-an- 
creștin Rodorr.ro Tor-c C.r Qu« 
avea drep're cine, s ~o-c -sj^-se 
de ia Punta dei Ere. secara că 
„nici în Amarca ew» sro-e 
nu poate fi oprit s.sre~u- rrer- 
american frebu« să acceșne c-eea 
coexistenței pașr ce a -rer -e- 
g:muri drierde”. Dar rtasr.-gro- 
nul nu in-eepe că isz .e tu se 
un remed.u impo^ «a esec-r or«

_ I vehfi—fi-r*e a unei părți 
conducerii part.dufu .

înseamnă aceasta o sch — bare 
radicali, renunțarea la po’^ca și 
metode e de ♦•ad?^-* e
a e part deZw derical t Foi 
răspund nega*.v ia aceară ntre- 
bare. In rea’.tafe, port-dui deme- 
craKreșt’n n«i se a£ă dear e 
fața unei c e-ne iscată de arit
metica pariamefTară, ci a »r>ei 
probleme cu mult mai grrre : 
eșecul pold'cii s» e. Ziarul bu-griez 
„GAZETTE DE LAUSANNE" ă 
că și conducătorii democrot-cres- 
tini italieni se îndo'esc ce oc 
de anf pafia mase’or față de part- 
dul democahcreștin“. Ziarul rele
va că forțele ce crrf»că politica 
acestui partid „găsesc izi aud tornj 
din ce in ce mai mare cind e 
identifică cemocrafa creștnă nu 
numai cu interesele bisericii și cu 
clericalismul, ci și cu intensele 
celor avuți și ale marilor afaceri-.

In Italia nu-i vorba de o oare
care criză de guvern, ci de criza 
unei politici antipopulare care, în 
cei 15 ani în care a fost promo
vată cu încăpățînare, s-a dovedit 
a fi nerealista, falimentară. A- 
ceastă politică a favorizat o pă
tură îngustă de exploatatori, a 
ignorat marile probleme sociale 
ale țării și a acționat împotriva 
destinderii internaționale. A- 
cum partidul democrat-creștin 
încearcă o „deplasare spre 
stingă". In fapt, este vorba de 
constituirea unui nou guvern în 
care sa intre democrat-creștinii, 
social-democrații și republicanii și 
care să primească sprijin parla
mentar din partea partidului so
cialist al lui Nenni. In privința 
programului de guvernămînt nu se 
prevăd nici un fel de modificări 
remarcabile, nici o yeînnoire" 
evidentă, esențială.

Atunci cărui scop slujește pre
tinsa „deplasare spre stingă" I 
Observatorii atenți ai vieții poli
tice italiene consideră că partidul 
democrat-creștin nu mai poate 
ignora la infinit starea de spjrit a 
maselor, tendința lor spre o re
înnoire politică reală. Dar soli- 
citînd sprijinul parlamentar al so
cialiștilor, partidul democrat-creș
tin tinde, pe de o parte, să per
petueze actuala politică și actualul 
guvern îmbrăcînd totul în ha:ne 
pretins noi, iar pe de altă parte 
să spargă unitatea forțelor demo
cratice, sa rupă pe socialiști de 
comuniști și să izoleze partidul 
comunist.

In partidul socialist nu există un 
punct de vedere unitar. Aripa de 
stingă a partidului se opune unei 
formule care ar aduce partidul 
socialist la remorca grupării cleri
cale. Palmiro Togliatti a exprimat 
părerea comuniștilor subliniind că 
adevărata cotitură către stingă în 
Italia trebuie să însemne „rezol
varea problemei participării oa
menilor muncii la conducerea ță
rii, înfrîngerea puterii monopoluri
lor și îndrepfsrea economiei na
ționale spre cerințele mase or 
largi**.

Criza ce guvem d-> BaKa dez- 
vă - a -oaș-' unei politici 
de -c po -că care deci
va fi canrisară — așa csa oreco- 
T.rettă cercări* semoc-e^crarfr

•dbee jTwcrjr?or •

I» seera zue» de 3 febracne, 
U fslicla dm Lerimgred z 
l'vnh AaocîațizLor «OTteâee 
de p^efesâe r. relcțri calzsxrzle 
ev țările ztriixe c e txi Ioc o 
rtruaw esmsecrezi eetsies 
doze. Detpre prietenia tot wbj 
zeri-ud c celor două staze »c- 
cialiste a vorbit prof. Vladxmi- 
Jadin, membra al coadacerii 
filialei din Leningrad a Aso
ciației de prietenie soviezo-ro- 
mină.

Cu acest prilej s-a deser.a 
o ezrooziție de fotografii «n- 
tulatâ ^ominia socialistă as
tăzi*.

Cu prilejul celei de-a 14-a 
aniversări a semnării Trata
tului sovieto-romin, la Casa 
tineretului din Chișincn 'JLS-S. 
Moldovenească), a avut loc o 
reuniune la care scrîztonL

Bogdan Istru a ținut confe
rința „Unitate, frăție, colabo
rare*.

In aproape 70 de sate, insti
tuții ftunțifice și întreprin
deri din republică, membre 
colective ele filialei din RSS. 
Moldovenească a Asociației de 
prietenie sovieto-romînă au 
«x**t loc reuniuni consacrate 
acestei date memorabile. In 
590 de localități din republică 
MB dnrfci» expoziții de foto- 
grafiz intitulate „Tineretul Ro- 
mznzei este viitorul țării*.

în orașele și satele din Kir
ghizia au loc, de asemenea, 
reuniuni și au fost deschise 
ezpcriții de fotografii consa
crate Republicii Populare Ro- 
•nîne. La 3 februarie în orașul 
Frunze a avut loc adunarea 
reprezentanților vieții publice, 
l* care Suiunduk Iusupov, 
locțiitor al ministrului Invăță- 

alvi al Kirghizici, a vor- 
espre succesele poporului 
* in construcția socialis-

s*
eșec--
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LEOPOLD VILLE 
pres). — Autorități 
au confirmat in mod 
transferarea Ini 
zenga <Ln lagărul 
za in localitat 
pe coasta Atlar 
tățile O-N.U. să scape
de răspunderea ce le revine, 
afîrmind că G-zeciga ar S ce
rut el însuși transferarea sa 
din lagărul nsobuust de la 
Rinza Dar. după cum rela
tează agenția France Presse 
citind cercuri pol trce congo
leze, Gizeng; 
permită să _
Kwilu, localitatea sa natală 
din sud-vestul provinciei Leo
poldville. Cocnis-a pentru afa
ceri generale a Pariamenmlui 
congelez a aprobat cererea hâ 
Gizenga, dar guvernul a res
pins-o pretextind că ar £ 
necesară ^evitarea oricărei a- 
gitațu-*.

Paralei cu acțiunile împo
triva patrioților congolezi, tru
pele ON.U. își intensifică 
operațiunile împotriva unită
ților armatei naționale congo
leze din nordul Katangăi care 
continuă lupta împotriva cli
cii lui Chombe. După ocupa
rea unor localități, forțele 
O.N.U. înaintează in interiorul 
regiunii ocupate de unitățile 
sus-menționate, punind in a- 
plicare planul elaborat de au
toritățile OJf.U. de a-și asi
gura controlul asupra provin
ciei Kasai și nordul Katangăi.

1 se

Cuba libera
și-a rostit cuwîntul!
Grandioasa Adunare Națională Generală

a poporului Cubei

Pe de altâ parte, O3T.U. 
să manifeste ingădu- 

Eâ față de încercările clicii 
i Chombe de a se eschiva 
si pir_ă acum de la îndepli

nea hotăririlor Consiliului 
Securitate privitoare la 

-aeuarea mercenarilor din 
KatBBCa. Autor.tățile O.N.U. 
fac o mare publicitate decla
rațiilor lui Chombe că ar fi 
(Lspus, chipurile, să se lip
sească de ajutorul mercenari
lor. deși nu există deloc vreo 
mi.cație că se întreprinde 
ceva in vederea acestui lucru. 
Chombe a remis autorităților 
OJf.U. la cererea acestora o 
l_stă a mercenarilor care, pre
torie eh s-ar afla in prezent 
ia Katanga.

Vizita lui Gagarin 
în Africa

CAIRO 5 (Agerpres). — 
TASS trctzmiie: Cosmonau- 
tal torietic I. A. Gagarin, care 
c R-A.U. timp de șapte
zile, U tsritaria mareșalului 
Amer. vicepreședinte și co- 

șef al Forțelor Ar- 
nste ele R-A.U., a părăsit in 
i;—rilri de 5 februarie, 
pe bord-zl avion, orașul
Cc.-o i^d-Tpcindu-ae spre Li
beria. T» dram el va face es
cale ia Tripoli (Libia) și Ac
era fGhcsaj.

te :

HAVANA 5 (Agerpres). - 
La 4 februarie, la ora 15,45 
(ora locală), s-a deschis la 
Havana cea de-a doua A- 
dunare Națională Generală a 
poporului Cubei. Uriașa piață 
„Jose Marti" și toate bulevar
dele și străzile din jur erau 
pline de oameni. Istoria Cubei 
n-a cunoscut încă niciodată o 
demonstrație atît de grandi
oasă. Peste un milion și jumă
tate de cubani s-au adunat 
aici pentru a răspunde la noul 
complot imperialist pus la cale 
de cercurile guvernante din 
S.U.A. și de marionetele lor la 
conferința de la Punta del 
Este împotriva libertății și 
independenței Cubei.

Cînd la tribuna situată lîngă 
monumentul lui Jose Marți 
au urcat președintele Repu
blicii Cuba, Osvaldo Dorticos, 
primul ministru Fidel Castro, 
membri ai guvernului, condu
cători ai organizațiilor revolu
ționare unite și oaspeții Cu
bei — reprezentanți ai popoa
relor din țările latino-ameri- 
cane, în piață au izbucnit ova
ții furtunoase îndelung pre
lungite. Apoi toți participanții 
la adunare au intonat Imnul 
de stat al Cubei.

La adunarea poporului Cu
ban au rostit cuvîntări pre
ședintele Osvaldo Dorticos și 
primul ministru Fidel Castro.

In prima parte a cuvîntării 
sale președintele Dorticos, care 
a condus delegația cubană la 
conferința de la Punta del 
Este, a vorbit pe scurt despre 
manevrele delegației ameri
cane la această conferință. 
Pregătind conferința de la 
Punta del Este, a spus Dorti
cos, imperialismul american 
își propunea drept țel izolarea 
totală și multilaterală a Cubei 
de restul țărilor Americii La
tine. Spiritul luptător al po
porului cuban și măreața miș
care de solidaritate cu Cuba a 
popoarelor latino-americane 
au zădărnicit însă aceste pla
nuri ale S.U.A.

Hotărîrile adoptate la Punta 
del Este, a subliniat președin
tele Cubei, înseamnă transfor
marea impertinentă și cinică

a O.S.A. într-un bloc politic și 
militar în slujba intereselor 
imperialiste.

Poporul nostru, a declarat 
în continuare Dorticos, se 
bucură de dreptul suveran de
plin de a alege calea socialis
mului spre un viitor luminos 
și fericit. La Punta del Este 
am declarat cu profundă satis
facție secretarului de stat a- 
merican că guvernului său 
nu-i rămîne altă cale decît să 
se resemneze cu existența 
Cubei socialiste, situată la 
90 mile de țărmurile S U-A. 
Cuba este și va fi o țară so
cialistă. Poporul cuban și-a 
ales soarta, el este ferm și ne
clintit în hotărîrile sale.

Dorticos a cerut poporului 
cuban să fie gata a da ripostă 
oricăror acte agresive ale im
perialiștilor, să fie hotărît la 
orice sacrificii care vor fi ce
rute de împrejurări și care vor 
fi necesare patriei.

Acest apel al președintelui 
Dorticos a fost întîmpinat prin 
ovații de participanții la a- 
dunare.

După cuvîntarea lui Dorti
cos s-a dat citire mesajului a- 
dresat de N. S. Hrușciov, pre
ședintele Consiliului de Mi
niștri al U.R.S.S., pârtieipanți- 
lor la Adunare. Mesajul a fost 
întîmpinat cu ovații prelungite, 
furtunoase. întreaga piață a 
scandat timp îndelungat : 
„Fidel, Hrușciov, sîntem ală
turi de voi !“

Apoi a luat cuvîntul Fidel 
Castro. Adunarea noastră, a 
spus el, s-a întrunit pentru a 
doua oară, ea organ suveran, 
care exprimă voința poporului 
cuban, pentru a răspunde ma
nevrelor și complotului duș
manilor noștri la Punta del 
Este.

Demascînd așa-zisa „demo
crație reprezentativă" a impe
rialismului american, Fidel 
Castro a spus : Dacă democra
ția înseamnă exprimarea vo
inței poporului, în acest caz 
orînduirea cea mai democra
tică dir America 
irea care poate

este orîndu- 
convoca P°“

porul într-un număr atît de 
mare îneît să ocupe o piață a- 
tît de uriașă ca aceasta.

Imperialiștii vor să sugrume 
acest popor, să-1 supună din 
nou dominației lor. Dar nici
odată imperialiștii nu vor 
reuși să sugrume revoluția 
cubană.

Le vom opune rezistență pe 
toate fronturile, vom continua 
să întărim forțele noastre ar
mate, capacitatea de apărare 
a țării. Dacă imperialiștii vor 
ataca din nou țara noastră, 
vom lupta împotriva lor chiar 
dacă vom rămîne cu o singură 
pușcă, chiar dacă va rămîne 
în viață numai un singur om. 
Dar noi nu vom fi singuri în 
această luptă. Alături de noi 
se vor afla frații noștri latino- 
americani. De partea noastră 
va fi solidaritatea tuturor po
poarelor eliberate din lume.

Participanții la Adunarea 
Națională Generală a poporu
lui Cubei au întrerupt în re
petate rînduri prin aplauze 
furtunoase pe Fidel Castro în 
timp ce dădea citire celei de-a 
doua declarații de la Havana. 
Ultimele cuvinte din această 
declarație au fost întîmpinate 
cu ovații puternice.

Supun votului poporului a- 
ceastă declarație și cer ca toți 
cei ce o aprobă să ridice mîna. 
Drept răspuns la aceste cuvin
te ale primului ministru al 
Cubei, participanții la gran
dioasa adunare populară au 
adoptat cu mare avînt cea 
de-a doua declarație de la 
Havana. în declarație sînt 
expuse însemnătatea și telu
rile revoluției cubane, este 
condamnată politica impe
rialistă a S. U. A. față de 
Cuba și de celelalte țări ale 
Americii Latine și este expri
mată hotărîrea de nestrămu
tat a poporului cuban de a a- 
păra și promova cauza revo
luției.

Adunarea Națională Gene
rală a poporului Cubei s-a în
cheiat prin intdnarea „Inter
naționalei”.

Cuba nu este singură!“

UBSS. La Kiev încdntoaxâ cu succes lucrările de construcție a liniei de metrou 
care va uni gaia cu uzina „Bolșevik".

Foto : TASS

Mesajul adresat de N. S. Hrușciov 
Adunării Naționale Generale a poporului Cubei

MOSCOVA 5 (Agerpias). 
în mesajul adresat Adunării 
Naționale Generale a poporu
lui Cubei, N. S. Hrușciov și-a 
exprimat convingerea că a- 
ceastă adunare va constitui 
„o nouă lovitură dată de po
porul liber planurilor agresi
ve ale imperialismului și ce
lor care se tîrăsc orbește la 
coada lui în dauna Intereselor 
propriilor țâri".

Arătînd că prin sprijinirea 
fermă a principiilor coexisten
tei pașnice și prin acțiunile 
intense în apărarea securității 
tuturor popoarelor Cuba adu
ce o mare contribuție la cau
za întăririi păcii generale, 
N. S. Hrușciov scrie în mesa
jul său : „Reacțîunea interna
țională și în primul rînd cercu
rile imperialiste din S.U.A. nu 
vor însă să se împace cu 
existența statului liber inde
pendent al poporului cuban și 
urzesc din nou comploturi îm
potriva Cubei. Acest lucru l-a 
arătat cit se poate de clar în
tregii lumi conferința de la 
Punta del Este".

Opinia democratică mon-

au ce- 
Cuba“. 
a sub- 
rezolu- 
mașina 

de vot a S.U.A. la conferința de 
la Punta del Este. Președintele 
Argentinei a spus : „Ținînd seama 
de statutul organizației, întrunirea 
miniștrilor de Externe de la Punta 
del Este, în calitate de organism 
consultativ, nu a avut calitatea de 
a exclude un stat membru4*. 
Frondizi s-a vădit preocupat de 
urmările unui asemenea act : 
„Statul care renunță la normele 
juridice internafionale în numele 
unor experiențe politice riscă 
să-și vadă amenințată propria sa 
suveranitate și creează un prece
dent de rău augur, care justifică 
orice acțiune arbitrară ulterioară 
bazată pe astfel de expediente". 
Deși președintele Argentinei, în 
același discurs, a făcut aprecieri 
neîntemeiate cu privire la „comu
nismul internațional", el a luat o 
poziție neta împotriva violării nor
melor dreptului internațional, vio
lare comisă — precum bine se 
știe — de către S.U.A. și a rele
vat rolul nefast al monopolurilor 
nord-americane care „conspiră în 
America Latină pentru a pune la 
cale insurecții împotriva guverne
lor naționale".

în Brazilia, primul ministru 
Neves a declarat după o întîlnire 
cu președintele Goulart că „Bra
zilia nu-și va schimba niciodată

Criza
de guvern 
din Italia

< Hrdluit New York-ul, apoi 
celelalte orașe ale Americii, 
de Europei apusene. Televi- 
r.xnea transmite zilnic lecții 
de „ticist". Au apărut cămăși 

pcnxJoi; strimți-„t trist*. 
Trei companii cinematografice 
s-c« bătut să realizeze filmul 
-Twist toată ziua". Discurile 
cb Uurut“ se rind in cantități 
•^•nztoare. Localurile in care 
se dansează „twist" și-au spo- 
r.t încasările cu 15 la sută. 
Tineretul Americii e chemat să 
te bițâe in ritm de „twist**: 
u fel de nebunie colectivă^ o 
ezrirlire fără rost a miinilor și 
picioarelor.

O umbră asupra afacerilor 
cb «ncift* ocrancâ medicii. A-

marile și gravele probleme ale 
realității americane, atunci 
„twist" vi va intra în arhive, 
în materie de imbecilizare, in
ventivitatea americană este 
prolifică.

Din nou Mickey 
Spillane

Tinărului amețit de „twist", 
de jazz, de alcool sau stupe
fiante i se pune în mină drept 
lectură de căpătii cărți po
lițiste sau pornografice. în 
drumul spre pervertire o ast
fel de lectură este neapărat 
necesari.

remușcările și s-ar fi retras 
undeva într-o mînăstire sau 
într-un alt loc de schivnicie, 
sau însfîrșit că s-ar fi convertit 
la... secta „Martorii lui le- 
hova". Realitatea a fost însă 
alta, mult mai... americană. 
Spillane, convertit ce e drept, 
și-a mărturisit public princi
piul său de creație: „Cînd nu 
am nevoie de bani nu lucrez... 
Nu am avut nevoie de bani*.

Acuma are nevoie după cît 
se pare. Așa că a apărut o nouă 
carte „Prăpastia". O nouă in
vitație la crimă, la bestialita
te. Ca și următoarea aflată 
sub tipar „Vînătorii de fete".

Mickey Spillane este un a- 
prig propagandist al modului

taiia se edU <fci -©. 
in criză de grrer-. 
La dreot vorbeao. 
statistice acesxx 
crize nu-i ușor de 
intoamt oeorece

formațiile guvernamecfa e e-e 
s-au dovedit, de-a L-g- c 
postbelici, a fi extrem oe frag e 
Demisia guvernului Fanfani • fosr 
precedată de izbucn>ea ^canca- 
lului Fiumicino- ce a sees la h- 
mină răspunderea unor 
democrat-creșfini în re-eg- e S- 
nanciare aie construct e. mare - 
aeroport, precum și de furtunos. 
congres de la Neapo.’e a! par 
lui democrat-creștin. Congres- 
de la Neapole a avut o misiune 
ingrată : aceea de a găsi o so.'-- e 
pentru impasul grav al »,democ-a- 
tiei-creștine" italiene. Apare— 
este vorba de o problemă per a- 
menfara : lipsit de majoritatea 
mandatelor, partidul democrat- 
creștin trebuie să înjghebeze a 
lianțe politice. Totdeauna, aceste 
alianțe au fost căutate la dreap'a 
și ele s-au dovedit falimentare, 
ceea ce a dus la repetate crize 
de guvern. Atunci s-a născut ideea 
„deplasării spre stingă", idee pe 
care congresul de la Neapo'.e a 
recomandat-o in ciuda unei opo-

carne 
ri ai

DIN BÎLQU! LUMII
In ritm

„ t teist**
;“-ul a ținut afișul cîți 
și a început să dispa- 
mai renta. Vedetele

^Roci 
ra cnx 
râ A u 
„rock~-ului, după ce au izbuc
nit fărind vilvâ ți scandal, 
s-au liniștit. Elvis Presley cin- 
ti acum canțonete și șlagă
re lirice. Trebuia un ritm toi 
atît de nebun ca ți „rodc'-ul. 
o muzică dacă se poate mai 
zgomotoasă ți niște mișcări cit 
mei dezarticulate. Așa s-a năs 
cui „twist"-ul. îndată barurile 
din New York s-au reprofilat, 
devenind cluburi de zi, cluburi 
de „twist". O reclamă uriașă

BURGHEZE
sociația medicilor americani și 
odată cu ei doctorii parizieni 
atrag atenția amatorilor de 
„twist" asupra gravelor con
secințe ce le poate avea prac
ticarea acestui dans. Perico
lele sint mari: scrintirea ar
ticulațiilor, deplasarea discuri
lor vertebrelor, febră muscu
lară și fractura bazinului.

Negustorii de „twist" fac a- 
tita zgomot cu noul dans incit 
invitația la prudentă și bun 
simț se pierde. „Twist"-ul e la 
modă și face victime. Cind și 
asta nu va mai renta, cind se 
va simți nevoia unui alt dans 
diversionist care să amețească 
tineretul și să-l distrugă de la

în genul acesta de literatură 
cu crime și obscenități, Mic
key Spillane și-a făurit un 
nume lipsit de glorie. Cărțile 
lui „Simțul ucigător**, „Arma 
mea este iute", „Arma este 
răzbunarea* fac de multă vre
me parte din abecedarul cri
mei. Rețeta de „creație" e 
simplă : obscenitate, sadism și 
crimă. Toate acestea la un 
preț ieftin și în cantități ce 
desfid concurența cea mai în
drăzneață.

Cîțiva ani Spillane n-a mai 
„compus* nimic. Se emiseseră 
teorii după teorii. Unii spu
neau că ar fi fost ucis de ci
titori, alții că l-ar fi cuprins

de viață american, un propa
gator al crimei, al cultului vio
lenței. Otrava lui tipărită are 
efecte ce pot fi măsurate în 
proporțiile delicvenței juveni
le din S.U.A.

Marele artist 
Beauty

Beauty este răsfățatul artist 
căruia i se deschid galerii ce
lebre de tablouri, expoziții din 
centrul New Yorkului.

Beauty este un cimpanzeu 
de la grădina zoologică din 
New York. Pînă cînd directo-

rul grădinii n-a avut năstruș
nica idee să-l transforme în 
artist, Beauty era doar distrac
ția copiilor ce vizitau parcul 
cu animale. Dar Beauty a de
venit pictor. Și încă unul cu 
renume. Cimpanzeul „a creat" 
o sumedenie de pinze. Mîzgă- 
lite la întâmplare, aglomerație 
de pete și cockteil de culori 
violente. 82 din pînzele lui 
Beauty au fost expuse într-o 
galerie new-yorkeză unde au 
făcut deliciul unor snobi. „O- 
perele" s-au vîndut cu prețuri 
între 25 și 150 de dolari. 
Deci, afacerea rentează. Mai 
ales că „artistul" nu are ne
voie de apartament, de atelier, 
nu are probleme complicate 
de creație. Docil, își vede de 
treabă. Pentru cei ce se ocupă 
cu vînzarea tablourilor, aface
rea e rentabilă, fără bătăi de 
cap, fără riscuri.

Propagandiștii întoarcerii la 
stare animală sînt îneîntați. 
Cei ce practică „twist*‘-ul, ori 
citesc cărțile lui Spillane sînt 
apți doar pentru o artă ca 
aceea a lui Beauty. Totul se 
înscrie pe o singură arie limi
tată : primitivism.

Dacă Beauty va fi stăpînul 
pieții cu tablourile sale, dacă 
vom asista la o concurență a- 
cerbă între cimpanzei, gorile, 
canguri și elefanți, rămîne de 
văzut. N-ar fi însă de mirare. 
S-ar putea să vedem critici se
rioși care să găsească în toată 
această întrecere dintre anima
le — curente, influențe, tempe
ramente, școli. Dacă asta va 
ajuta la sporirea negoțului, pu
tem fi siguri că în „țara tu
turor posibilităților" se vor 
găsi cu duiumul cavaleri ai 
ridicolului.

dlală a condamnat cu hotâ* 
rîre acțiunile imperialismului 
yankeu. Popoarele Americii 
Latine și-au ridicat glasul In 
apărarea șl In sprijinul cau
zei juste a revoluției cub ane, 
scrie N. S. Hrușciov.

„Cuba nu este singură" ara
tă N. S. Hrușciov, subliniind 
în continuare că mișcarea 
combativă de solidaritate cu 
Cuba, care crește in țările A- 
mericii Latine, pe întregul 
glob pămîntesc, va ajuta po> 
porului cuban să zădărniceas
că planurile odioase ale im
perialiștilor americani și aco- 
liților lor.

„Așa cum nu poate 11 în
toarsă ziua de ieri, tot așa nu 
poate fi oprită năzuința po
poarelor spre independență și 
eliberare de sub jugul și ro
bia imperialistă, năzuință a 
cărei exemplu grăitor este re
voluția cubană".

Salutînd cu căldură pe par
ticipanții la cea de-a doua 
Adunare Națională Generală 
a poporului Cubei, N. S. Hruș
ciov declară în mesajul său 
că toți oamenii sovietici ex
primă poporului cuban senti
mente de profundă solidarita
te, prietenie și admirație. 
„Oamenii sovietici se bucură 
sincer de faptul că eroicul 
popor al Cubei strins unit în 
jurul guvernului său revoluțio
nar, condus de dîrzul luptă
tor revoluționar Fidel Castro 
a obținut succese remarcabi
le în domeniul reorganizării 
politice, economice și sociale 
a țării". Popoarele Uniunii 
Sovietice sînt mereu alături de 
voi, dragi frați din Cuba 1 — 
se spune în mesaj.

N. S. Hrușciov a urat adu
nării mari succese în rezol
varea problemelor politice im
portante ce-i stau în față.

în Comitetul Politic

AL. GÎRNEAȚA

NEW YORK 5 (Agerpres). 
— Comitetul Politic a început 
la 5 februarie examinarea 
uneia din cele mai stringente 
probleme de pe ordinea sa de 
zi : Plîngerea Cubei privind 
amenințările pentru pacea și 
securitatea internațională, re- 
zultînd din noile planuri de 
agresiune și acte de interven
ție din partea guvernului 
S.U.A. împotriva Guvernului 
Revoluționar al Cubei.

Delegațiile R.P. Romîne și
R. S. Cehoslovace au prezentat 
un proiect de rezoluție pentru 
această problemă de pe ordi
nea de zi, aflată în discuție 
în care se cere ca guvernul
S. U.A. să pună capăt ameste
cului în treburile interne ale 
Cubei și tuturor acțiunilor, 
îndreptate împotriva integri
tății teritoriale și independen
ței politice a Cubei.

In ședința din 5 februarie a 
Comitetului Politic a luat cu- 
vîntul reprezentantul Cubei* 
Garcia Inchaustegui.
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