
Caliiaiea — obiectivul nr. 1 
al întrecerii socialiste

Proletari din toate țările, uniți-vă!

Oamenii muncii se angajează să îndevlinească 
cu cinste sarcinile trasate de partid

IScinteia 
tineretului

Hotărîți să îndeplinească cu cinste sarcinile trasate prin 
Directivele Comitetului Central al Partidului Munci
toresc Romîn cu privire la criteriile principale ale 

întrecerii socialiste, oamenii muncii din patria noastră des
fășoară larg întrecerea socialistă pentru o calitate superioară 
a produselor.

în vederea asigurării îndeplinirii și depășirii sarcinilor de

plan pe anul 1962, în aceste zile au loc adunări ale oame
nilor muncii în care se stabilesc, în lumina Directivelor C.C. 
al P.M.R., angajamentele în întrecerea socialistă și măsurile 
tehnico -organizatorice.

Publicăm mai jos relatări de la cîteva din adunările co
lectivelor unor întreprinderi industriale.

Organ Central al Uniunii Tineretului
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Muncitor

Joi 8 februarie 1962

La Uzinele 
„23 August’

ti < uncitorii, tehnicienii și 
/Ly inginerii Uzinelor „23 

Augustu din Capitală 
s-au adunat ieri după-amiază 
pentru a dezbate, în lumina 
Directivelor Comitetului Cen
tral al Partidului Muncitoresc 
Romîn cu privire la criteriile 
principale ale întrecerii socia
liste angajamentele pentru în
deplinirea sarcinilor de pro
ducție, precum și măsurile 
tehnico-organizatorice ce tre
buie luate la fiecare loc de 
muncă.

într-o atmosferă însufleți- 
toare vorbitorii au reafirmat, 
în numele întregului colectiv, 
angajamentul de a îmbunătăți 
calitatea mașinilor, utilajelor 
și agregatelor produse, prin 
ridicarea performanțelor lor 
la nivelul celor mai noi reali
zări ale tehnicii.

Luînd cuvîntul în fața adu
nării, tovarășul Aurel Bozgan, 
director general al Uzinelor 
„23 August”, a expus un plan 
de măsuri menite să ducă la 
îmbunătățirea calității produ
selor, la îndeplinirea angaja
mentelor. Printre aceste mă
suri se numără :

realizarea în trimestrul III 
în loc da trimestrul IV a 
presei hidraulice de 150 
tone; modiîicarea construc
tivă a inelului de la vago
nul siderurgic de 16,5 m.c-; 
proiectarea și executarea 
în uzina a unor piese ne
cesar© osiilor pentru loco
motivele Diesel de 350 C.P. 
pentru cale ferată îngustă; 
extinderea sudurii automa
te cu încă 49.000 m.l. cor
doane; organizarea de noi 
linii tehnologice pentru 
prelucrarea boghiurilor va
gonului cisternă și a al
tor produse; introducerea 
metodei de craițuire arc — 
aer în locul celei de crai
țuire pneumatică etc.

Pe baza propunerilor făcute 
de muncitori, tehnicieni și 
ingineri s-a alcătuit planul de 
măsuri tehnico-organizatorice, 
a fost stabilit angajamentul 
întregului colectiv în întrece
rea socialistă. Astfel, colecti
vul Uzinelor „23 August" se 
angajează:

să realizeze planul pe 1362 
la producția globală în

(Continuare în pag. a 3-a)

Forjorul NICOLAE MARIN- 
CEA de la Uzinele „23 Au
gust" a vorbit despre contri
buția sa și a colectivului în 
care muncește la îndepli
nirea și depășirea angaja

mentelor.

— Avem posibilități să înde
plinim ceea ce ne-am propus
— a spus PETRE TURCU, 
oțelar la Uzinele „23 August 
făcînd în continuare propu
neri concrete pentru ridicarea

calității oțelului.
Foto : AGERPRES

La Uzinele
„Republica"

În lumina indicațiilor cu
prinse în Directivele 
C.C. al P.M.R. cu pri

vire la criteriile principale ale 
întrecerii socialiste, colectivul 
Uzinelor „Republica” din 
București a analizat multila
teral posibilitățile existente în 
întreprindere pentru a obține 
în acest an rezultatele cele 
mai bune în îndeplinirea sar
cinilor de producție. Și ieri 
după amiază, în sala clubului, 
plină pînă la refuz de munci
tori, ingineri și tehnicieni, oa
menii muncii diin uzină au 
răspuns chemării partidului 
prin importante și insufle- 
țitoare angajamente.

Pe baza propunerilor făcu
te de muncitori, ingineri și 
tehnicieni a fost stabilit an
gajamentul pe care colectivul 
uzinei și-l ia în întrecerea 
socialistă. Despre aceste anga
jamente și despre măsurile 
tehnico-organizatorice ce vor 
fi luate, a vorbit tovarășul 
Gheorghe Pietroiu, directorul 
general al uzinelor.

Colectivul Uzinelor ,/Repu
blica" s-a angajat astfel în 
cadrul întrecerii socialiste să 
realizeze o creștere a indicilor 
de utilizare extensivă Ia lami
norul dc 6 țoii de la 72,2 Ia 
sută la 75,3 la sută, iar la la
minorul de 3 țoii de la 68,2 la 
sută la 75,3 la sută.

O grijă deosebită va acorda 
colectivul uzinei ridicării con
tinue a calității produselor. 
Muncitorii și-au propus astfel 
să realizeze în acest an, țevi 
de calitatea I-a în proporție 
de 88 la sută față de 81,6 la 
sută cît s-a obținut anul tre
cut. Realizarea de economii va 
constitui de asemenea o preo
cupare de seamă a muncito

La Combinatul 
siderurgic 

din Hunedoara
Zilele trecute, siderurgiștii 

din toate secțiile marelui 
combinat hunedorean s-au a- 
dunat ca, în lumina Directi
velor C.C. al P.MjR. cu pri
vire la criteriile principale 
ale întrecerii socialiste, să 
hotărască concret angaja
mentele și măsurile pentru 
îndeplinirea și depășirea 
sarcinilor ce le revin din 
planul de stat pe anul 1962. 
Angajîndu-se să îmbunătă
țească în continuare calitatea 
produselor, să perfecționeze 
actualele procese tehnolo
gice, siderurgiștii au prevă
zut printre altele :

• reducerea sub pro
centul admis a declasate
lor la fontă cu 10 la sută, 
a rebuturilor !n oțelării cu 
10 la sută. Iar a rebuturi
lor la toate liniile de lami
nare cu 8 la sută.

• ridicarea rezistenței 
mecanice a cocsului la mi
nimum 300 kg.

o asimilarea tehnologiei 
de elaborare a oțelului 
semicalmat.

• asimilarea a 4 noi 
mărci de oțeluri în vede
rea înlocuirii oțelurilor cu 
nichel. 

rilor de aici. Se vor obține 
astfel peste plan economii în 
valoare de două milioane și 
jumătate lei prin micșorarea 
consumului specific de mate
rie primă pe tona de țeava, 
prin reducerea cheltuielilor de 
regie. Beneficiile peste plan 
pe care le va da uzina în a- 
acest an vor fi în valoare de 
2.500.000 lei, iar productivita
tea muncii va crește cu 1,5 
la sută față de realizările 
anului 1961.

Realizarea angajamentelor 
luate de colectivul Uzinelor 
„Republica" va fi posibilă în 
mare parte și datorită aplică
rii unui vast program de mă
suri tehnico-organizatorice, a 
celor 450 de propuneri făcute 
de către muncitori, tehnicieni 
și ingineri cu prilejul dezbate
rii cifrelor de plan pe anul 
1962. La laminorul de 6 țoii 
se va pune, de pildă, în func
țiune o mașină de amborat la 
cald, se va introduce calibra- 
ția modificată la agregatul 
perforator etc.

In uzină vor funcționa de 
asemenea numeroase cursuri 
de ridicare a calificării, de 
specializare (3 pentru maiștri 
și șefi de echipe, 8 pentru 
muncitori, un cerc de studiu 
și informare pentru ingineri 
etc).

După ce s-a dat citire an
gajamentului oamenilor mun
cii din uzină, la tribună au 
urcat mulți vorbitori care au 
exprimat hotărîrea colective
lor din care fac parte de a 
îndeplini, sub conducerea or
ganizațiilor de partid, angaja-» 
mentele luate, de a traduce 
în viață, cu toată însuflețirea, 
sarcinile trasate de partid.

• asimilarea laminării a 
două profile grele și a 5 
profile la laminorul de 
sîrmă.

In stabilirea angajamentelor 
pentru anul în curs, siderur
giștii hunedoreni au pus un 
accent deosebit pe necesita
tea sporirii în continuare a 
indicilor de utilizare a agre
gatelor pe seama cărora pro
ductivitatea muncii va crește 
cu 1 la sută peste sarcina 
planificată. Această impor
tantă sporire a productivității 
muncii le va permite siderur- 
giștilor să-șl îndeplinească 
angajamentele de a elabora 
peste plan pînă la sfîrșitul a- 
cestui an :

• 10.000 tone fontă.
• 20.000 tone oțeL
• 26.000 tone laminate fi

nite.

• să mărească produc
ția de oțeluri necesare fa
bricării rulmenților cu 50 la 
sută peste prevederile pla
nului.

Furnaliștii, oțelării, lamino- 
riștii, cocsarii și ceilalți side- 
rurgiști ș-au angajat de ase-

(Continuare In pag. a 3-a)

Un aspect din timpul adu
nării care a avut loc la

Uzinele „Republica"

Foto : AGERPRES

La mina 
Lupenî

Hotărîți să îndeplinească și 
să depășească sarcinile ce le 
revin pe anul 1962, minerii, 
tehnicienii și inginerii minei 
Lupeni și-au stabilit într-o 
adunare angajamentele în ca
drul întrecerii socialiste, pe 
baza indicațiilor Directivelor 
C.C. al P.M.R. In urma pro
punerilor făcute în toate sec
toarele de muncă, colectivul 
minei Lupeni s-a angajai 
ca în cursul acestui an 
să extragă peste prevede
rile planului de producție 
cantitatea de 30.000 tone căr
bune cocsificabil de bună ca
litate. Pentru realizarea aces
tui angajament va crește vi
teza de înaintare în abatajele 
frontale ale minei la 26 metri 
lineari pe lună față de 24,2 
metri lineari cît este planifi
cat, iar viteza de înaintare în 
abatajele cameră va ajunge la 
55 metri lineari pe lună față 
de 51 metri lineari cît prevede 
planul de producție. Minerii 
din Lupeni s-au angajat apoi 
să realizeze o producție medie 
pe exploatare de 1,090 tone 
cărbune pe post, față de 1,067 
tone cărbune pe post, cît este 
planificat să se obțină. In acest 
scop se va extind^ în abataje 
susținerea cu grinzi metalice 
în consolă, se vor folosi mai 
intens transportoarele blin
date eliminîndu-se în felul a- 
cesta operațiile de montare și 
de demontare a transportoa
relor obișnuite, precum și în
cărcarea manuală, în propor
ție de 70 la sută. Răspunzînd 
chemării partidului de a de
pune eforturi sporite pentru 
îmbunătățirea calității căr
bunelui extras, minerii din 
Lupeni s-au angajat să redu
că în cursul acestui an pro
centul de cenușă din cărbune

(Continuare în pag. a 3-a)

Fapta unui utemist
La o secjie a fabricii de se

ringi Recas din Sighișoara a avut 
loc intr-o zi un incendiu. La fața 
locului au sosit pompierii care au 
intervenit de îndată. Fără să stea 
pe gînduri, tînărul pompier Ion 
Cosma, trecînd prin flăcări a pă
truns în etajul clădirii, unde se 
aflau izolate cîteva muncitoare. 
Prin flăcările care creșteau ame
nințătoare, alimentate de un vînt 
puternic, utemistul Ion Cosma le-a 
evacuat rînd pe rînd pe munci
toare, punlndu-le în afara perico
lului.

Curînd incendiul a fost stins. 
Dar martorii acestei întâmplări 
vor păstra încă mult timp în amin
tire actul de eroism al cărui 
autor a fost tînărul pompier Ion 
Cosma — fiu al unul colectivist 
din comuna Sînmihaiu-Almașului 
din regiunea Cluj.

Pentru fapta sa, C.C. al U.T.M. 
i-a acordat Diploma de onoare, 
iar pionierii din Făgăraș, unde a 
urmat cursurile unei școli, i-au 
înscris numele în Cartea de aur 
a casei pionierilor din localitate.

In rîndurile sergenților din uni
tatea de pompieri a apărut un 
nume nou : acela al lui Ion Cos
ma, avansat recent la acest grad.

(Agerpres)

Gata pentru 
însămînțările 
de primăvară

In S.M.T. din întreaga țară 
au fost revizuite și reparate 
peste 85 la suta din numărul 
de tractoare și 80 la sută din 
numărul semănătorilor și al 
celorlalte mașini agricole care 
vor fi folosite la însămînță
rile de primăvară. In unele 
regiuni, printre care Dobrogea, 
Mureș-Autonomă Maghiară, 
Crișana și Brașov, aproape 
toate tractoarele și mașinile 
agricole sînt gata pentru în
ceperea lucrărilor în cîmp.

Față de aceeași perioadă din 
campania trecută, S.M.T. au 
reparat un număr mai mare 
de tractoare și mașini agri
cole. Aceasta se datorește fap
tului că atelierele S.M.T. au 
fost înzestrate cu noi utilaje 
ca ciocane pneumatice, strun
guri, grupuri de sudură, com- 
presoare, mașini de rabotat, 
poduri rulante și macarale 
etc. precum și unei mai bune 
organizări a muncii. Mecani
zatorii din multe brigăzi per
manente de tractoare au efec
tuat reparațiile la unele ma
șini agricole chiar în gospodă
riile agricole colective unde 
lucrează.

(Agerpres)

Un interesant concurs
/n luna ianuarie, la Uzi

na „Rulmentul" din Bra
șov a început un con

curs între brigăzile artistice 
de agitație. Concursul este or
ganizat de către clubul uzinei, 
în colaborare cu comitetul 
U.T.M. și cel sindical și se va 
desfășura în patru etape pe 
tot parcursul acestui an. El 
are drept scop crearea unui 
număr cît mai mare de bri
găzi artistice în secții, asigu
rarea unor programe valoroa
se și a unei activități conti
nue a brigăzilor, atragerea 
unui număr cît mai mare de 
muncitori din uzină în activi
tatea brigăzilor.

A 12-a promoție de ingineri 
de la Institutul Agronomic „Tudor 
Vladimirescu“ din Craiova a pă
răsit miercuri băncile facultăților 
plecînd la practica premergătoare 
susținerii examenului de stat. Pînă 
în prezent, au absolvit cursurile

Cu prilejul 
aniversării 
lui Dickens

Cu prilejul aniversării a 150 
de ani de la nașterea lui 
Dickens, înscrisă printre ma
rile aniversări culturale re
comandate de Consiliul Mon
dial al Păcii, luna aceasta vor 
fi organizate în țara noastră 
o serie de manifestări, precum 
și conferințe despre viața și 
creația scriitorului sărbătorit, 
urmate de lecturi din ope
ra sa.

(Agerpres)

Mii și mii de contacte de 
circuite selectoare. Toate 
acestea la noua centrală 
telefonică automată Sud 
din Capitală sînt controlate 
pentru a asigura buna lor 
funcționare de mecanicii 
Calciu Marian și Florentina 

Chivu.
Foto; AGERPRES

G. A. G-MARI PRODUCĂTOARE 
DE LEGUME

Pe înțelesul
colectiviștilor

a cercul agroteh
nic condus de in
ginerul agronom 
Ileana Sălceanu 
de la gospodăria 

1 colectivă „23 Au
gust" din Băilești, regiunea 
Oltenia, se află înscriși 55 de 
colectiviști, dintre care mai 
mult de jumătate sînt tineri. 
Lecțiile atrag însă de obicei 
mult mai mulți participanți. 
Vin cei 55 la data și ora fixa
tă pentru cursuri (rar dacă se 
întîmplă să lipsească vreunul, 
trimis cu cine știe ce treburi 
de către gospodăria colectivă), 
dar odată cu ei 
mai vin și alții, 
pentru că și pe ei 
îi interesează să 
afle cele mai bune 
metode de lucrare 
a pămîntului, re
gulile agrotehnice 
înaintate.

Dar iată că în sală s-a fă
cut liniște. Ca o adevărată 
profesoară (doar colectiviștii 
din bănci sînt... elevi la școala 
belșugului) inginera începe 
lecția. Mai întîi prezența, și 
apoi o scurtă recapitulare a 
celor făcute cu o lecție mai 
înainte.

— Ia să discutăm puțin des
pre ce am învățat data tre
cută.

Cineva din bancă amintește 
tema lecției, apoi, rînd pe 
rînd, sînt recapitulate cele 
mai importante puncte ale ei, 
ceea ce trebuie reținut în mod 
deosebit.

— Eu cred că e foarte im
portant să se facă la începutul 
fiecărei lecții noi o asemenea 
recapitulare cu cei care iau 
parte la cursuri — ne-a spus 
tovarășa Sălceanu mai apoi. 
Aceasta pentru că ne putem 
da seama cu toții ce s-a înțe
les și ce nu s-a înțeles bine 
din cele predate. Avem astfel

Elevi la școala 
belșugului

Simpozion
Miercuri, la Casa de cultură a 

tineretului din raionul „Grivifa 
Roșie" din Capitală, în ciclul de 
manifestări cu tema „Actuala ge
nerație a oamenilor sovietici va 
trăi în comunism* *,  a avut loc 
simpozionul „Omul comunismului, 
omul celei mal înalte culturi*.

In clasificarea brigăzilor în 
cadrul concursului se va ține 
seama în primul rînd de cali
tatea textelor, valoarea inter
pretării și, în special, de le
gătura strînsă a textului de 
specificul locului de muncă al 
brigăzii artistice de agitație.

O parte din brigăzi au pre
zentat deja programe în fața 
muncitorilor din sectoarele 
uzinei (brigada de la secția 
rectificare, de exemplu). De a- 
semenea, s-au înființat noi 
brigăzi artistice de agitație la 
secțiile role, montaj, bile ș.a.

I. BODEA

acestui institui pesta 2.000 de in
gineri mecanizatori și agronomi.

★

Zilele acestea a absolvit cursu
rile facultății de silvicultură din 
Brașov prima promofie de ingi
neri silvici care au urmat cursurile 
cu frecvență. Printre ei se numără 
foști brigadieri șl pădurari de 
la diferite întreprinderi forestiere 
din fără.

De curînd, s-a terminat în 
întreaga țară încheierea con
tractelor între gospodăriile a- 
gricole colective și fabricile de 
conserve de legume. Față de 
anul trecut cantitatea de le
gume contractată a crescut cu 
aproape 30.000 tone.

In prezent se apropie de 
sfîrșit contractările de sfeclă

(Agerpres)

de zahăr, tutun și alte plan
te care servesc ca materie pri
mă pentru industria alimen
tară. Gospodăriile colective li
vrează acum circa 80 la sută 
din materiile prime vegetale 
pe care le prelucrează indus
tria alimentară.

(Agerpres) 

posibilitatea să clarificam 
unele lucruri pe loc și putem 
să facem și legătura cu lecția 
care urmează.

Cît despre felul în care sînt 
predate lecțiile la acest cerc 
agrotehnic, îndrumați de or
ganizația de partid și de con
ducerea gospodăriei colective, 
ajutați și de comitetul organi
zației de bază U.T.M., cursanții 
și profesorul au găsit forma 
cea mai eficace: expunere li
beră, pe înțelesul tuturor, cu 

exemple practice 
din gospodăria co
lectivă. Dacă se 
vorbește despre 
lucrările de în
treținere a plante
lor prășitoare, de 
exemplu, lectorul 

nu uită să le amintească 
celor din sală : „Uite, să 
luam raritul plantelor. Va 
amintiți că acum un an 
și acum doi ani, din ne
atenție, pe o tarla de vreo 40 
de hectare s-au lăsat firele de 
porumb la 40—50 de centi
metri în loc de 25—30 centi
metri depărtare între ele. Re
zultatul ? Producția a fost cu 
aproape 1000 kg la hectar mai 
mică pe tarlaua asta, față de 
restul suprafeței însămînțate 
cu porumb. Și nu se lăsaseră 
decît 10—15 centimetri mai 
mult între fire la rărit, O ni
mica toată la prima vedere...

— Da, dar „nimica" asta 
ne-a costat ceva porumb, pe 
care altminteri l-am fi băgat 
toamna în pătul — observă 
cineva din sală.

— Atunci scrieți deci — 
reia inginera. Raritul porum
bului se face la distanța de 
20—25 de centimetri pe rînd, 
cînd între rînduri distanța 
este de un metru, și la 30 
centimetri cînd între rînduri 
distanța este de 80 de centi
metri. Așa se realizează 
aproximativ 40.000 plante la 
hectar, adică densitatea pe 
care o recomandă agrotehnica 
pentru pămînturile de felul 
celor din gospodăria noastră.

Și acum priviți cum arată 
un lan de porumb cu densi
tatea normală de plante la 
hectar!

Pentru un moment în sală 
se face întuneric și pe ecranul 
din fața cursanților apare o 
imagine din diafilmul care 
ilustrează cum se fac lucrările 
de întreținere a plantelor pră
șitoare.

Și așa lecția continuă pînă 
cînd toate problemele sînt lă
murite. Planșele, probele de 
plante din lanurile gospodă
riei colective, diafilmele vin să 
întregească noile cunoștințe 
ale colectiviștilor, îi ajută să 
înțeleagă mai repede și mai

PETRE GHELMEZ
(Continuare în pag. a S-a)

încă o fotografie înainte 
de a porni într-o nouă 
excursie pe potecile minu
nate ale patriei, unde la 
fiecare pas întîlnești pei
saje neasemuit de fru

moase.
— Plecăm spre cabana 

Clăbucet 1

Foto : D- FIERARU

Pentru oțelâriile 
patriei

„Spre oțelării « mai mult 
fier vechi”. Sub această lo
zincă se desfășoară în nume
roase întreprinderi, șantiere, 
unități agricole socialiste ac
țiuni de colectare a fierului 
vechi menite să contribuie la 
îmbunătățirea aprovizionării 
oțelăriilor. în ultimele 6 zile 
pe rampele oțelăriilor de Ia 
Hunedoara, Reșița și Oțelul 
Roșu s-au descărcat aproape 
10.000 tone de fier vechi. A- 
ceastă cantitate se adaugă la 
cele 78.000 de tone fier vechi 
trimise oțelarilor din țara 
noastră în luna ianuarie.

(Agerpres)

Premieră
„București, inima țării", este 

titlul noului spectacol prezen
tat miercuri seara în premieră 
de Ansamblul folcloric al Sfa
tului Popular al Capitalei.

(Agerpres)



DUPĂ ORELE
DE CLASĂ

n școala noastră 
sînt 
buni, 
care 
seriozitate și pa
siune. Majorita

tea lor înțeleg ce rol joacă 
școala în viața noastră, în 
formarea noastră.

Mai sînt însă printre noi, 
din păcate, și elevi care nu 
învață suficient, care au noie 
slabe. Sînt puțini, e drept, 
dar acesta nu e un motiv să 
trecem cu vederea faptul. 
Chiar în clasa mea, a 
Xl-a reală, există un elev, Ilie 
Panait care, deși repetent, 
nu a tras concluzii din 
trista sa experiență. El conti
nuă să nu învețe cu s» 
tate. Și ca el mai 
sînt și alți elevi. 
Organizația de (
partid, încă de la 
începutul anului
școlar, a discutat 
cu membrii comite- < 
tului U-T.M. pe 
școală despre a- 
cești elevi. Și ne-a 
atunci un sfat foarte 
țios : să vedem ce fac acești 
elevi, cum își folosesc timpul. 
Am făcut un asemenea son
daj și am constatat că elevii 
slabi la învățătură duc o via
ță dezordonată, își risipesc 
o mare parte din timp. Cînd 
ar trebui să învețe îi găsești 
la cinematograf. Cînd ar 
bui să se odihnească, 
străzile. De citit, citesc 
cînd în cînd, nu studiază 
ciplinat, rămîn în urmă 
lecțiile. Ei nu se gîndesc de 
fapt la învățătură ca fiind o 
sarcină principală care le 
revine, ci ca o chestiune așa 
zis personală, pe care o pot 
„rezolva" după cum cred ei 
de cuviință. Deci nu era vor
ba doar să-i ajutăm pe 
tia să-șf folosească 
cios timpul după 
d9 clasă, ci de a 
fășura în rîndul lor, și 
turor elevilor, o intensă mun
că de educare comunistă. 
Trebuia să-i ajutăm pe toți 
elevii să înțeleagă că învă
țătura ©st® o obligație socia
lă, o îndatorire de cinste față 
de societatea noastră socia
listă care ne asigură minuna
te condiții de învățătură. De
sigur această muncă de 
educare se realizează prin 
învățămîntul politic U. T. M. 
organizat în școală, prin 
informările politice, prin a- 
dunările generale U.T.M. de 
an care au dezbătut cu ma
turitate probleme importante 
ale muncii elevilor. Dar mai 
avem la îndemînă nenumă
rat® alte fonne specifice or
ganizației U.T.M., care contri
buie la educarea elevilor, la 
dezvoltarea la ei a unor tră
sături de caracter ipaintate. 
Organizația U.T.M. a școlii, 
în colaborare cu conducerea 
școlii folosește aceste forme 
de activitate, organizînd ac
țiuni interesante, educative în 
orele destinate activității 
extrașcolare.

De fiecare dată cînd orga
nizăm o acțiune ne gîndim la 
scopul pe caie-1 urmărim, la 
eficiența acesteia, la posibili
tatea ca fiecare să cuprindă 
cît mai multi elevi.

Unul din obiectivele muncii 
educative a fost cunoașterea 
de către elevi a politicii 
partidului nostru, a trecutului 
revoluționar de luptă a parti
dului, a realizărilor înfăptui
te în anii regimului demo
crat-popular.

Elevii vin cu multă bucurie 
să stea de vorbă cu comu
niștii, să afle de la ei epi
soade din munca partidului 
în ilegalitate, aspecte din 
munca pe care o desfășoară 
constructorii socialismului în 
uzine, pe șantiere, pe ogoare. 
Astfel de întîlniri 
ganizate adesea 
Intîlnirile s-au 
într-o atmosferă 
propiată, tovărășească. Le-am 
povestit și noi tovarăși
lor cum muncim, ce ne-

mulți elevi 
fruntași, 

învață cu

eeiiozi-

ajunsuri mai există în activi
tatea noastră, iar ei ne.au 
dat sfaturi prețioase cu pri
vire la îmbunătățirea muncii 
de educație în școală.

Alteori s-au organizat sim
pozioane. în general, simpo
zioanele sînt organizate 
grupe de clase. “ 
VIII-a și a IX-a, 
au organizat un 
„Marele Lenin",

Pe 
Clasele a 

de pildă, 
simpozion 

clasele a 
X-a și a Xl-a un simpozion cu 
tema: „Republica Populară 
Romînă pe drumul desăvîr- 
șirii construcției socialiste*',  
„Poeții contemporani cîntă 
partidul". Acestora le-au ur
mat concursuri „Drumeții ve
seli" cu temele : „Ce știm 
despre Uniunea Sovietică'*,

școală o acțiune 
de cunoaștere a

existat în 
susținută 
fabricilor și uzinelor din oraș, 
a muzeelor și locurilor 
rice.

Educația comunistă a 
retului se face și îmbinînd 
pregătirea politică, ideologi
că și cultural-sportivă cu 
educarea trăsăturilor omului 
nou în procesul muncii. Ast
fel, organizația U.T.M. a 
școlii acordă o atenție deo
sebită legării învățămîntului 
cu practica și îndeplinirii 
diferitelor obiective puse în 
fața brigăzilor de muncă pa
triotică, cum ar fi : strîngerea 
fierului vechi, a maculaturii, 
prestarea 
patriotică

Ce activități educative întreprinde 
organizația U. T. M.

de la Școala medie nr. 2 din Arad
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„Zborul în Cosmos". Reușite 
au fost și seratele literare 
„Eminescu, luceafărul poe
ziei romînești", „Ceahlăul slo
vei romînești", sau serile mu
zicale închinate compozitori
lor Enescu, Ceaicovski, Glin
ka. De asemenea, am orga
nizat discuții despre diferite 
filme vizionate ca: „Pavel 
Korceaghin", „La începutul se
colului", ,,Mai tare ca moar
tea", care au avut o influență 
pozitivă asupra elevilor, în 
formarea unui profil moral- 
politic înaintat.

Adeseori îi auzeam 
elevi întiebîndu-se : „Ce
cern sîmbăta după amiază, 
dar duminica ?“. Le-am răs
puns noi întrebării, invitfndu-i 
să participe la diferite acti
vități. De obicei, sîmbăta ele
vii se întîlnesc și învață cîn- 
tece, dansează, merg îm
preună la spectacole. Dumi
nica există o tradiție: o 
parte din elevi merg la con- 
certele-lecții (au abona
mente), alții merg la filme, 
iar alții se întrec în competi
țiile sportive. Uneori organi
zăm audiții muzicale în școa
lă. Elevii vin în mare număr 
la aceste audiții.

O preocupare permanentă 
a manifestat organizația 
U.T.M. pentru munca cu car
tea. S-a organizat astfel con
cursul „Iubiți cartea". Majori
tatea elevilor din școală s-au 
înscris la acest concurs și o 
mare parte din ei au reușit să 
obțină insigna de „Prieten al 
cărții". Tot în această direcția 
s-a desfășurat o largă acțiu
ne de constituire a bibliote
cilor personale- Trebuie 
mai amintesc că 900 d 
ai scolii iau regulat c 
la bibliotecă iar tșe 
sint o dovadă a preocupării 
pentru îmbogățirea cunoștin
țelor. S-a inițiat și un frumos 
concurs pentru cele mai bune 
creații literare închinate 
partidului, creații prin care 
tinerele noastre talente 
și-au exprimat dragostea și 
recunoștința față de părintele 
nostru drag — partidul.

Un alt mijloc de educație 
comunistă îl constituie și dru
mețiile, vizitele în întreprin
deri, prin care tinerii noștri 
cunosc frumusețile patriei, au 
posibilitatea să vadă noile 
obiective industriale apărute 
pe tot întinsul patriei noa
stre, mărturie vie a transfor
mărilor uriașe petrecute în 
anii socialismului în întreaga 
țară. Foarte instructivă a fost, 
astfel, excursia pe Valea 
Prahovei și în Capitală. Ace
lași rol însemnat l-a avut și 
excursia prin întreaga țară ; 
elevii au avut prilejul să 
vadă măreața hidrocentrală 
de la Bicaz, combinatul chi
mic de la Borzești, Onești, 
Săvinești, combinatul de la 
Chișcani și multe alte obiec
tive industriale importante. 
Acestora le-au urmat vizite 
în toate întreprinderile orașu
lui. Am putea spune că a

orelor de muncă 
în cadrul G.A.S., 

participarea la în
frumusețarea ora
șului. Elevii au 
participat la cule
sul porumbului în 
G.A.S. din apropi
erea orașului și au 
adunat în zilele de 
duminică peste 

9.000 kg. fier vechi.
Prin munca pe care o des

fășoară, sub îndrumarea or
ganizatei de partid, organi- 

din școală se 
cu 

ce-i

zația U.T.M. 
străduiește sâ răspundă 
cinste tuturor sarcinilor 
stau !n țață, de a educa tine
retul în spiritul atitudinii co
muniste față de muncă și în
vățătură, în spiritul patriotis
mului socialist și al dragos
tei nețărmurite față de partid, 
părintele nostru iubit

MARLA G. TANCA 
membră în comitetul U.T.M. 

ăl Școlii medii 
nr. 2 Arad
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O nouă școală medie în orașul Iași

Cunoștințele teoretice însușite la ore se consolidează în confruntarea lor cu practica. Elevii din fotografie fac tocmai 
o asemenea confruntare, lucrînd în atelierul școlii în care învață. (în atelierul de practică al Școlii medii din Onești).

ADUNAREA GENERALA -

n primul trimes
tru, la Școala me
die nr. 15 din 
București s-au ți- 

I nut, la fiecare or- 
*’ ganizație U.T.M.

de an, cite două adunări ge
nerale. Consultînd tematica a- 
cestor adunări constatăm, tn 
general, o bună alegere a or- 
dinei de zi, faptul că in cea 
mai mare parte ele reflectă 
preocupările majorității ute
miștilor din organizația U.T.M. 
de an respectivă. Să luăm, bu
năoară, adunările generale 
U.T.M. deschise desfășurate in 
organizația U.T.M. a claselor a 
VIII-a. In această organizație 
numărul utemiștilor este foar
te mic. Explicația constă in a- 
ceea că elevii care sînt acum 
în clasa a VIII-a, in anul șco
lar trecut au fost aproape toți 
pionieri. Ei au depășit virsia 
pionieratului, dar nu au deve
nit încă vtemiști. Mai tittii e 
nevoie să se cunoască intre ei, 
sâ te închege colective ale cla
selor. Nc peri intra îs rindu- 
rHe U.T-M. deci:, se înțelege, 
reeomarzdet de tovarășii is 
nujloenl căror*  muncești, care, 
te rîndtd lor, nu te pot reco
manda dedt după ce te cunosc 
bine și consideri ci meriți si 
devii utemist. Dar ce înseamnă 
a fi utemist ? Ce calități tre
buie să îndeplinească un tinăr 
pentru a merita să intre in 
U.TM. ? Elevii din clasa a 
VIII-a, ca foști pionieri, cu
nosc deja acestea, dar acum, în 
pragul intrării lor in organiza
ția revoluționară de tineret, 
astfel de întrebări revin tot 
mai persistent in mintea lor. 
Iată de ce a apărut necesita
tea ca in una din adunările ge
nerale U.T.M. deschise ținute 
la clasele a VIII-a să se dis
cute despre „Cinstea de a fi 
utemist". A fost o adunare in-

teresantă, instructivă la care a 
vorbit secretara comitetului 
U.T.M. pe școală, tovarășa Ma
ria Costea. Elevilor li s-a vor
bit despre profilul moral al 
utemistului, li s-a vorbit des
pre disciplină, despre învăță
tură, despre răspunderea pe 
care fiecare elev utemist o are 
pentru modul cum învață și 
se comportă întreaga clasă. 
Adunarea generală U.T.M. 
deschisă și-a atins astfel pe 
deplin scopul, întrucît proble
ma discutată răspundea preo
cupărilor marii majorități a 
elevilor din clasele a VIII-a.

Cealaltă adunare generală 
U.T.M. deschisă ținută cu cla
sele a VIII-a a răspuns unei 
alte preocupări majore a ele
vilor: „Cum să studiem și cum 
sâ ne organizăm timpul liber“. 
Se înțelege că fiind vorba de 
elevi care au pășit pentru pri
ma dată pragul școlii medii, 
cu regim diferit de cel al șco
lii elementare, o asemenea 
temă era foarte utilă. Elevii au 
participat cu mult interes te 
această adunare care a consti
tuit totodată us pas către o 
cită adunare cere se va ține in 
trimestrul următor și in care 
se va discuta despre învăță
tură ca principala datorie pa
triotică a fiecărui elev.

Izvorî te din preocupările 
utemiștilor au fost în bună 
parte și problemele discutate 
în adunările generale U.T.M.

ale celorlalte organizații U.T.M. 
de an de la Școala medie nr. 
15. Astfel, la clasele a IX-a s-a 
ținut adunarea generală U.T.M. 
în care s-a discutat despre ce 
a dat regimul de democrație 
populară tineretului, la clasele 
a X-a utemiștii au purtat dis
cuții în legătură cu îndatorirea 
ce o au de a-și sluji patria prin 
muncă și învățătură, iar adu
narea organizației de an la 
clasele a Xl-a a discutat des
pre îndatoririle elevului de tip 
nou. Dar în afară de aceste a- 
dunări care au avut la ordi
nea de zi probleme pe care 
le-a ridicat însăși viața, însăși 
activitatea de zi cu zi din or
ganizația de bază U.T.M. res
pectivă, în unele adunări ge
nerale U.T.M. au fost tratate 
și probleme despre care se 
poate spune că nu era nevoie 
să constituie neapărat teme 
pentru adunări generale U.T.M. 
Astfel, o adunare generală 
U.T.M. ținută la' clasele a IX-a 
a avut la ordinea de zi drep
turile și îndatoririle utemiști
lor". In adunare s-a discutat 
la modul general această pro
blemă, iar pe de altă parte 
despre drepturile și înda
toririle utemiștilor, elevii 
mai discutaseră și la cercul de 
învățămînt politic pentru stu
dierea Statutului U.T.M. pe 
care îl urmaseră în anul șco

lar trecut. Sau poate comitetul 
U.T.M. de an voia, ca prin a- 
ceastă adunare generală, să 
reamintească elevilor cele în
vățate la învățămîntul politic? 
în cazul acesta era mai bine 
ca adunarea generală U.T.M. 
să discute, de pildă, cum își 
îndeplinesc elevii din organi
zația U.T.M. de an îndatori
rile de utemiști și să facă o 
analiză profundă și concretă 
în această privință.

După cum se știe, ordinea 
de zi a adunării generale se 
stabilește prin consultarea lar
gă a utemiștilor. E o metodă 
bună, eficace care asigură re
flectarea în dezbaterile gene
rale U.T.M. a principalelor 
probleme care se pun în mo
mentul respectiv în viața or
ganizației. Această metodă ar 
trebui folosită și la Școala 
medie nr. 15 pentru a nu se 
mai ajunge la situația din tri
mestrul I cînd mai multe or
ganizații U.T.M. de an de stu
diu au avut aceeași ordine de 
zi, deși situația din clasele 
respective era diferită.

Comitetul U.T.M. pe școală 
va trebui să îndrume mai 
concret și mai atent comite
tele U.T.M. de an în ceea ce 
privește sesizarea problemelor 
esențiale care se ridică și 
care trebuie dezbătute în adu
nările generale U.T.M.

MIHAELA CIOBANU

întreceri școlare 
la baschet

7 imp de două zile, in sala 
de sport a Școlii medii 
nr. 4 din Galați s-au des

fășurat în fața unui numeros pu
blic întrecerile de baschet con- 
tînd pentru faza regională a cam
pionatului republican școlar. în
trecerile au scos în relief forma 
bună a echipelor de băieți și 
fete de la Școala medie nr. 1 din 
Focșani, cîșiigătoarele titlurilor de 
campioni regionali pe anul 1962.

Dintre particîpanți s-au eviden
țiat elevii fruntași la învățătură 
Bărbulescu loan și Dobrescu Li
liana din Focșani și Pincovici Gh. 
din Galați.

MARCEL SCORȚARU 
corespondent voluntar

„Publiciștii^ 
școlii

Este cu adevărat impre
sionant. Ai crede că e 
o expoziție de lucrări 

ale unor artiști amatori. Nu 
e, de fapt, decît o colecție a 
gazetelor alcătuite de fiecare 
dintre clasele Școlii medii 
„Vasile Aleesandri" din Ga
lați. în conferința U.T.M. de 
alegeri pe școală, ținută la 
începutul anului, s-a hotărît 
ca, lună de lună, în zilele de 
4—5. fiecare clasă să editeze 
o gazetă cu aspecte și pro
bleme ale activității elevilor 
clasei respective. 21 de clase, 
21 de gazete. în fiece clasă 
există un redactor permanent. 
Colaboratorii sînt mereu al
ții, în așa fel îneît, într-un 
an, fiecare elev să scrie cel 
puțin un articol despre via
ța clasei. După apariția gaze
telor, după citirea lor în cla
se, die sînt adunate la sediul 
organizației U. T. M. Cele 

însemnări 
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mai bune sînt premiate și 
expuse într-o vitrină spe
cială.

Această inițiativă, vrednică 
de toată lauda, a declanșat 
printre elevii școlii un deo
sebit spirit de întrecere — 
întrecere în reflectarea cît 
mai eficientă și originală a 
problemelor vieții de colec
tiv, întrecere în găsirea unor 
forme cît mai ingenioase, mai 
atrăgătoare, mai artistice de 
elaborare a gazetelor. Am vă
zut colecția la sediul organi
zației U.T.M. Ai crede că nu 
e o colecție, ci o expoziție de 
lucrări artistice. Clasa a X-a E 
a editat o gazetă în formă de 
de... lalea ; fiecare petală este 
„pagina" în care se află un 
articol. Clasa a XI-D prezintă 
o gazetă în formă de... cea
sornic ; rotirea minutarului 
descoperă cititorului mereu 
alt articol. Am văzut gazete 
în formă de calendar, de dra
pel, de telefon, de disc mi- 
crossion, de jurnal de bord. 
Clasa a IX-a F și-a conceput 
gazeta în forma unui jurnal 
de vacanță în care se vor
bește despre dezvoltarea ora
șului Galați, despre carnava
lurile elevilor, despre situația 
internațională, despre excursii 
școlare. O varietate extrem 
de largă de forme, roade 
ale unor căutări colective, 
ale unei întreceri entuziaste. 
Articolele, bine gîndite, axate 
pe probleme de conținut ale 
activității politice și profesio
nale a elevilor, alcătuiesc o 
cronică vie a școlii.

Gazetele postului utemist de 
control scot numere în fiecare 
săptămînă. Ele cuprind arti
cole care popularizează re
zultatele bune, foiletoane cri
tice, caricaturi, epigrame, toa
te cu adresă precisă. Ceea ce 
e de notat e existența unui 
dosar cu procese verbale ale 
P.U.C. după apariția gazetei. 
In ele sînt consemnate ecou
rile materialelor publicate, 
măsurile concrete care au 
fost luate în urma sesizărilor 
critice apărute la Postul ute
mist de control.

Există în această școală o 
adevărată pleiadă de „publi
ciști*  elevi, pasionați să re
flecte interesant, viu, educativ, 
munca și activitatea lor de 
fiecare zi.

IGOR ȘERBU

Cercul literar de la Școala 
medie nr. 3 din Bacău își 
aduce un prețios aport la 
activitatea cultural-ariis- 
tică din școală. Iată-i pe 
elevii Constantin Valeria, 
Popa Eugenia și Popa Flo
rin, membri ai acestui 
cerc, pregătind împreună 
cu tovarășa profesoară 
Stan Tiberia un nou text 
pentru brigada artistică de 

agitație

Fotografiile paginii»

N. STELORIAN

Pe cînd o nouă premieră?
|! rigada artistică de 

agitație de la Școa- 
JkjIW i la medie nr. 4 din 

Ploiești a luat fiin- 
I fă în urmă cu doi 

i ani și ceva din ini
țiativa comitetului U.T.M. și cu 
sprijinul unor profesori entuziaști. 
La scurt timp de la înjghebarea 
sa, brigada artistică de agitație, 
în cadrul căreia activau 31 elevi, 
plus orchestra, a început să se 
facă cunoscută. Mai întîi brigada 
se manifesta prin scurte produc
ții care, încă din primul moment, 
s-au bucurat de succes. Astfel, 
în fiecare joi, în recreația mare, 
brigada prezenta la stafia de ra
dioamplificare a școlii emisiunea 
de „satiră și umor". Nu era vorba 
de o satiră abstractă sau de un 
umor de dragul umorului. Glu
mele, înțepăturile brigăzii aveau 
un obiect concret, faptele satiri
zate erau reale ; se dădeau nume 
concrete etc. Acestea sînt, de alt
fel și motivele pentru care pro
gramele de joi se bucurau de 
succes, iar brigada începuse să 
fie cunoscută. Nu era puțin lucru 
să fii „luat în țe-pi“ — cum ne 
mărturisea unul din cei „pățiți" 
—- în fața tuturor fetelor și bă

ieților din școală și a profesori
lor.

Curînd activitatea brigăzii ar
tistice de agitație luă un mare 
avînf. Încurajați de succes, îndru
mați continuu de comitetul U.T.M. 
și sprijiniți de cadrele didactice, 
elevii din brigadă începură să 
tindă spre mai mult. Și astfel, de 
la scurtele emisiuni de „satiră și 
umor" de joi, care continuau să se 
țină, s-a trecuf la 
pregătirea de spec
tacole mari, care să 
poată fi prezentate 
în sala de festivități, 
pe scenă, în fața pu
blicului. Sfera noțiu
nii de public se lărgea 
și ea : în afară de 
elevi și profesori ur
mau să fie invitați 
elevilor.

Primul spectacol de
al brigăzii, ca și celelalte care 
au urmat, s-a bucurat de succes 
deplin. Și cînd spunem „succes" 
nu ne referim neapărat la aplau
zele spectatorilor care au fost pur 
și simplu furtunoase ci, în primul 
rînd, la... consecințele acestui 
spectacol : mulfi din cei criticați 
și-au îndreptat lipsurile.

Din acest moment, brigada ar
tistică de agitație de la Școala 
medie nr. 4 din Ploiești a conti
nuat să dea mereu spectacole — 
cam două spectacole pe trimes
tru. Și succesele erau de fiecare 
dată depline. Cui se datorau 
ele ? în primul rînd conținutului 
spectacolelor. Brigada își culegea 
subiectele viitoarelor glume, sa
tire, scenele etc. din însăși viața

Despre activitatea brigăzii 
artistice de agitație de la 

Școala medie nr. 4 - Ploiești

și părinții 

acest fel

de școală. Comitetul U.T.M., al 
cărui secretar, prof. Albu Hercule, 
era el însuși un pasionat autor de 
texte pentru spectacol, îndruma 
brigada, crientînd-o către cele 
mai semnificative aspecte poziti
ve și negative, pe care să le re
flecte în programele sale. Elevii 
fruntași erau popularizați, meto
dele lor de studiu — generaliza
te ; chiulangiii, codașii, indiscipîi-

nații se bucurau de o... atenție deo
sebită. în al doilea rînd, succesul 
spectacolelor s-a datorat fanteziei 
cu care elevii, ajutați de cadrele 
didactice, au prelucrat datele cu
lese din viața școlii. Muzica, dan
sul, teatrul, recitările — toate 
și-au dat mîna pentru a transpune 
pe scenă artistic, sugestiv, aspec
tele pozitive și negative din via
ța elevilor. în felul acesta,

brigada artistică de 
agitație de la Școala 
medie nr. 4 din Plo
iești a constituit un 
ajutor prețios al co
mitetului U.T.M. în 
munca de educație 
comunistă a elevilor, 
în dezvoltarea opiniei 
combative împotriva 

manifestărilor de chiul de la 
ore, de lenevie, de conduită 
incompatibilă cu calitatea de 
elev etc. Numeroși elevi din
tre cei satirizați de brigadă 
s-au îndreptat. Nu mai sînt tre- 
cuți azi în rîndul codașilor elevi
ca Andreescu Ion din clasa a 
Xl-a B, Marinescu Mihaela din 
clasa a Xl-a D, Botez Doina și 
Emuțeanu Elena din clasa a X-a

A, Neagu Valentina din clasa a 
X-a C și mulți alții. Brigada i-a 
ajutat să se îndrepte.

Brigada artistică devenise foar
te apreciată. O dată, ea a fost 
invitată să prezinte un spectacol 
chiar la stația de radioficare a 
orașului. Emisiunea a durat 30 de 
minute. în altă zi, cu unul din 
cele mai reușite spectacole a!e 
sale : „Povestea lui Biță Șt. Chiu- 
lescu“ brigada s-a prezentat la 
Uzinele „1 Mai“. Așadar, după 
aproape doi ani de activitate, bri
gada artistică de agitație de la 
Școala medie nr. 4 din Ploiești 
începuse să devină cunoscută în 
tot orașul. Dar de ce vorbim des
pre activitatea — deosebit de 
rodnică și interesantă — a aces
tei brigăzi la timpul „trecuf“ ? 
Pentru că în ultima vreme glasul 
ei s-a auzit mai rar. Comitetul 
U.T.M. nu a mai stimulat activita
tea ei la fe| ca înainte. El va tre
bui să revină în această privință. 
Toți elevii școlii sînt dornici să 
asiste la noi spectacole ale bri
găzii artistice de agitație, să 
aplaude în curînd o nouă pre
mieră.

AUREL GEORGESCU
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Preludiu
Ia campionatele mondiale 

de handbal feminin
Interviul nostru cu maestro emerită 

a sportului Victorița Dumitrescu

Festivalul 
actorilor amatori 
pe sute de scene

I
n întreaga fără se 
desfășoară marea 
întrecere a interpre- 
filor de teatru ama
tori — cel de-al
lll-lea Festival bienal 

„I. L. Caragiale". Răsfoind scriso
rile primite de la tineri muncitori

și farani, de la activiști culturali, 
aflăm îmbucurătoare înfăptuiri în 
acest sector, mereu mai vast — al 
mișcării artistice de amatori.

De la Ploiești ne vin vești des
pre pregătirile făcute de colecti
vul de teatru al clubului „Iii© 
Pintilie“, distins la cel de-al ll-lea 
Festival cu titlul de laureat. Per^ 
severînd pe drumul îmbogă|irii 
repertoriului și al creșterii măies
triei interpretative, tinerii munci
tori — artiști fruntași ai preceden
tului festival — au pus în scenă 
recent piesa „O noapfe“ a scrii
torului sovietic Boris Gorbatov. 
Alături de „veteranii" formafiei, 
au pășit în marea familie a in- 
ferprefilor de teatru elemente noi, 
talentate : ajustorul Ion Radu, la
boranta Elena Dorobanfu, statisti
cians Elena Zincă și alfii.

în raionul Istria — după cum ni 
se scrie — a avut loc zilele tre
cute un seminar cu directorii că
minelor culturale. AAai înainte, sec
ția de învăfămînt și cultură a sfa
tului popular raional, împreună cu 
comitetul raional U.T.M., au în
treprins o analiză a felului cum 
s-au desfășurat pregătirile pentru 
faza intercomunală a festivalului 
în raion, mai ales cum a crescut 
numărul colectiviștilor tineri și 
vîrstnicj atrași la activitatea tea
trală de amatori. Participă la faza 
intercomunală 35 de formații de 
teatru sătești cuprinzînd peste 430 
interprefi precum și 90 recitatori 
și cititori artistici. Trebuie remar
ca) că cele mai multe dintre pie
sele ce figurează în repertoriul 
formațiilor din acest raion au o 
tematică inspirată din preocupări
le colectiviștilor pentru întărirea 
economico-organizatorică a gos
podăriilor colective. Printre aceste 
piese se numără „Neamurile", 
„Las1 că vine Nufă“, „Rîsul pă- 
mîntului" etc. Cu o rodnică 
activitate se prezintă la fes
tival echipele de teatru din co
munele Baia, Sinoie, Fîntînele, Mi
hai Bravu, Satu Nou. Pe iîngă 
spectacolele date în fața colecti
viștilor din comună și în alte co
mune din raion, echipele de tea
tru amintite contribuie la îmbogă
țirea programelor artistice care 
însoțesc conferințele, serile de 
calcul și alte manifestări incluse 
în programul căminelor culturale.

Publicul nou de la orașe și sate 
urmărește cu deosebit interes în
trecerea echipelor de teatru mun
citorești și fărăneșfi. In ziua cînd 
s-a desfășurat faza intercomunală 
a festivalului la căminul cultural 
din comuna Luna, regiunea Cluj, 
sala a găzduit nu mai puțin de 
500 de spectatori. Aceasta arată 
și cîfă grijă trebuie să aibă ar
tiștii amatori — ca și cei che
mați să-i sprijine — pentru buna 
pregătire a pieselor de teatru.

Examenul în fața unui juriu atît 
de numeros și exigent — publicul 
spectator — a fost susținut cu 
succes de echipele de teatru din 
Gligorești, Călărași, Lunca și Luna, 
mulfi interprefi —■■ tineri colecti
viști romînj și maghiari — fiind 
remarcați de spectatori și răsplă
tiți cu aplauze. O contribuție la 
această reușită au adus-o și ac
torii profesioniști, care în timpul 
liber i-au ajutat pe colegii lor — 
artiștii amatori de la safe. Regi
zorul Ion Dan de la Teatrul de 
Stat din Turda, de pildă, a dat 
un ajutor concret echipei de tea
tru din Gligorești în pregătirea 
piesei „Neamurile".

O inițiativă meritorie a recita
torilor apărută cu prilejul fazei 
inlercomunale ținută recent la 
Luna : mai mulți recitatori din 
comunele amintite au prezentat 
laolaltă un reușit recital de poezii 
ale lui Mihai Beniuc.

O multilaterală activitate desfă
șoară echipele de teatru din Și- 
mand — Crișana. Comitetul co
munal U.T.M. a sprijinit căminul 
cultural în antrenarea unui număr 
mare de tineri la activitatea ar
tistică de amatori, contribuind la 
înființarea mai multor echipe de 
teatru. In aceste formații artistice 
pot fi văzuți — după cum ni se 
anunță într-o scrisoare — tinerii 
colectiviști Cornel Cohan, Gheor- 
ghe Negrău, Elena Susorcă, Ga- 
vril Ciocan, surorile Ana și Elena 
Pucea. Avînd mai multe echipe 
de teatru și îngrijindu-se ca — în 
același timp — să activizeze bri
găzile artistice de agitație și alte 
formații artistice, conducerea că
minului cultural din Șimand și co
mitetul comunal U.T.M. au reușit 
să atragă mulți tineri în susține
rea programelor artistice la mani
festările cultural-educative, printre 
care trebuie amintite în primul 
rînd înfîlnirile colectiviștilor cu 
parficipanții la Consfătuirea pe 
țară a țăranilor colectiviști. Toc
mai desfășurarea în comuna a 
unei activități artistice permanen
te — pentru care concursurile din 
cadrul Festivalului nu-s socotite 
un scop în sine ci un prilej de 
intensificare a muncii — face ca 
în fiecare seară piesa de teatru, 
cîntecul, versul brigăzii să înto
vărășească dezbaterile de |a că
min dedicate sarcinilor actuale 
din agricultură.

Dar nu pretutindeni condițiile 
la fel de bune sînt folosite pen
tru atragerea tineretului în nu
măr crescînd la viața cultural-ar- 
tistică a satului. La Rîșnov — Bra
șov, de pildă, echipele de tea
tru deși cuprind artiști amatori 
talentați, obișnuiți de multă vreme 
cu scena — nu desfășoară o ac
tivitate intensă, pe măsura posi
bilităților lor. Comitetul U.T.M. ar 
trebui să ajute mai mult căminul 
pentru ca tinerii muncitori și ță
rani dornici de a interpreta piese 
de teatru să aibă posibilitatea de 
a da viață unor personaje apro- 
fiiate de viața și preocupările lor. 
n unele localități ca Vulcan,

Pe înțelesul colectiviștilor
(Urmare din pag. l-a)

bine tainele agrotehnicii îna
intate.

La sfîrșitul lecției, cel care 
nu a înțeles ceva întreabă și, 
firește, i se explică îndată 
totul, cît mai pe înțeles. Iar 
dacă totuși mai are unele ne
lămuriri, lectorul a adus cu 
el și broșurile din biblioteca 
gospodăriei colective.

— E un procedeu care a dat 
rezultate bune — spunea ingi
nera agronom.

Cursanții iau broșurile aca
să, le studiază și le aduc îna
poi la următoarea lecție, cînd 
vor împrumuta altele privind 
alte probleme ale agroteh
nicii.

E normal, deci, ca de la 
asemenea lecții interesante ti
nerii să nu lipsească nici
odată. In gospodăria colectivă 
sînt patru echipe de tineret. 
Din întreaga suprafață care 
se va cultiva cu porumb, anul 
acesta gospodăria și-a propus 
ca de pe 600 hectare să obți
nă 5000 kg boabe la hectar în

condiții de neirigare. Or, pen
tru realizarea unei asemenea 
producții, știința are de spus 
un cuvînt serios. Tocmai de 
aceea Aristica Ghenciu, Ele
onora Berbecaru, Gheorghița 
Pădurețu, Ion Tupangiu, Flo- 
rea Pascu și alți țineri caută 
să învețe cît mai bine din lec
țiile predate de inginera agro
nom. Organizația de bază 
U.T.M. dă o atenție deosebită 
felului cum se pregătesc ti
nerii la învățămîntul agrozoo
tehnic. (In gospodărie funcțio
nează două cercuri agroteh
nice și unul zootehnic). Astfel 
s-a luat hotărîrea în cadrul 
organizației U.T.M. că dacă 
un tînăr a lipsit de la o lecție 
el să fie ajutat de cei mai 
buni cursanți să învețe lecția 
respectivă, să-și completeze 
notițele.

Lecții atractive, bine orga
nizate, o pregătire temeinică 
pentru obținerea belșugului 
viitor, iată ce afli făcînd o 
vizită la colectiviștii din Băi- 
lești în zilele acestea de iar
nă.

Mii de apartamente 

construite în regiunea Hunedoara
în noile cartiere muncitorești 

care au apărut în ultimii ani la 
Hunedoara, Lupeni, Uricani, Deva, 
Brad și în alte centre industriale 
din regiunea Hunedoara au fost 
date în folosință, de la începutul 
șesenalului și pînă acum, 5.540 de

apartamente, 5 școli medii și alte 
construcfii social-culturale.

în anul acesta s-au repartizat 
fonduri pentru construirea în re
giune a încă 3.426 de aparta
mente.

(Agerpres)

Cristian, Rîșnov — din apropierea 
Brașovului — sînt mulți tineri dor
nici să activeze într-un teatru de 
păpuși. Conducerile căminelor cul
turale ca și comitetele U.T.M. ar 
trebui să țină seama de această 
dorință, organizînd acțiuni pentru 
instruirea acestor tineri, ajulîndu-i 
să-și pună în valoare și să-și dez
volte aptitudinile, talentul.

Faza pe întreprinderi și interco
munală a Festivalului continuă. Re
latările primite din toată țara sub
liniază ecoul larg al competiției 
în rîndurile iubitorilor de teatru 
de la orașe și sate — fie că urcă 
ei înșiși pe scenă, fie că aprecia
ză și îndeamnă ca spectatori pe 
cei dintîi prin prezența lor nu
meroasă în sălile cluburilor și ale 
căminelor culturale. Este de do
rit ca organizațiile U.T.M., ca
sele raionale de cultură să 
folosească această primă fază 
ca un mijloc de răspîndire a ex- 
perienfei bune dobîndită de echi
pele artistice fruntașe. Această 
fază trebuie să constituie pentru 
fiecare organizație de bază U.T.M., 
pentru fiecare cămin cultural sau 
club un larg schimb de experien
ță, atenția fiind îndreptată atît 
spre îmbogăfirea repertoriului e- 
chipelor, cît mai ales, spre an
trenarea unui număr din ce în ce 
mai mare de tineri în activitatea 
cultural-arfistică, creîndu-se co
lective noi de artiști amatori.

T. GHEORGHIU

...„Se vor construi din fondurile statului în orașe șl centre 
muncitorești pesie 9 milioane m2 de suprafață locuibilă 
(circa 300.000 apartamente)..." Prevederile Directivelor Con
gresului al Ill-lea al P.M1R. se înfăptuiesc pe întreg cuprin
sul patriei. In fotografie : noi blocuri de locuințe la Cîmpu- 

lung-Mușcel

Foto ; AGERPRES
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I
în zilele de 5—6 februarie 

a. c., la Sofia a avut loc cea 
de-a II-a Sesiune a Comisiei 
mixte guvernamentale ro- 
mîno-bulgare de colaborare 
economică și tehnico-științi- 
fică.

La lucrările sesiunii, care 
s-au desfășurat într-o atmos
feră tovărășească și de înțe
legere deplină, au fost exami
nate probleme importante pri
vind colaborarea economică 
dintre cele două țări.

Cele două părți au consta
tat că hotărîrile primei se
siuni au fost îndeplinite cu 
succes, ceea ce a contribuit la 
creșterea volumului schimbu
rilor de mărfuri dintre cele 
două țări. De asemenea, volu
mul schimburilor prevăzute 
pe anul 1962 este în creștere 
față de 1961.

în îndeplinirea acordurilor 
de credit și asistență tehnică 
încheiate, partea romînă asi
gură un ajutor prețios în dez
voltarea prospecțiunilor geo
logice pentru descoperirea de 
noi zăcăminte de țiței în Re
publica Populară Bulgaria 
prin livrări de utilaje, mate
riale, documentații, precum 
și prin trimiteri de specia
liști.

Hotărîrile luate la această 
sesiune creează noi posibilități 
de lărgire a colaborării eco
nomice și tehnico-științifice 
dintre Republica Populară 
Romînă și Republica Popu
lară Bulgaria prin coope

rare și specializare în pro-Ș 
ducția unor sectoare din ra
mura construcțiilor de ma
șini, a industriei electro
tehnice și chimice. Se pre
vede intensificarea schimbului 
de specialiști și de documen-e 
tații, în vederea lărgirii do-j 
meniilor de colaborare.

în timpul sesiunii a fostj 
semnată o convenție cu pri-f 
vire la întocmirea sarcinii de, 
proiectare a unei centrale hi- j 
droelectrice pe Dunăre în 
zona Izlaz—Somovit.

Protocolul sesiunii a foști 
semnat din partea romînă de» 
tov. Alexandru Bîrlădeanu, | 
vicepreședinte al Consiliului j 
de Miniștri al Republicii | 
Populare Romîne și din j 
partea bulgară de tov. Jivko ‘ 
Jivkov, vicepreședinte al Con-: 
siliului de Miniștri al Repu- ■ 
blicii Populare Bulgaria.

Cea de-a II-a sesiune a Co
misiei mixte guvernamentale; 
romîno-bulgare de colaborare 
economică și tehnico-științifi- j 
că contribuie la întărirea; 
prieteniei și colaborării din-: 
tre Republica Populară Romî-I 
nă și Republica Populară j 
Bulgaria.

—-— ----- ®—T—

Primirea ministrului^
Marii Britanii 

de către
Avram Bunaciu, 
vicepreședinte 

al Consiliului de Stat 
al R. P. Romîne

Miercuri 7 februarie, Avram 
Bunaciu, vicepreședinte al 
Consiliului de Stat al R. P. 
Romîne, a primit în audiență 
de prezentare pe James Dal
ton Murray, trimis extraordi
nar și ministru plenipotențiar 
al Marii Britanii în R. P. Ro- 
mînă.

- - •- -  
Premieră 

la Teatrul Național 
din Craiova

Miercuri seara, artiștii Tea
trului Național din Craiova 
au prezentat cea de-a 4-a 
premieră din actuala stagiune 
— piesa „Fiicele" de Sidonia 
Drăgușanu.

(Agerpres)

Biblioteca clubului „Side, 
rurgistul" din Hunedoara 
este frecventată de nu
meroși tineri. Ei găsesc 
aici cărți din toate dome
niile, biblioteca avînd ÎQ 

total 40.000 volume.

Foto : I. CUCU

ilele trecute sala 
Floreasca a găz
duit competiția 
internațională de 
handbal dotată 
cu „Cupa orașu

lui București'.
Mii de entuziaști amatori de 

sport au urmărit cu interes 
întrecerile feminine în care 
au evoluat și cele mai bune 
jucătoare ale noastre care ne- 
au adus atîtea satisfacții prin 
strălucitele lor victorii. Prin
tre acești spectatori am în
tâlnit-o și pe maestra emerită 
a sportului Victorița Dumi
trescu, componentă a lotului 
reprezentativ și jucătoare în 
formația divizionară Progre- 
sul-București. N-a mai aștep
tat să o întrebăm de ce nu 
joacă, întrucât... răspunsul îl 
repetase de nenumărate ori 
chiar în ziua respectivă.

„După accidentul suferit 
mai de mult am fost operată 
și acum sînt în convalescen
ță. De pe urma operației mă 
simt foarte bine, dar faptul 
că nu joc mă necăjește mult. 
Nu-i deloc ușor pentru o ju
cătoare să fie... spectatoare la 
meciurile din sportul ei pre
ferat și căruia i s-a dăruit cu 
toată pasiunea și dragostea. 
Să nu credeți însă că nu simt 
aceleași emoții ca și colegele 
mele de pe teren!“.

Am urmărit alături de Vic
torița Dumitrescu meciurile 
din cadrul competiției femini
ne „Cupa orașului București", 
Suficient timp pentru o înde
lungată discuție.

— Ce părere ai despre a- 
ceasta competiție ?

— Întrecerea celor patru 
formații a fost interesantă nu 
atît prin spectaculozitatea 
partidelor, care s-a resimțit de 
pe urma decalajului valoric 
al echipelor participante, dt 
prin faptul că ne-a prilejuit 
o necesară verificare a actua
lului stadiu de pregătire al 
jucătoarelor. Să nu uităm că 
anul acesta între 8-15 iulie 
țara noastră va găzdui meciu
rile din cadrul campionatului 
mondial de handbal feminin. 
In momentul de față echipele 
se află în perioada pregătitoa
re cînd antrenorii acordă a- 
tenția cuvenită perfecționării 
fiecărui element tehnic, desă- 
vîrșirii pregătirii fizice gene
rale și însușirii de către ju
cătoare a celor mai eficiente 
teme tactice. Or, numai în ca
drul competițional se poate 
verifica cu adevărat stadiul de 
pregătire, nivelul atins de 
jucătoare precum și obiecti
vele precise, concrete asupra 
cărora trebuie să-și îndrepte 
atenția antrenorii în perioa
da care urmează.

Privită din acest punct de 
vedere, competiția a fost uti
lă. Ea ar fi dat mai multe sa
tisfacții spectatorilor dacă 
s-ar fi înregistrat o participa
re mult mai numeroasă și mai 
valoroasă.

— Ce constatări a oferit 
competiția cu privire la sta
diul de pregătire al jucătoa
relor noastre ?

— Avînd în vedere obiecti
vele planului de pregătire al 
lotului nostru, consider că 
pentru etapa actuală jucătoa
rele care au evoluat în „Cupa 
orașului București" au atins 
un nivel satisfăcător. Totoda
tă ne-am dat seama și de o- 
biectivele asupra cărora va 
trebui să insistăm în pregăti
rea noastră viitoare. Astfel

jucătoarele noastre nu au încă 
suficientă viteză în mișcarea 
pe teren iar în ceea ce pri
vește execuția șuturilor (a 
trasului) de la depărtare vor 
trebui să mai exerseze mult 
pentru dobîndirea unei efica
cități sporite, corespunzătoare. 
De asemenea, în ceea ce pri
vește aplicarea temei tactice a 
jocului pe extreme cu utiliza
rea pivotului, jucătoarele mai 
au încă multe lucruri de pus 
la punct.

în general echipa a de
monstrat un nivel satisfăcă
tor de pregătire, chezășie a 
unui continuu progres, deter
minat de conștiinciozitatea și 
pasiunea cu care lucrează fie
care jucătoare.

— Cum s-au comportat ele
mentele tinere, de curind pro
movate în lotul reprezentativ ?

—Vă referiți, desigur, la 
Frantz Tante, Nako Iudith și 
Anca Lucreția. Toate trei sint 
elemente talentate, dotate cu 
reale posibilități și care se 
apropie mult de valoarea 
atinsă de jucătoarele mai ru
tinate. Din echipa de junioa
re mi-a plăcut evoluția tinere
lor jucătoare Florianu, Ro- 
dica Bain și Gheorghița Fe
licia care au frumoase pers
pective datorită voinței și se
riozității pe care le manifes
tă. Schimbul de mîine al 
handbalului nostru de perfor
manță promite mult. Rămîne 
numai ca tinerele jucătoare să 
dea dovadă și în viitor de 
aceeași perseverență.

Dintre jucătoarele de bază 
ale echipei noastre, o compor
tare bună au avut Constanti- 
nescu — Scheip Maria, Antoa- 
neta Vasile și Boțan Ana.

— Cînd vom avea ocazia să 
le vedem din nou la „lucru" 
pe jucătoarele noastre frun
tașe ?

— Apropierea campionate
lor mondiale impune, o inten
sificare a activității competi- 
ționale, a rodării în dificile 
partide a componentelor lo
tului reprezentativ. Din păca
te, în direcția aceasta, nu se 
face încă totul. Cu mult in
teres este așteptată partida 
de la 25 februarie în care 
vom întîlni, în sala Floreasca 
echipa reprezentativă a R. D. 
Germane.

Sper că pînă atunci să mă 
pun și eu la punct cu antre
namentele și să reapar pe 
teren.

S. SPIREA
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Calitatea - obiectivul nr. 1 al întrecerii socialiste
La Uzinele 

„23 August*  
(Urmare din pag. l-a) 

proporție de 103 la sută, 
iar la producția marfă în 
proporție de 101,5 la sută; 
să realizeze cel puțin 
6.000.000 lei economii și 
3.00C.000 lei beneficii peste 
plan; să economisească 
peste 1200 tone de metal.

AZți vorbitori, printre care 
ing. Petre Turcu, șeful secției 
construcții mecanice, forjorul 
Nicolae Marincea, rectificato
rul Vasile Ionică, oțelarul 
Marin Țudorică au înfățișat 
dorința tovarășilor de muncă 
din secțiile respective de a 
realiza produse de cea mai 
înaltă calitate pentru a ridica 
și mai mult prestigiul mărcii 
uzinei, au arătat ce noi mă
suri vor fi luate pentru înde
plinirea angajamentelor. Prin
tre altele s-a arătat că în sec
ția construcții mecanice vor 
fi modernizate 18 mașini-u- 
nelte, la secția forjă se va 
trece de la forjarea liberă la 
cea matrițată la cinci repere 
pentru motorul de 700 C.P-, la 
secția cazangerie — prin ex
tinderea croirii complexe — se 
va reduce consumul specific de 
tablă etc.

Adunarea a exprimat anga
jamentul întregului colectiv

de a-și mobiliza toate forțele, 
toată experiența și capacita
tea creatoare în vederea înde
plinirii înainte de termen a tu
turor sarcinilor de producție 
pe anul 1962, pentru realiza
rea unor produse de bună ca
litate.

V. CONSTANTINESCU

La Combinatul 
siderurgic 

din Hunedoara
(Urmare din pag. l-a)

menea să reducă consumurile 
specifice planificate astfel: 
la cocs metalurgic pentru 
furnale cu 4 kg/t, la metal în 
șarjă la oțelării cu 3 kg/t, iar 
consumul de metal pentru 
laminate cu 3,5 kg/t. Pe baza 
acestor reduceri a consumu
rilor specifice, a reducerii 
rebuturilor și declasatelor, 
a sporirii productivității 
muncii ei s-au angajat tot
odată să realizeze economii 
la prețul de cost în valoare 
de 10.000.000 lei.

Pentru asigurarea îndeplini
rii angajamentelor luate s-au 
stabilit numeroase măsuri 
tehnico-organizatorice. Astfel 
s-a prevăzut printre altele : 
îmbunătățirea granulației a- 
glomeratului livrat furnalelor 
prin darea în funcțiune a nou

lui flux de măcinare și a ins
talației de sortare ; îmbunătă
țirea tehnologiilor de elabo
rare și laminare a oțelurilor 
prin adaptarea procedeelor 
tehnologice moderne și îm
bunătățirea parametrilor a- 
gregatelor principale ; înlo
cuirea sistemelor vechi de cu
rățire a laminatelor prin in
troducerea decapării și poli
zării, pentru asigurarea unei 
calități superioare și îmbună
tățirea condițiilor de prelu
crare în industria construc
toare de mașini; extinderea 
folosirii izotopilor radioactivi 
pentru determinarea cauzelor 
incluziunilor nemetalice și 
pentru îmbunătățirea calității 
lingourilor de oțel; automati
zarea reglării aerului suflat în 
furnalele nr. 1 și 2 pentru 
creșterea productivității și a- 
sigurarea unei calități con
stante a fontei; ridicarea gra
dului de calificare a 3.000 de 
muncitori prin cuprinderea lor 
în diferite cursuri de pregătire 
de diferite grade, și multe al
tele.

R. LAL

La mina 
Lupeni

(Urmare din pag. l-a)

cu 1,5 Ia sută față de norma 
admisă, prin extinderea puș
cării selective în toate abata

jele, prin aplicarea metodei de 
alegere a șistului vizibil în a- 
bataje și la punctele de încăr
care precum și prin alte mă
suri. Ei s-au angajat de ase
menea ca prin reducerea con
sumului de lemn de mină cu 
0,5 m.c. pe mia de tonă căr
bune extras, prin depășirea 
planului tehnic de introducere 
a susținerilor moderne cu 3,6 
la sută în abatajele frontale 
și cu 1.000 metri lineari în 
pregătiri și deschideri, prin 
reducerea consumului de ener
gie electrică cu 0,4 Kw/h/t etc 
să realizeze economii peste 
plan la prețul dc cost în va
loare de 1 milion lei.

în vederea îndeplinirii aces
tor angajamente au fost adop
tate importante măsuri pentru 
îmbunătățirea continuă a con
dițiilor de muncă în abataje. 
Astfel, se va extinde și mai 
mult perforajul umed pentru 
combaterea prafului silicogen 
și captarea uscată a acestui 
praf, se vor folosi noi tipuri 
de măști individuale, se va in
troduce în-toate punctele prin
cipale din galerii și abataje 
apa potabilă etc.

Minerii din Lupeni și-au 
exprimat cu acest prilej hotă
rîrea lor entuziastă de a în
deplini cu cinste sarcinile tra
sate de partid, de a da patriei 
cărbune mai mult, de calitate 
superioară, de a îndeplini și 
depăși sarcinile de plan pe 
anul 1962.
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Din cauza măsurilor 
discriminatorii împotriva 

sportivilor 
din R. D. Germană 
Campionatele 

mondiale de schi 
au îost anulate

PARIS 7 (Agerpres). —
Federația internațională de 

schi a hotărît să anuleze cam
pionatele mondiale de probe 
alpine care urmau să înceapă 
la 10 februarie la Chamonix. 
Această măsură a fost luată 
în urma refuzului guvernului 
francez de a acorda vize de 
intrare membrilor echipei de 
schi a R. D. Germane. Cu toa
te insistențele Federației in
ternaționale de schi și în 
ciuda protestelor opiniei spor
tive din lumea întreagă, cam
pionatele mondiale de schi au 
fost torpilate din vina acelora 
care caută să împiedice dez
voltarea colaborării sportive 
internaționale.

în ultima instanță, Federa
ția internațională de schi a 
trimis un apel președintelui 
Franței, De Gaulle, președin
telui S.U.A., Kennedy, și pre
mierului britanic Mcmillan 
pentru a interveni în favoarea 
acordării vizelor de intrare 
schiorilor din R. D. Germană. 
Pînă marți nu s-a primit nici 
un răspuns Ia acest apel, 
astfel că Federația internațio
nală de schi a fost pusă în 
situația de a pune în aplicare 
prevederile statutului său.

PE SCURT
® Astăzi pe patinoarul artificial 

din parcul „23 August" au loc 
primele două întîlniri din cadrul 
celei de-a 5-a ediții a competiției 
internaționale de hochei pe ghea
tă „Cupa Orașului București", Do 
la ora 18, amatorii sportului cu 
crosa și pucul vor puîea revedea 
valoroasa echipă Torpedo Gorki 
care va prim) replica echipei de 
tineret a orașului București. în 
continuare de la ora 20 are loc 
cel de-al doilea meci al progra
mului : București I—Einheit Berlin 
(R. D. Germană).

Stadionul Giulești va găzdui 
astăzi de la ora 15,30 întâlni
rea de fotbal dintre echipa 
Rapid și lotul juniorilor noștri 
care se pregătesc în vederea 
turneului U.E.F.A. In deschi
dere la ora 13,30 Dinamo Obor 
se va întîlni cu Rapid (tineret).

(Agerpres)

• în sala sporturilor de la 
Floreasca va avea loc astăzi la 
ora 18 un concurs demonstrativ 
international de gimnastică în 
cadrul căruia vor evolua echipele 
feminine ale R. P. Romîne și Ita
liei. Din echipa romînă fac parte, 
printre altele Sonia lovan, Emilia 
Lifă și Ufa Poreceanu. Elena Leuș- 
tean nu parficipă, fiind acciden
tată. Echipa italiană va prezenta o 
formafie în frunte cu cunoscutele 
campioane Ana Fogherazzi, Elena 
Lagorara și Vanda Soprani.

(Agerpres)
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în curind pe ecrane noul film sovietic

Dragostea lui Alioșa

O producție a studioului „Mosfilm” 
In rolurile principale cunoscuții actori 

LEONID BÎKOV si A. ZAVIALOVA



eliberării continentului american"

Un nou succes al constructorilor hidrocentralei de la 
Buhiaimin : a fost dat în funcțiune cel de-al 6-lea agregat 
al acestei mari hidrocentrale care a furnizat pînă acum 

circa 900 milioane de k-W/h

Solidari cu lupta 
comuniștilor americani 

Mesagu! P. C. &irs RepubEka Sud-Africană
LONDRA 7 (Agerpres). - 

Partidul Comunist din Repu
blica Sud-Africană a trimis 
Partidului Comunist din 
S.U.A. un mesaj de solidari
tate. In acest mesaj publicat 
în ziarul englez „Daily Wor
ker", se spune printre altele:

„Vă rugăm să transmiteți 
tuturor membrilor de partid 
sentimentele noastre de admi
rație și prietenie față de to
varășii noștri curajoși din 
S.U.A."

„Nu este de mirare că uria
șele monopoluri care conduc 
'astăzi Statele Unite au ales 
drept obiectiv al furiei lor 
tocmai partidul dv. De ani de 
zile Partidul Comunist din 
Statele Unite apără interesele 
clasei muncitoare americane 
și poporului american și luptă

împotriva celor care le încal
că drepturile1*.

în mesaj se exprimă convin
gerea fermă că nici un fel de 
legi draconice nu pot ucide 
ideile comuniste. „Nici un fel 
de legi nu pot infringe hotă- 
rirea comuniștilor de a lupta 
pentru o cauză dreaptă**.

Succesele remarcabile obținute
de oamenii de stiintă

Adunarea Generala a Academiei de
MOSCOVA 7 (Agerpres;. — 

După cum s-a mai anunța*,  la 6 
februarie s-a deschis la AAoscova 
Aduna-ea Gene'a ă a Acaoe- ei 
de Științe a UJLS.S. care va 
analiza muttafeie cercetăr or 
științifice efecr-ate de oameni 
de știință sovietici în «wl 1961.

Deschizi nd adunarea, preșec.rî- 
teJe Academiei de Ș*  nțe a 
U.R.S.S., AAsr s’av KeIdiș, a am n- 
tit că Programul P.C.U3. a trasat 
oamenilor de știință sovi^icî sar
cina „sâ consoi.deze poz.ț e 
înaintate cucerite de șf»*șa  so~ 
vietică în cele mai .mportanfe 
ramuri ale științei și să de; 
locul de frunte în șt —a rnond aă 
în toate direciiiie principale''.

După ce a sublm'raf că p-ve 
cele mai impor.an'e rea zi*  e-e 
oamenilor de ștOnță seeietid 
ultimul timp se numără ia prunul 
rind zborurile cosm.ee efedua'e 
cu succes de far*  Gagar.n și 
Gherman Titov, preșec ate e Aca
demiei de Șt*  " e a UR S S. a 
relevat o serie de a^e lezu re 
deosebit de imporiadle oc- n.-e 
ce c _ ~ e - :e. _.i i:
dHerife dorr.en J * e r 5-
tehnidi.

AAstislav Kddiș a dedarai că 
printre ce.’e rr.ar va o--ase rez-- 
tate se numără ceroeăărte șfete»- 
fice în demen A pees^jr or -c*e.  
Fizicienii sov er c. au eaxxn 
toda și au o iesraii' e
semiîndustrla^ă pen—u cc‘ nerea
de diamante ar-rc*e.

De asemenea, Ms*  t ar KefcKș a 
amintit oe crearea, 
laborator, a unui pr< 
ment term.c cu m 
70 la sută. Âceasra 
imporian*  pas ia prec*  i eaccri- 
rii metodelor de rarsfernare di
rectă a energiei fzee • ererge 
electrică.

Academ darvi Ketfș • seb^aaf 
că o par*e  *-se —rvari a cerveră-

rrerte cc- * 
ră jove‘*ci
ae

; oe e-e- 
®se-r oe 
ezrră sa

rikx științifice efectuate în cadrul 
Academiei sînt menite să întă
rească puterea de apărare a 
lin urni Sov.et.ce.

După cuvintul introductiv al 
președintelui Academiei, secreta
rul științific principal al Academiei 
ce Ș~ nțe a U.R.S.S., Evgheni Fe- 
oo-ov, a prezentat raportul cu 
pr r e la rezultatele activității 
ș‘ “• • ce a Academiei pe a- 
nut 1961.

Academicianul Fedorov a sub- 
.’ n at că știința și tehnica sovietică 
își mențin pozițiile cucerite în 
ceea ce privește folosirea energiei 
rxideare afît in scopuri pașnice, 
cit și în scopuri de apărare a 
țării, ia U.R.S.S. sînt construite 
c ferite t puri de instalații indus
triale puternice pentru obținerea 
energiei atomice, instalații experi- 

itni cercetarea procle- 
uor termonucleare.

a arătat in continua
re că fiz< e~ sovietici au obținut 
cu a --on*  unei metode originale 
cate despre caracterul interacțiunii 
nucieor. -or cu energii de 100— 
1-000 m -a-de eleciron-volți.

Reier ndu-se la elaborarea unor 
“jete S7 et.ce cu proprietăți 
s'a© ~e dinainte, academicianul
Feoorov a deciarat că în anul
*96! au fost elaborate, printre al- 
•=re, rreîoce oe sinteză a polime- 
ri’or ylicon- 
c pieJ nouă, 
ac*  -nea prelungită a 
r .-ce '.naJte.

Bxxcgls și chimiștii 
s *̂eza  de polimeri 
terapeutice. Fe baza 

locuitori

#__ .rs

atom.

ici cu o structură prin- 
, care sînt rezisienți la 

temperatu-

obț
• ~e med camente.

■•gre< Fedorov a
•”e-ea. rezultatele 
dcmer.i-jl științelor

a consul ca*  că a fost efectuată 
ps^ea principală a muncii de pre-

au obținut 
cu acțiuni 

lor au fost 
ai singelui și

relevat, de 
cercetărilor 
sociale. El

Libertate lui Gizenga !
MOSCOVA 7 (Agerpres). - 

TASS transmite: Ziarul ,Co
Velskaia Rossia" a publicat în 
numărul său din 6 februarie 
interviul acordat de Albert 
Onavelo — Lumumba, vărul 
lui Patrice Lumumba, în legă
tură cu arestarea lui A. Gi
zenga. A- Onavelo-Lumumba 
este in prezent studznt la Uni
versitatea de stat din Mos-

Picrjx L:

sovietici
Stiinte a U.R.S.S.9

gătire a lucrării „Socialismul 
comunismul".

Secretarul științific principal

și

al
Academiei de Științe a U.R.S.S. a 
arătat că în prezent nu există nici 
o problemă științifică mai impor
tantă de care să nu se ocupe oa
menii de știință sovietici.încheierea lucrărilor sesiunii Comisiei Dunării

BUDAPESTA 7 (Agerpres). 
La Budapesta și-a încheiat 
lucrările cea de-a XX-a se
siune a Comisiei Dunării.

La lucrările sesiunii, care 
au durat două săptămîni, au 
luat parte delegațiile Aus
triei, Bulgariei, Cehoslovaciei, 
Iugoslaviei, Romîniei, Unga
riei, Uniunii Sovietice, repre
zentanți ai administrației flu
viale speciale a Porților de 
Fier. La sesiune au asistat de 
asemenea colaboratori ai Mi
nisterului Transporturilor al 
R. F. Germane, ai Organiza
ției meteorologice mondiale, 
Comisiei Economice O.N.U. 
pentru Europa, Agenției in
ternaționale pentru energia a- 
tomică și ai Uniunii Camere
lor de Comerț de pe Rhin.

Sesiunea a discutat rapor
tul cu privire la îndeplinirea 
planului de activitate a Co
misiei pe anul 1961, probleme 
tehnice, de navigație, hidro- 
meteorologice, statistice, juri
dice și sanitare, în legătură cu 
îmbunătățirea și dezvoltarea 
continuă a navigației pe Du
năre.

MONROVIA. Răspunzînd 
invitației guvernului Liberiei, 
in după-amiaza zilei de 6 fe
bruarie a sosit la Monrovia 
primul cosmonaut maiorul 
Iuri Alexeevici Gagarin.

★
MONROVIA 7 (Agerpres). — 

TASS transmite : La 6 fe
bruarie, primul cosmonaut al 
lumii care a sosit în Liberia, 
a fost intimpinat pe aeropor
tul din Monrovia de ministrul 
Afacerilor Interne, Merton, și 
de alte persoane oficiale. Pe 
drum, de la aeroport, mii de 
locuitori ai Monroviei au salu
tat cu căldură pe solul Uniu
nii Sovietice.

In aceeași zi Iuri Gagarin 
a fost primit de vicepreședin
tele Tolbert, președintele Ca
merei Reprezentanților, Hen
ris, și secretarul de stat, 
Grains.

Grains a declarat că fapta 
de eroism a lui Gagarin re
prezintă „o marcantă victorie 
a omului asupra naturii și 
constituie o mărturie convin
gătoare — dacă mai era ne
voie de asemenea mărturii — 
a cutezanței geniului, curaju
lui și eroismului poporului 
sovietic".

Guvernul și poporul Libe
riei felicită Uniunea Sovietică, 
pe oamenii de știință și po
porul ei cu această remarca
bilă realizare. Secretarul de 
stat a dat citire telegramei de 
salut adresate lui Iuri Gaga
rin de președintele Liberiei, 
Tubman.

Opinia publică internațională despre 
cea de-a doua Declarație de la Havana
SANTIAGO DE CHILE 7 

(Agerpres). — „Cea de-a doua 
declarație de Ia Havana este 
un mare document politic care 
subliniază cu tărie și cu aju
torul unei argumentări de ne
clintit, că în multe țări ale 
Americii Latine revoluția a 
devenit în prezent inevitabilă" 
— scrie într-un editorial pu
blicat la 6 februarie ziarul 
chilian „EL SIGLO". După 
cum subliniază ziarul, această 
revoluție este determinată de 
mizeria în care se zbat po
poarele din această regiune a 
lumii, de criza mondială a im
perialismului și de lupta tu
turor popoarelor slab dezvol
tate.

Ziarul arată că Adunarea 
Națională Generală a poporu
lui Cubei „a fost răspunsul pe 
care acest popor l-a dat com
ploturilor O.S.A.". „Declara
țiile anticomuniste ale mașinii 
represive internaționale — 
adaugă ziarul — nu vor putea 
opri nici o dată în loc mersul 
istoriei. Realitatea revoluției 
cubane devine cunoscută pes
te tot, pătrunde în toate col
țurile continentului și în ciuda 
propagandei calomnioase, mi
lioane de bărbați și femei din 
America Latină știu că în

Cuba puterea aparține po
porului".

Ziarul „ULTIMA HORA" 
consacră un articol de fond 
Adunării Naționale Generale 
a Poporului Cubei și celei de-a 
doua Declarații de la Havana, 
adoptată la această Adunare. 
Ziarul apreciază această decla
rație ca un document care in
dică calea eliberării continen
tului american.

LIMA 7 (Agerpres). — 
„Cea de-a doua Declarație 

de la Havana, adoptată de a 
doua Adunare Națională Ge
nerală a Poporului Cubei va 
ajuta la mobilizarea popoa
relor Americii Latine în lupta 
împotriva mizeriei și exploa
tării" — a declarat la Lima 
Max Hernandez, președintele 
Federației studenților din 
Peru. El a adăugat că studen
ții peruvieni sprijină cu hotă- 
rîre această Declarație.

Hernandez, care a fost ares
tat împreună cu alți fruntași 
ai organizațiilor studențești 
din Peru pentru că au luat 
parte la un miting de solida
ritate cu revoluția cubană, a 
fost pus în libertate în urma 
puternicelor acțiuni de protest.

Tineretul francez condamnă
acțiunile criminale ale

In apărarea 
lui Manolis Glezos

Peste 2.090 de studenți de 
la Universitatea din 
Dacca (Pakistan) au de

monstrat la 6 februarie împo
triva legii marțiale. Legea 
marțială a fost introdusă în 
Pakistan după venirea la pu
tere a generalului Ayub Khan 
cu peste 3 ani în urmă. Co
loanele de studenți au parcurs

străzile orașului în pofida pu
ternicelor unități de poliție 
aduse în grabă de autorități. 
Demonstranții au ars fotogra
fii ale lui Ayub Khan și au 
avariat un autobuz. Ei au a- 
nunțat că vor intra începînd 
de miercuri în grevă, în semn 
de protest împotriva menține
rii legii marțiale.

împotriva înarmării atomice

a Bundeswehrului

Conferința regională, care 
a reunit timp de două 
zile la Diiseldorf pe re

prezentanții Sindicatului tine
rilor muncitori din întreprin
derile comerciale din landul 
vest-german Renania de nord- 
Westfalia, a fost adoptată o 
moțiune prin care se exprimă 
protestul tinerilor vest-germani

împotriva încercărilor de a se 
obține înarmarea atomică a 
Bundeswehrului. Participanții 
la conferință, reprezentînd 
peste 10.000 din tinerii mun
citori din întreprinderile co
merciale, au cerut guvernului 
landului, și guvernului federal, 
să renunțe la politica de mili
tarizare a țării.

cova. Imprer- 
rr.un~.ba el a 
colon îaî ișsLor ZXipă
proclamarea Hepcot Cocea»

ținut o secâe de posturi ce 
râsp-r.iere El este 
rudi care a fesz a hl--!-*  Pa
trice T-^rv-—ăoa. de aog-e s. de 
cojxii 1st 2d cele <kx=â 1-r1; oe 
grea cumpără, cied ecTcari 
înniMrtigti aa notat de-« btoe- 
lea de resrjl taurii reșce, 
șefului guvemul-i legal Dopă 
asasinarea lui P. Lum~jmba, 
el s-a întors la S'-arleynle ri 
a lucrat sub conducerea lui 
Antoine Gizenga.

II vedeam adesea pe Aa- 
toine Gizenga. a declara: A. 
Onavelo-Lumumba. Sxâpimrea 
de sine, calmul și modesta 
sînt trăsăturile care îl carac
terizează pe Gizenga Pentru 
unitatea și independența Cor- 
goului el nu-și precupețește 
sănătatea și nici timpul. Ares
tarea lui Antoine Gizenga. a 
spus în continuare A. Onavelo- 
Lumumba, a fost dictată de 
cercurile imperialiste, in pri
mul rind de cele americane.

Antoine Gizenga. a declarat 
în continuare A. Onavelo-Lu
mumba. este continuatorul ca
uzei lui Lumumba, este un pa
triot aprig și dușman neîmpă
cat al colonialismului. El îm
piedică pe imperialiști să-și 
pună în aplicare planul de a 
dezbina tânăra republică pen
tru a continua să se înfrupte 
din avuțiile ei. Pentru impe
rialiști, Gizenga a fost și ră
mîne un dușman. Ei fac totul 
pentru a scăpa de el.

Este clar pentru oricine, a

«h-s A. Onavelo-Lumumba, că 
aresiarea lai Antoine Gizenga 
esze Gizenga este de-
potat in parlament și artico
lele 65 și 66 ale Constituției 
Republicii Congo garantează 

taL Totuși el a fost 
P-S r_b stare de arest și a- 

sszruB Afacerilor Interne, 
Christoph Gbenie. a refuzat să 
semrere mandatul de arestare 
a lai Gizenga.

A. G-rerg2 a fost aruncat în 
îr: t stare fără știrea minis
trul— Afacerilor Interne, că
reia u revine răspunderea 
per.trj «eeur.tatea sa-

Antoine Gizenga, a spus A. 
Onavelo-Lumumba. a încăput 
pe mim île unor reacționari 
inwterați și soarta Iui neli- 
■âftefte tot mai mult pe pa
ir cui congolezi. Numai lupta 
cîmâ. numai solidaritatea în
tregii lumi, vor permite ca 
G_zenga să fie smuls din 
ghearele sir.geroase ale tem
nicerilor.

ATENA 7 (Agerpres). — 
Uniunea democrată de stingă 
a ridicat în mod oficial în 
Parlament la 6 februarie pro
blema eliberării neîntârziate a 
eroului national al Greciei 
Manolis Glezos, pentru ca 
acesta să-și poată ocupa locul 
legitim în parlament.

Președintele parlamentului 
Rodopulos a anunțat că pro
punerea LDA „va fi studiată 
și supusă la timpul potrivit 
discuției in parlament". I

PARIS 7 — Corespondentul 
Agerpres transmite: „Ziua 
națională universitară" de pro
test împotriva O.A.S. și pen
tru apărarea drepturilor fun
damentale și a libertăților in
dividuale, organizată la 6 fe
bruarie de Federația Educa
ției Naționale și Uniunea Na
țională a Studenților din Fran
ța a cunoscut o largă parti
cipare. La acțiunile organi
zate în această zi au partici
pat membrii corpului didactic 
de toate gradele, precum și 
studenți din toate facultățile 
Franței.

Greva cursurilor 
re a cuprins 80 la 
la sută la sută dintre 
fesori și studenți.

în această zi a fost expri
mată voința poporului fran
cez de a se pune capăt răz
boiului din Algeria, care pro
voacă degradarea învățămîn- 
tului și a întregii vieți eco
nomice și spirituale a Franței.

Federația Educației Națio
nale și Uniunea Națională a 
Studenților din Franța au di
fuzat o declarație în care se 
arată printre altele că „toate

universita- 
sută pînă 

pro-

cadrele didactice, studenții, 
care au demonstrat la 6 fe
bruarie, declară că nu vor 
rămîne liniștiți sau indiferenți 
în fața uneltirilor puse 
cale de o minoritate de 
nației al căror scop subversiv 
este de a instaura fascismul 
în Franța".

în afară de cele două mi
tinguri care s-au desfășurat 
simultan în Cartierul Latin și 
la Bursa Muncii din Paris și 
la care au luat parte respec
tiv 9000 și 5000 de persoane, 
adunări analoage au avut loc 
în toate orașele universitare 
din provincie. Mii de profe
sori, conferențiari, asistenți 
universitari și studenți s-au 
întrunit la Toulouse, Montpel
lier, Bordeaux, Lille, Dijon, 
Marsilia etc.

La aceste adunări, la ace
eași oră, în întreaga Franță, 
a fost citit textul unei lecții 
consacrate problemelor apără
rii libertăților fundamentale, 
elaborată de un colectiv de 
profesori sub răspunderea lui 
Georges Vedel, profesor de 
drept public la Universitatea 
din Paris.

In textul care a fost a- 
probat cu entuziasm de zeci 
de mii de universitari antifas-

la 
fa-

de 
o- 
să
Și

ciști se cere „uriașei mase 
francezi, fără deosebire de 
pinii, care nu este dispusă 
devină victima asasinatului 
a dictaturii, să-și manifeste 
hotărîrea de a folosi toate po
sibilitățile pentru a opri fas
cismul".

—•--------

Stikker, secretarul general al N.A.T.O., a promis recent 
lui Strauss, ministrul de război vest-german, că va sprijini 
cererea guvernului de la Bonn de a obține arma nucleară. 

(ZIARELE)

Pe linia de „trei sferturi**  a politicii occidentale

I *cu

Robert Kennedy 
intimpinat cu ostilitate 

in Japonia
TOKIO 7 (Agerpres) — Noi 

demonstrații ostile l-au întâm
pinat pe Robert Kennedy, mi
nistrul Justiției al S.U.A., la 
Kyoto și Osaka, două locali
tăți importante din Japonia. 
După cum se știe, Robert 
Kennedy vizitează*  în prezent 
Japonia în cadrul unei călă
torii în jurul lumii. Grupuri 
de demonstranți l-au întâmpi
nat la Kyoto pe Robert Ken
nedy cu strigăte de „Cară-te 
acasă Robert Kennedy!“. 
Grupurile de demonstranți, 
care s-au masat la intrarea 
în hotelul „Miyako" unde își 
avea reședința Kennedy, pur
tau pancarte pe care era 
scris : „Americani cărați-vă 
acasă !“, „Imperialismul ame
rican — dușmanul omenirii!“ 
și „Anulează interzicerea Par
tidului Comunist din S.U.A.

Catastrofă minieră 
in R. F. G.

In crasele și satele Indo- 
neziei au Joc mitinguri ale 
populației care își expri
mă hoiărirea de a lupta 
cu ovilit pentru eliberarea 
Irianului de vest de sub 
jugul colonialiștilor olan
dezi. în fotografie : aspect 
de la un mare miting al 
populației din Surabaia.

SAARBRUCKEN. - Agen
țiile de presă relatează 
miercuri dimineața la 
de cărbuni „Luisenthal” 
Voelklingen în bazinul 
a avut loc o puternică 
plozie.

Potrivit ultimelor știri în 
acest tragic accident, 
s-a produs din cauza 
măsurilor de protecție, și-au
găsit moartea 110 mineri, 85 
au fost răniți, iar numeroși 
alții sînt dați dispăruți.

că 
mina 

din 
Saar 
ex-

care 
lipsei

Desen de V. VASILTU
STIKKER : — Fii atent! Cum o primesc țl-o.

Reproducem din ziarul 
„Roușanfekri*  din Teheran 
un zguduitor articol des
pre mizeria dintr-un car
tier al capitalei iraniene.

n inima Teheranului se 
află un oraș întunecat 
și puțin cunoscut, care 

poate fi denumit orașul sără
ciei și nefericirii. In acest 
oraș îngrozitor, casele se a- 
seamănâ cu colibele de lut, 
în care trăiesc cei săraci. 
Ziua, pe străzile acestui oraș 
aleargă o mulțime de copii 
în vîrstă de la 1—10 
căror soartă a ocolit 
rule vieții.

Aceste locuințe sînt, 
bil, cele mai uimitoare din în
treaga lume : ele sînt situate 
în gropi adinei.

Intr-o casă obișnuită, pe 
scară, nimeriți de la parter 
la etajul întîi, de la etajul 
întîi la al doilea, de la al 
doilea la al treilea. In acest 
oraș, însă, totul este invers. 
Aici, strada se află la același 
nivel cu acoperișul celui 
de-al treilea etaj al acestor 
cavouri de lut. Aici nu există 
lumină electrică, telefon și 
poștă. In acest oraș nu este 
nici urmă de străzi și tro
tuare asfaltate. Automobilele 
șl autobuzele ocolesc străzile 
sale înguste și cu gropi. A-

ani, a 
bucu-

pioba-

cesta este un oraș al întune
ricului și înapoierii.

In aceste grote aproape că 
nu există băcănii și maga
zine. Numai precupeți ambu
lanți cară pe măgari marfa 
lor pînă la aceste case și 
vînd pe bani peșin sau în 
rate ceai, săpun, iar uneori 
ulei și orez locuitorilor ace
stui oraș. Acolo există numai 
două pompe de apă și pri
mul lucru pe care-1 remarcați 
sînt locuitorii acestor grote 
care se încaieră pentru apă. 
Aceste două pompe aprovi
zionează cu apă potabilă 
peste 2.000 de familii. Zi și 
noapte, în jurul acestor pom
pe se înghesuie locuitorii și 
domnește învălmășeală.

Pentru acei care nu cunosc 
aceste grote, este foarte greu 
și uneori nu lipsit de pri
mejdii să pătrundă spre ele. 
Nu te vei putea descurca 
ușor în acest labirint de stră
duțe.

Dar numai la 2 km. spre 
nord de acest oraș întunecai 
se află cinematografe lu
xoase, inundate seară cu sea
ră într-o mare de lumină.

In aceste grote trăiesc a- 
proximativ 25.000 de oameni. 
Sute și mii de săraci, care 
se scurg aici 
Iran, denumesc diferitele col
țuri — gropile 
— după

din întregul

acestui oraș 
numele orășelului

sau satului lor unde au trăit 
în trecut. De pildă, există o 
groapă a horasanilor, un 
cartier al tavrizilor, o stradă 
Reșta, o groapă a arabilor. 
Cocioabele de pe marginea 
Teheranului formează un oră
șel internațional, unde cei 
săraci și nefericiți reprezintă 
toate provinciile și județele 
Iranului.

Aceasta reprezintă 
de „hotel" pentru 
care vin la Teheran, 
și mici comercianți 
sărăciți, aduși la disperare 
și ajunși la o mizerie extre
mă, vînzînd întregul lor cala- 
balîc, se îndreaptă spre Te
heran în speranța de a găsi 
o oarecare muncă. In medie, 
în fiecare casă a acestui 
oraș de cocioabe, trăiesc cel 
puțin 20 de oameni. Așa, în
tr-o grotă cu o suprafață de 
60 m.p. trăiesc 72 oameni. 
Trăiește soțul cu soția care 
au avut 14 copii și ei toți 
se adăpostesc într-o încă
pere de 12 m.p. Capul ace
stei familii a declarat: „Cel 
mai mare gînditor al lumii 
nu va putea rezolva proble
ma cum pot dormi atîția oa
meni într-o cameră de 
12 m.p. Noi însă — a conti
nuat el — dormim în aceste 
condiții de cîțiva ani".

în perioada de vară cîțiva 
proprietari închiriază drept

un fel 
săracii 
Țărani 
ruinați,

locuințe acoperișurile șl in
trările în casă.

Aceste cocioabe furnizează 
Teheranului armate de săraci 
și copii bolnavi de trahomă, 
care sînt dați cu chirie cer
șetorilor. In acest oraș al co
cioabelor există „artiști" pro
prii. Ei nu sînt cîntăreți și 
nici muzicanți, sînt specialiști 
în a mima, în priceperea de 
a obține o pomană. Ei învață 
pe alții cum trebuie să 
prefaci orb sau bolnav 
trahomă. Acești „specialiști" 
predau în clasele lor arta 
cerșetoriei, priceperea de a 
bandaja în mod iscusit 
mîna sau piciorul, de a de
sena pe un loc sănătos de 
pe corp o rană.

în acest oraș al cocioabe
lor, oricît de straniu s-ar pă-

te 
de

rea, nu există o secție a po
liției, deoarece aici nu se 
fură. Aceasta se explică 
prin faptul că în acest oraș 
nu ai ce fura, și că avuția 
aproape a oricărei familii 
se poate evalua la cel mult 
cîteva mici monede. Un pat, 
un primus, cești din lut, o 
carafă pentru apă, o cratiță 
si o pătură făcută ferfeniță 
— iată avutul majorității fa
miliilor din acest oraș al co
cioabelor. Judecați singuri: 
va fi oare tentat un hoț 
să-și piardă timpul pentru a 
fura asemenea „comori" ? 1 
De aceea în acest oraș al co
cioabelor toată lumea tră
iește liniștită șl ușile casei 
lor sînt zi și noapte larg des
chise.

Demonstrație antiguvernamentala pe străzile Teheranului
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