
In aceste zile în în
treaga țară continuă să 
aibă loc adunări în care 
oamenii muncii își iau 
angajamente însuflețite 
în întrecerea socia
listă pentru îndeplinirea 
exemplară a sarcinilor 
de plan pe anul 1962.

Stabilindu-și în 
nuare ca obiectiv 
pal al întrecerii, 
nătățirea calității 
selor, colectivele
prinderilor se angajează 
totodată să dezvolte re
zultatele obținute 
trecut în 
creșterea 
muncii și 
economii.

Publicăm mai jos 
latări de la cîteva
adunările unor colective 
de întreprinderi din Ca
pitală și din țară care au 
avut loc ieri.
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„Semănătoarea' dm Ca-
pitală.

obiectivul nr. 1
al întrecerii socialiste

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

Mașini agricole moderne 
și de înaltă productivitate

In cadrul unei adunări, colectivul de muncă de la Uzi-se 
„Semănătoarea" din Capitală, folosind experiența acurr.u'.zzz p? 
linia îmbunătățirii caracteristicilor tehnice funcționale și de 
construcție a mașinilor agricole s-a angajat, pe baza indice:. 
Directivelor C.C. al P.M.R. cu privire la criteriile principale c.- 
întrecerii socialiste, să realizeze produse de caliuite :o: -x: 
superioară. Printre principalele angajamente se numără:

• îmbunătățirea performanțelor tehniee ale combinei C. I ri 
ale cositorii purtate la nivelul celor mai înalte realizări ale teh
nicii avansate.

• mărirea coeficientului de siguranță în exploatarea eas- 
binei C. 1 de Ia 0,90 — 0,93.

• pentru mecanizarea operațiunilor de colectare a paielor 
fără a folosi alte mașini se va dota combina G 1 iaeepiri ea 
trimestrul IV 1962, cu un colector de paie.

• extinderea utilizării combinelor C 1 prin ifiodutica 
dispozitivului de treierat staționar, lucru care va permite fob- 
sirea tuturor mijloacelor existente de secerat și treierat din 
grămadă în zonele inaccesibile folosirii ei in xrr

• Introducerea in fabricație de serie a cmitearei periate 
modernizate, care e«te mai ușoara eu 36 la sută faU de tipo! 
actual.

• extinderea sudurii în mediu de CO. 2 la 2P subansamble.
• extinderea electronituirii la 30 subansamble.
• extinderea călirii prin curenți de înaltă frecvență la 

reperele combinei universale de recoltat siloz.
Creșterea productivității muncii se va realiza în special pe 

seama extinderii mecanizării și automatizării proceselor de pro
ducție și îndeosebi prin :

• trecerea la montajul pe conveier în flux continuu al com
binei C. 1.

• introducerea în fabricație a dispozitivului de găurit la 
lama port-euțit.

• mecanizarea transportului fontei lichide la turnătorie.
• proiectarea și executarea matrițelor de ștanțat și ambu- 

tisat a reperelor cu mare suprafață pentru presele de mare 
productivitate.

Ridicarea nivelului tehnic al colectivului de muncă din 
uzină se va realiza prin:

• organizarea de cursuri pe specialități pentru ridicarea 
calificării profesionale a muncitorilor.

• generalizarea experienței înaintate în producție prin 
organizarea lunară a „Zilei experienței înaintate-

Prin aplicarea măsurilor de mai sus, precum șx pr-.-. 
zarea planului M.T.O. sarcinile de plan vor fi realizate 
obținindu-se peste plan economii de 3.000.000 lei Ic p-'ta. z: 
cost, și 2.000.000 lei la beneficii. Totodată se vor rec.zza econo
mii de metal de cca. 400 tone.

Angajamentul 
metalurgiștilor timișoreni

Pe baza discuțiilor purtate și a propunerilor concrete făcute 
ieri într-o entuziastă adunare, colectivul de muncă al Uzinelor 
Mecanice Timișoara, a aprobat în unanimitate angajamentul 
care va sta la baza întrecerii socialiste pentru îndeplinirea pla
nului de producție pe anul 1962. Iată principalele prevederi ale 
angajamentului :

în scopul îmbunătățirii continue a calității produselor și 
ridicării caracteristicilor tehnice și funcționale ale mașinilor și 
utilajelor:

• vom realiza la nivelul tehnicii avansate următoarele pro
duse : 2 tipuri de macarale turn, 2 tipuri de vinciuri navale, 2 
linii pentru prepararea conservelor în flux continuu.

• vom moderniza 3 utilaje de prelucrare mecanică.
• vom extinde turnarea în cochile la încă 30 de repere.
• vom extinde forjarea în matrițe la încă 20 repere.
• vom extinde forjarea automată cu 3000 metri liniari față 

de realizările anului 1961.
In vederea creșterii producției:
® planul producției globale îl vom depăși cu 5 milioane lei, 

iar cel al producției marfă cu 3 milioane lei.
• vom spori productivitatea muncii pe cap de salariat cu 

0,7 la sută față de sarcina planificată.
• vom reduce prețul de cost la producția marfă compara

bilă, dînd economii suplimentare de 500.000 lei.
• prin depășirea sarcinilor de plan și reducerea cheltuie

lilor de producție, vom realiza un beneficiu față de cel plani
ficat de 600.000 Iei.

Intr-o lună
cît intr-un an
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ce Ie au de a 
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multe și de o calitate mereu 
mai burtă. Ținind seama de 
prevederile Directivelor C.C. 
al P.M.R. cu privire la crite
riile principale ale întrecerii 
socialiste, pe baza discuțiilor 
și a propunerilor făcute de cei

x.
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producția 
sută iar 
2 la sută

• Să sporească 
gMaU c« L5 la 
produc; Iz-marii cu 
față de sarcinile de plan pe a- 
Dtl 1962.

• Să reallzexe o creștere a 
productivității muncii cu 1 Ia 
sută față de sarcinile planului 
in curs.

• Să reducă procentul de 
rebut cu la sută Ia pre-
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Cursul de ridicare a calu: căzii organizat pentru muncitori: secției Automatizare și tehnica măsurătorii din Combina
tul Chunic-Borzesu șua început activitatea. Lecția e interesantă, tinerii asculta cu atenție

Foto : N. STELORIAN

r

în industria chi
mică s-a realizat 
în luna ianuarie o 
cantitate de îngră
șăminte care depă
șește producția rea
lizată în 
an 1954. 
sfîrșitul

întregul 
Pînă 

anului
la 
se

vor livra agricultu
rii cu 50 la sută 
mai multe îngrășă
minte decît în 1961. 
Va crește 
producția i 
șăminte 
granulate 
mai mare

îndeosebi 
de îngră- 

chimice 
care au o 

eficaci-i

tate. Acest spor se 
obține prin mai 
buna folosire a ca
pacităților de pro
ducție existente și 
prin punerea 
funcțiune de 
capacități.

în
noi

(Agerpres)

Prin muncă patriotică
Brigăzii® de munca patrio

tică din întreprinderile și sa
tele regiunii Maramureș au 
efectuat importante lucrări 
de îmbunătățiri funciare. Cu 
ajutorul lor au fost amelio-

rate 827 hectare teren agri
col, valoarea lucrărilor exe
cutate ridicîndu-se la aproa
pe 900.000 lei.

(Agerpres)

Muncitor
Vineri 9 februarie 1962

Laminate
peste plan

Muncitorii, tehnicienii și ingi
nerii de la laminorul de 650 mm 
de la Hunedoara și-au depășit an
gajamentul de a realiza zilnic 
peste plan, pe fiecare schimb, 
cel pufrn 10 tone de laminate, la 
dimensiuni cît mai apropiate da 
forma în care se folosesc ele în 
produefie. în luna ianuarie ei au 
realizat în medie zilnic, în fiecare 
schimb, cite 13,5 tone laminate 
peste plan. Acest succes a permis 
laminatorilor să realizeze în a- 
ceastă perioadă o produefie echi- 
va'entă cu ofelul necesar pentru 
fabricarea de circa 480 de trac
toare. Ei au redus totodată mai 
mult de jumătate procentul de 
rebuturi și au sporit produefia 
laminatelor de clasa l-a.

(Ager preș)

Prim-topitorul fruntaș în 
producție BLEOȚU ILIE 
de la Otelaria Martin I, 
Hunedoara, urmărește cu 
atenție evacuarea unei 

șarje de oțel.

Foto: I. CUCU

Orașul Turnu Severin va fi conectat 
la sistemul energetic național

Consiliul de Miniștri a 
aprobat proiectul de ansam
blu privind îmbunătățirea a- 
limentării cu energie electri
că a orafului Tumu Severin 
prin racordarea la sistemul 
energetic național Aceasta 
▼a asigura satisfacerea nece- 
ritățUx eres clade de energie 
electrică ale industriei și ale 
consumului casnic.

Lucrările de construire a li- 
— pe o distanță deulei

77 km — pentru transportul 
energiei electrice și al unor 
stații de transformare au și 
început. S-au turnat funda
țiile de beton pentru stîlpl la 
mai mult de jumătate din 
lungimea liniei și s-a trecut 
la montarea stîlpilor.

Tn regiune se afla 
strucție și alte linii 
ti ce, care urmează 
puse sub tensiune 
an.

Noi sate electrificate
regiunea Pic

au fost termi- 
lucrările 

electrificare 
patru sate, 
rul satelor

iești 
note de 

a fncâ 
Numâ- 
electri

ficate în regiune, în 
anii regimului de 
democrație popu
lară, se ridică la 
408. Pi nd la sfîrși- 
tul anului vor mai

în con- 
eneige- 
să fio 

în acest

fi electrificate din 
bugetul Sfatului
popular regional 
încă 32 de sate.

(Agerpres)

„Ziua zootehniei 
în G. A. C.

Colectiviștii din Topalu, re
giunea Dobrogea, au inițiat o 
nouă formă de popularizare a 
experienței obținute de cei 
mai buni îngrijitori de ani
male — ,jZ.iua zootehniei*. In 
cadrul unor adunări organi
zate lunar se discută meto
dele înaintate de creștere a 
animalelor care se pot extin
de în toate brigăzile zooteh
nice. La una din aceste adu
nări gospodăria a invitat și

Tot satul are același drum
e i-a dat colecti
vistului Daneș 
Ioan gospodăria 
colectivă ? 
trecut el, 
sa și cele 
fete ale sale, Li

nia și Maria, au realizat 1.188 
zile-muncă. Au primit aproa
pe un vagon de cereale, peste 
16.000 lei, bani peșin, 600 litri 
vin în afară de alte produse. 
La asemenea belșug n-a visat 
el, niciodată cind își lucra 
petecul de pămint de unul 
singur. De cind e colectivist a 
„cutezat" să-și facă atâtea lu
cruri care altădată pentru el, 
țăranul sărac, constituiau un 
lux inaccesibil. Acum, după 
cum s-a văzut, îi dă mi
na. Cu un an sau doi in 
urmă și-a ridicat o casă fru
moasă din cărămidă cu depen
dințe și instalații ca la oraș. 
O sumă de bani a băgat-o în 
două garnituri de mobilă cu 
furnir de nuc, luate pentru 
fete, fiecare garnitură costând 
7.400 lei. Doar se apropie mă
ritișul...

Dar oare numai el să fie 
așa? Să ne oprim și la altă 
casă. Tînărul colectivist Baba 
Adalbert, bunăoară, a realizat

Anul 
soția 
două

anul trecut, împreună cu fa
milia, în jur la 1000 zile-mun- 
cd. Pentru aceasta a primit 
vreo 13—14.000 lei, 5.000 kg 
porumb boabe, 2.200 kg grîu, 
500 litri vin și alte produse.

Ce a însemnat gospodăria 
colectivă în viața comunei 
Recaș din regiunea Banat ? 
Dovezi ale traiului îndestulat 
întâlnești nu numai în casele 
oamenilor ci și în viața și în
fățișarea satului. Iată~le!

In fiecare an zeci de colecti
viști își construiesc case noi. 
Anul trecut brigada de con
structori a gospodăriei a ridi
cat 26 de case noi și a reparat 
și transformat vreo 60. Satul 
se înnoiește. înainte de 1944 
în Recaș era un singur aparat 
de radio. Acum la poștă sînt 
înregistrate peste 1.000 de a- 
bonamente.

Poți oare să treci pe lingă 
toate aceste fapte fără se le 
bagi în sec ’ ? Nu. Viața în
floritoare c familiilor colecti
viștilor, bogăția tot mai mare 
a gospodăriei colective au ne
tezit drumul celor rămași pe 
dinafară spre gospodăria co
lectivă. Organizația de partid 
din comună i-a ajutat perma
nent să înUieagă sensul a-

cestor prefaceri, să înțeleagă 
justețea politicii partidului de 
transformare socialistă a satu
lui. Formele muncii poli
tice au fost multiple și pa
riate, prin aceasta căutindu-se 
să i se explice fiecăruia în par
te, după puterile sale de în
țelegere, superioritatea și a- 
vantajele muncii în gospodă
ria colectivă. In tot procesul 
desfășurării acestei munci po
litice organizația U.T.M., con
dusă de organizația de partid, 
a fost mereu prezentă, ute- 
miștii fiind, alături de comu
niști, buni agitatori în rîndul 
rudelor, prietenilor, vecinilor. 
Ei au înțeles că, odată ce au 
devenit colectiviști o datorie 
importantă a lor este aceea 
de a demonstra și altora te
meinicia faptelor care i-a con
vins pe ei și familiile lor să 
intre în gospodăria colectivă. 
Și permanent, la toate acțiu
nile inițiate de organizația de 
partid, la serile de calcul, la 
căminul cultural, în adunările 
generale U.T.M., la întâlnirile 
cu tinerii din sat ei au popu
larizat succesele obținute de 
gospodăria colectivă.

Tot mai mulți țărani munci
tori au pornit pe acest drum.

Averea gospodăriei colective 
cuprinde, printre altele, 168 
vaci cu lapte (de la care s-a 
obținut anul trecut o produc
ție de 2.500 litri lapte), 1.045 
porci, 1.300 oi, 3000 păsării 9 
grajduri, 4 autocamioane, 3 ru
tiere. Fondul de bază se ridică 
la peste 4.400.000 lei. Aici este 
izvorul întregii bogății a co
lectiviștilor. Pe această bază 
s-au putut împărți colectiviș
tilor venituri mereu mai mari, 
valoarea zilei-muncă ajungînd 
anul trecut la 35 lei. De 
faptul acesta s-au convins 
cei care s-au înscris în gospo
dăria colectivă. Recașul e co
lectivizat complet, ca de altfel 
întreaga agricultură a regiu
nii Banat. Ultimele 68 de fa
milii de țărani muncitori cu 
gospodărie individuală din co
mună s-au înscris în G.A.C. la 
începutul acestui an. Pe toți 
cei din Recaș evenimentul îi 
bucură, deși nu i-a surprins; 
era firesc ca toți gospodarii 
comunei să pornească pe acest 
drum.

Colectivizarea completă a 
unit nu numai pămînturile, ci 
și inițiativa, voința oamenilor 
de a-și asigura un trai din ce 
în ce mai bun. Au o experien
ță bună; și-au însușit și au

pus la baza activității lor pre
zente și viitoare, învățăminte
le desprinse din documentele 
de partid, din cuvîntarea ros
tită de tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej la Consfătui
rea pe țară a colectiviștilor. 
Planurile pe care și le-au fă
cut reflectă hotărîrea lor de 
a respecta recomandările aces
tei consfătuiri. Colectiviștii 
din Recaș, mai vechi și mai 
noi, s-au angajat deja intr-o 
luptă însuflețită, activă, pen
tru consolidarea economică 
organizatorică a gospodăriei 
lor. Țelurile pe care le urmă
resc sint oglindite în obiecti
vele fixate în planul de pro
ducție pe anul 1962. Ei și-au 
propus de pildă, să obți
nă 5.000 kg porumb boabe 
la hectar de pe suprafața de 
560 ha din 810 ha destinate 
acestei culturi; 2.000 kg grîu 
la ha de pe o suprafață de 
845 ha. Pentru asigurarea a- 
cestei producții, au pornit la 
treabă încă din toamnă. Grîul 
a fost semănat la adîncimea și 
în timpul recomandat de agro-

VASILE CABULEA

(Continuare in pap. a 4-a)

colectiviști din comunele ve
cine, cu care prilej a avut loc 
un bogat schimb de expe
riență.

Exemplul G.A.C. Topalu a 
început să se extindă și în 
alte gospodării colective 
Dobrogea.

Echipa condusa de losiî 
Alexa care lucrează la 
montarea compresoarelor 
în noua hală de mașini de 
la Combinatul metalurgia 
Reșița depășește zilnic 
graficul lucrărilor obținînd 
rezultate bune în ridicarea 

calității montajului

Foto : AGERPRES



POSTURILE 
UTEMISTE 

DE CONTROL

PE FRONTUL LUPTEI 
PENTRU CALITATE

Raidul nostru prin întreprinderile orașului Arad

In atenție — problemele 
majore ale producției

a țesătoria III-IV 
a Uzinelor textile 
„30 Decembrie" 
Arad, remarci cu 
ușurință preocu
parea colectivului

pentru calitatea produselor. Și 
aceasta se reflectă în grija cu 
care lucrează muncitorii, în a- 
tenția pe care o au pentru 
organizarea muncii, gospodă
rirea materiei prime, respec
tarea disciplinei tehnologice, în 
numeroasele măsuri care au 
fost propuse și care se înfăp
tuiesc cu succes. în bătălia 
pentru calitate superioară sînt 
antrenate toate forțele. Postul 
utemist de control are și el în 
atenția sa calitatea produse
lor.

— E firesc să fie așa — ne 
spune tovarășa Viorica Ungur 
— responsabila postului. Cali
tatea este una din sarcinile 
cele mai importante pe care 
partidul le-a pus în fața oa
menilor muncii. E principalul 
obiectiv al întrecerii socialis
te. în calitatea produselor se 
reflectă respectul pentru mar
ca fabricii, gradul de pregă
tire profesională și conștiința 
fiecăruia. E normal ca postul 
să se ocupe de această pro
blemă, să-i ajute pe tineri 
să-și îmbunătățească munca.

îndrumat de biroul U.T.M., 
sprijinit de conducerea secției, 
postul s-o ocupat îndeaproape 
de diferite laturi ale mun
cii tineretului, de felul cum se 
răsfrîng ele asupra calității 
produselor.

— Ne-am ocupat, continuă 
tovarășa Ungur, de țesătoarele 
care lucrau neglijent și dă
deau produse de slabă cali
tate. Am combătut concepția: 
„ce contează 3-4 m. de țesă
turi cu defecte față de sutele 
de mii de metri care se pro
duc și care sînt de calitate 
superioară", explicînd că un 
defect înseamnă muncă în 
plus și de multe ori cupoane, 
deci o pagubă.

Colectivul secției ne-a vor
bit cu mult respect despre a- 
jutorul primit din partea pos
tului. într-o vreme multe bo
bine nu se puteau folosi din 
pricina calității lor. La sesiza
rea postului s-au luat măsuri 
în secția filatură. Postul s-a 
ocupat îndeaproape de felul 
cum gospodăresc tinerii ma
teria primă, cum sînt îngri
jite mașinile, etc. probleme de 
care este strîns legată calita
tea produselor. El a adus 
deci o contribuție însemnată 
în rezolvarea problemei cen
trale a întregului colectiv de 
muncitori, ingineri și tehni
cieni. într-un cuvînt și-a fă
cut datoria, a înțeles rolul pe 
care-1 are în îmbunătățirea 
muncii tineretului în produc- 
ție.

In raidul nostru la „Trico
ul roșu“, „Electrometal", 
Uzinele de vagoane, Uzinele 
de strunguri, am întîlnit, de 
asemenea, posturi care, cu- 
noscînd bine procesul de pro
ducție, intervin în probleme
le principale, contribuind în 
mod concret la soluționarea 
lor. Ele își îndeplinesc deci 
rolul pe care-1 au, înlesnesc 
generalizarea experienței îna
intate, descoperă rezervele in
terne din munca tinerilor, cri
tică neajunsurile, propun mă
suri pentru înlăturarea lor, 
într-un cuvînt ajută tineretul 
în îmbunătățirea muncii sale. 
Din păcate, nu se poate spu
ne acest lucru despre toate

posturile utemiste de control 
din întreprinderile arădene. 
La gazeta postului utemist de 
control din secția finisaj a U- 
zinelor textile „30 Decembrie* 
au fost afișate recent două 
articole: „Spartachiada de 
iarnă" și „Despre învățâmin- 
tul politic". Acestea sînt pro
blemele de care trebuie să se 
ocupe postul ? Rolul lui este 
să se ocupe de munca in pro
ducție a tineretului. Să con
state cauzele pentru care la 
imprimerie nu se stabilește 
bine întotdeauna raportul in
tre desene, că la apreturi 
unele țesături au biezâri (ru
te) și alte deficiențe in ce pri
vește calitatea mantii th—u 
lor, disciplina etc.

La fel procedează «I alte 
posturi ca cele din secția con
fecții — întreprinderea .Tri
coul roșu*, secția sculeri* — 
Uzinele de strunguri etc, în 
loc să facă o muncă d? cer
cetare, posturile de aid sa 
ocupă de lucruri mărunte, nu 
fac propuneri concrete în ur
ma raidurilor întreprins

Orientarea posturilor este 
determinată de măsură în 
care ele cunosc în mod per
manent problemele prinețpt» 
le ale secțiilor, ale uzinei in 
ansamblu. In această direc
ție socotim că s-a obținut o 
experiență valoroasă la Uzi
nele de vagoane. Aid postu
rile desfășoară o muncă de 
studiu, desprind elementele 
esențiale din munca tineretu
lui și acționează asupra lor. 
în acest fel acțiunile inițiate 
sînt întotdeauna concrete, 
eficace. Periodic au fost con
sfătuiri ale posturilor la care 
sînt invitați șefi de sec
ții și sectoare, ingineri, ma
iștri, care prezintă o situație 
succintă a problemelor pe 
care le ridică procesul de pro
ducție. în acest fel posturile 
cunosc nu numai situația din 
secția lor, ci din întreaga u- 
zină. Secțiile cooperează intre 
ele. Cunasdnd ce prob.err_e 
se ridică ta desfășurarea pro
cesului de producție ta an
samblu, posturile știu cum să 
se orienteze, ur.de să caute 
cauzele unor neajunsuri.

Se întîmplă însă și așa :
— Cum lucrează postul, cum 

sesizează unele neajunsuri ? 
ne-am interesat ta atelierul 
roți dințate al Uzinelor de 
strunguri.

— Asta-i cel mai simplu lu
cru, ne-a spus responsabilul 
La noi în secție sînt afișați 
zilnic muncitorii care dau re
buturi. Vedem care sînt tineri 
și... gata caricatura.

Asta înseamnă că postul u- 
temist de control, și din pă
cate nu este singurul în oraș, 
nu cunoaște care sînt proble
mele principale pentru pro
ducție și ca atare și contri
buția lor este minoră ta îm
bunătățirea muncii tineretu
lui. Posturile utemiste de con
trol trebuie să aibă antene ta 
întreaga secție. Sfatul unui 
muncitor cu experiență înde
lungată, o propunere venită de 
la conducerea secției sau de la 
maistru constituie un spr.;ta 
prețios pentru activitate* fie
cărui post utemist de ccetroL

Posturile utemiste de cot>- 
trol trebuie să se ocupe de 
probleme majore, esențiaje 
pentru munca uneretuar. 
Pentru aceasta este neceaar să 
fie formate din cele mai bune 
demente, să folosească ajuto
rul înxreguhri colectiv.

stru. Toți s'~“ teaeri -e: f - care 
se bucvă de hctee*» efec
tivului. Orgaexara U.T-M. s-a 
orientat fast. FacW că ceste 
utem-sf de io*oi d* =r«
ee b*c*ră de axare prasftgv ie 
fața cc»Wic*r»dhf, că XP-kca-i o 
admtata oogară preocup -cur-se 
de cee rmpar-aare proberre 
a'e prodxrb. este o cncsec <r- 
ță firească a aejeri jg&cease a 
■eoib-Tor cotacti'A» posaA»

le rabd aesr-x ar* taSm*
P abe zac--. Le jebeia .-barva 
JTncoai rata*. sec" a oof se pS- 
dă m rirari codeci-te
pos^suae cerere* _r» - *
prodded*. De pSdi. om corac-- 
wl poterfuî face pari* Cte*a 
Maria tone«a care aoesea hSrze 
oe Ia bora. Ea are ce «erere* 
rate** de făcb p ce îmi* c-o- 
pr« calLficări probes era» p 
cemrve Hei ae eaemoa po-

ti&r pe-r*. cedata tăaec-. XU are
presrgi- ce i se cere vas» Terr
or» * FULG

O-gascze* â* U.ÎAL t:. e să 
areărească oa gr^ă oe e -
cser ree oasr^rwar. £.e *-ez-e 
si zjc- rbă toeri rvmcecr^ aaaâ-

dt presai pas. re-r-j a ari era 
e- caca cteeri-voi său să
czmesză în oerranerfi ce sroeâs
■e are oe -eroJwaf seoon» de
rurci respectiv, p pe aeeasră 
pază sJ acrerteze prorept, să prp- 
puU aoectara.

Cane aer creaxJ poskd --err-s*
de cocr-pf p pe ce cale poa-e 
ara cee taai r-’zortarre p-dbe- 
sae care sa re <câ la fiecare joc 
de encncă ?

Cum se organizează 
un raid

« au m cere «e 
efiem ta Uzi*e> 
de smxgxT. pos
tai «zemxs: ie 
eo«£rti de ta eome-

Ptxsî*! n-« « te«
raidul sdu ac descopere

Trsca Rdx* și Ladoric .Ve- 
dxdrcri. .Xddudros: meraste 
e* Lfcxrxș ta recepție^ e frve- 
a*ș ta producție, na muoaior 
exsgeez. A fost p ei rentat la 
rtedte pocataâ «ermit de 
ooacrpL.

ce priește *ct cj«*g ta rt- 
eepțîe neie strsv7«ri tasefi- 
e»e*r fistarte, tea ce pric-.-i 
vaele tea piese trefrxâe dz- 
moacaie F rtaiticz xsci

Icîâ ewa s-« procetisz. îkc- 
tace de toc:e. rerpcxzc'pu 
pMtidki, Co*sta*£i* 
c eruî o diserație estehasap- 
td « șefvl secțiet

— Aeeastc dxscspe, 
Ghiurița, ae-« ^ost decsebd 
de utile. Am eflrt sasLre la- 
eruri prirrxd esxzeie ccliZdjn 
iasuficieate fiaxsejatai, spre 
ce locari de sd se ta-
dreptăm ia primul rind cze*z- 
țta, spre care bripări de ti
neret. in ee direrr.: sâ cd’-idm 
poluții pentru imtaatetcțxres 
mimcii. Astfel tnformeți, not 
ne-cm propus te cercezdm to
tul, c* de-csxd-.uxcsd. te c- 
jlcm esezeie, te fooem propu
neri.

Cine face parte 
din colectivul postului

nfr-un colț el pazrei 
postului ce ia turnă
toria Uzinelor de 
strunguri erau cali
grafiate frumos and 
nume de tineri.

— Acesta este cotarihrte postu
lui, ne-a spus secretarul orgar- 
zafiei U.T.M.

lată, responsabilul postului 
este Dinu Bogdan, ingber cu 
o bună pregătiră proces o
pală. El cunoaște în a—ănunt fot
ce se întîmplă în secție. r e cum 
lucrează aproape fiecare muncitor, 
îmi amintesc că atunci cînd a fost 
propus ca responsabil al postului 
utemist de control tofi tinerii din 
secție au fost de acord. $i intr- 
adevăr, activitatea postului îndrep

tată spre problemele maior* •'* 
producției confirmă că acest co
lectiv este condus cu pricepere ce 
inginerul Bogdan.

Secretarul organizației U.TJA. 
te-i prezintă apoi și pe ceflaiți 
membri ai postului.

— Acesta-i Axente Mafetd, 
muncitor turnător. A fost numit în 
eolecf'rrul postului din două mo- 
trve : Mfi că este un muncitor 
fruntaș in producție, că tot ceea 
ce face în producție face cu spirit 
de răspundere. Apoi, că lui AAa- 
teuf nu-i este indiferent cum lu
crează tovarășii fui de muncă, • 
combativ, are multă inițiativă.

Aflăm pe urmă că Roși Carol e 
tehnician, Gheorghe Mogdi, recep- 
Jioner, iar Mircea Certezan, mai

de filet și rn special ptaci de 
rsșat). Se propune, de aseme- 
aea, ta ia măsuri pentru re
deschiderea urgeuîâ a cursu
rilor de ridicare a calificării.

Cercetata t* amănunt rie- 
eer* rezercâ pentru ridicarea 
celitâța produselor, sinteti- 
rfnd sumedenia de fapte gă
site ta timpul raidului, făcind

propuneri concrete conducerii 
secției, acțiunea postului ute
mist de control se va dovedi 
negreșit eficientă.

Tot ce a constatat postul va 
trebui acum să fie cunoscut 
de colectivul întregii secții. 
Ce modalități are pentru a- 
ceasta postul utemist de con
trol?

„Vorbește postul 
utemist de control”

0 îndrumare atentă, 
permanentă

i de va- 
e-azn în
de telul 
populari- 
posturile 
de con

trei constatările pe care !e 
fcd

— Fiecare post — ne spu
za tovarășul Constantin Băz- 
br_s3in secretarul comitetului 
U-TJC. — are o gazetă de pe
rs:*. Aici se scriu crticole 
despre experiența brigăzilor, 
despre metodei* înaintate de 
-_crc ce trebui* extinse, se 
k: .rirează cei care lucrează 
negă. est. care nu-și ozgani- 
zezră bine munca sau care 
absentează.

S_a dovedit că mult ecou 
au caricaturile, epigramele, 
Tersurile, satirice, pe care 
actele posturi din această 
axată le publică în mod- 
repâa* 3epro±acem una 
adresată tinerilor timplari 
Gbeorgbe Drâghici și Ion Gura 
â-z secția finisaj, care fac 
~aripă de material lemnos :

de ia stația de radioamplifi
care a uzinei s-a auzit.

Vocea crainicului s-a auzit 
limpede în difuzoarele insta
late în halele Uzinelor de va
goane : „Atențiune atențiune, 
vorbesc posturile utemiste de 
control".

— Vorbește postul utemist 
de control din secția pregă
tire. Vă prezentăm cîțiva ti
neri : Popa Ștefan, Baba Ma
tei și alții. Ceea ce fac ei, re
fac alții- Nu-i tot una să lu
crezi după desen sau după... 
ureche.

os dai timpi și e-o mișcare
SszSeă. spare, fârimă

_Dui vite* desfac o schela

Dar • treabă așa făcută

Căti ftn landurile toate 
a* rămas dnr_ așchioare".

baxd» inueresante pe 
cu toții. 

ta esefei te se trimi
sese postatai utemixt

Poete atesstat de eovtroi te* secr-< montaj 
« UMatiar de stra*f*ri « aaaiaat cd coatrolorii 
tebetQ la Itu Turdenu r. l*j* Parei
tete vaeori ta Tra*-i de ta caatwi pcese tnsu- 
fbăeut

— Li un așa control, o așa marcă.

Fvotrx a sprrjini mai mult 
musca ntoeetufoi, Îndeosebi 
ta ce errrerte sporirea eon- 
•urcă a eteriăci produselor 
nota* porturi utemiste de coa
ste » -gr-rag^ot ,Vitrine aie 
-râ*fc,g* ta care sînt presea-
we a redus* dintre ole raa: 
wrecr execcsat* ca si p.e se

xurtă ja j ace a pos^tem tee-

cote an*. !xx-o paris un 
*T_acî prost «xecatat c aur ele 
r. auzasLe oelor Tissvați: 
Asdre: Margareta, Neiszer 
Mana, Zsszr x-rsabeia; in- 
tx-aba u* tricot corect lucrat 
de tiaacii Anton Vonnitag și 
Petre Vetach.

Posturile din uzina noastră, 
a continuat tovarășul Bărbu- 
soru folosesc si stafia de ra- 
dioficaze. Chiar astăzi postu
rile au emisiune. In vreme ce 
vorbeam vocea crainicului

Și acum o ghicitoare : cine 
știe cu cit e mai mic metrul 
forjorilor judecind după fap
tul că piesele pe care ni 
le-au trimis în ultimul timp 
sînt mai scurte cu 10—15 mm ?

Cei criticați, au făcut fețe, 
fețe... Acum îi știa întreaga 
uzină.

— Este un mijloc pe care-1 
folosesc posturile ca să in
formeze colectivul uzinei cu 
cosetatăril* făcute, ne spune 
Ccnsîannn Bărbușoiu, secre
tarul eaaaitetahii U.TJL pe 

După părerea noastră 
t-bx—-o--- .Vorbesc postunta 
uracxisla d* control* «a e- 
fioac* și are o mare raîoare

Trebuie subLnrat că toate 
aoesre forme tent utilizate de 
posturi nu numai pentru sim- 
Pia aducere ia cunoștință a 
constatărilor lor ci mai ales 
pentru preluarea și generali
zarea experienței pozitive, 
pentru formarea opiniei co
lective, a atmosferei de neto- 
leranță față de lipsurile din 
munca unor tineri, în deosebi 
în ce privește calitatea pro
duselor.

Esențialul: 
eficacitatea

tafta vorbi cu in-
Wf ginerul Variaș Adal-

Wb beri, șeful seeforu- 
1°* filatură de bum- 
bac a întreprinderii 
„Teba", despre e- 

ficaciiai** acfiunilor postului ute
mist de control.

— Pe noi — ne-a spus dînsul 
— postul ne-a ajutat mult în ce 
prvește knbunătăfirea caiităjii 
produselor. Aceasta a constituit 
problema nr. 1 și tema celor mai 
muHe raiduri care s-au efectuat. 
Mi se pare important faptul că 
postul are deja un ochi format, că 
pă’rjrzie în esența lucrurilor pe 
ca** le u’rnă'eșfe. $i nu numai a- 
tît. înaintea raidurilor, membrii 
posturi -or ne cer părerea, se con- 
suiră ăstora problemelor pe care 
sa ie urmărească, pe baza celor 
constata4* critică neajunsurile, fac 
propcr.eri concrete pentru îmbună
tățirea muncii.

— Ar fi interesant să cunoaștem, 
mai concret, în ce fel a sprijinit 
postul conducerea secției.

— în urma unui raid am fost se
sizat7, de exemplu, că la ringuri o 
parte din tineri nu respectă pre
scripțiile tehnologice și că din a- 
ceastă cauză se produc multe ru
peri în fesătorie. Se știe, ruperile 
sînt cauza calității necorespunză- 
toare și a deșeurilor. Noi am stat 
de vorbă cu tinerele Elena Mihăieș, 
Roza'îa Nemeș și cu celelalte. 
Ne-am da* seama că ele au nevoie 
de o îndrumare temeinică, mai 
atentă. lată de ce am propus 
maiștrilor să se ocupe cu grijă 
de îndrumarea lor concretă, să le 
urmărească cum lucrează și să le 
dea sfaturile cuvenite. Postul, 
întregul colectiv le-au ajutat în 
continuare. Acum sînt bune mun
citoare, iar produsele pe care le 
execută sînt de calitate superioară,

Șeful sectorului ne dă și alte e- 
xemple cînd postul utemist de 
control a sesizat probleme impor
tante ale muncii, a făcut propu
neri și cînd conducerea însușindu- 
și-le, a luat măsuri adecvate.

— Munca postului este concre
tă — continuă interlocutorul nos
tru. Aș mai vrea să adaug un lu
cru care mi se pare important de 
semnalat. De cele mai multe ori 
tinerii criticafi își fac autocritica 
chiar la gazeta postului, își iau 
angajamente. Asta înseamnă că 
sesizarea făcută de post este prin
cipială, că tinerii văd în aceasta 
un ajutor concret. Și mai înseam
nă ceva, că membrii postului ur
măresc sesizările și neajunsurile 
semnalate, revin asupra acestora 
cînd este cazul.

Acesta-i un exemplu privind e- 
ficacitatea muncii posturilor. în o- 
rașul Arad, am întîlnit și alte pos
turi care nu se limitează la con
statarea unor lucruri, ci le anali
zează, fac propuneri concrete pen
tru îmbunătățirea muheii tinerelor, 
urmăresc cum sînt ele rezolvate. 
Ni s-au spus multe cuvinte de lau
dă despre activitatea postului de 
la Depoul de locomotive C.F.R.

La propunerile sale, locurile de 
muncă au fost mai bine aprovi
zionate cu materialele și sculele 
necesare, a crescut mult calitatea 
lucrului efectuat de tineri. Am 
găsit în întreprinderile arădene și 
posturi care se mulțumesc să afi
șeze la gazetă cîteva articole cu 
caracter general, o caricatură fără 
adresă concretă, considerînd că 
și-au făcut datoria. Cui folosește 
o asemenea activitate formală T 
Posturile trebuie să urmărească ca 
fiecare aefiune să aibă un efect 
concret în produefie. Pe această 
linie trebuie îndrumată activitatea 
lor.

■ n timpul raidului 
am constatat că or
ganizațiile U.T.M. 
din multe între
prinderi sprijină 
posturile utemiste 

de control, înainte de toate a- 
cordînd cea mai mare grijă 
alegerii colectivelor acestora. 
După cum s-a arătat, se pro
cedează bine în acest sens la 
Uzinele de vagoane, în unele 
secții ale Uzinelor de strun
guri, la „30 Decembrie" etc.

Sînt, de asemenea, multe 
organizații U.T.M. care îndru
mă posturile utemiste de con
trol în acțiunile pe care le 
întreprind, le ajută concret, 
eficace, membri ai birourilor, 
comitetelor, participă la rai
durile organizate. Multe pos
turi de la Uzinele de vagoa
ne, întreprinderea „Teba", 
Depoul de locomotive C.F.R., 
acționează cu eficacitate în 
problemele producției tocmai 
datorită faptului că sînt în
drumate cu multă atenție de 
către birourile și comitetele 
U.T.M., sub conducerea orga
nizațiilor de partid.

Cum procedează, de pildă, 
organizațiile U.T.M. de la U- 
zinele „30 Decembrie" ? Aic!, 
sînt 7 posturi utemiste dintre 
care multe desfășoară o acti
vitate meritorie, intervin cu 
promptitudine ori de cîte ori 
se ivesc anumite deficiențe pe 
locul de muncă. Aceasta este 
o urmare firească a faptului 
că lunar se organizează de 
către comitetul U.T.M. con
sfătuiri cu responsabilii postu
rilor. în cadrul acestor con
sfătuiri responsabilii celor mai 
bune posturi utemiste de con
trol prezintă o informare a- 
supra felului cum au rezolvat 
unele probleme, cum au orga
nizat un raid, cum au urmărit 
eficacitatea materialelor pu
blicate etc. Procedîndu-se ast
fel consfătuirile reprezintă un 
bun prilej. pentru extinderea 
experienței pozitive, pentru 
îmbunătățirea muncii posturi
lor.

Comitetul U.TJJ. analizează 
periodic activitatea posturilor 
utemiste de control, generali
zează metodele bune folosite 
de posturile fruntașe și acordă 
în mod special un ajutor sub
stanțial celor care n-au reușit 
să desfășoare o activitate con
cretă. eficace.

Utile s-au dovedit, de ase
menea, schimburile de expe
riență directe între diferitele 
posturi din întreprindere pre
cum și acelea dintre unele 
posturi de la „30 Decembrie* 
și de la întreprinderea „Teba“, 
Uzinele de vagoane și cele de 
strunguri.

Și în alte întreprinderi am 
întîlnit forme interesante prin 
care organizațiile U.T.M. spri
jină posturile. Un exemplu d* 
la Uzinele de vagoane: sec
ția finisaj, de pildă, primea 
cu mare întîrziere materiale

le de la secția mecanică uni
versală. La îndrumarea orga
nizației U.T.M. posturile din 
cele două secții au organizat 
un raid comun și concluziile 
le-au afișat în ambele secții. 
Furnizorii să vadă mai bine 
cauzele, beneficiarii să cu
noască ce măsuri s-au luat 
pentru asigurarea ritmicității 
aprovizionării.

Multe sînt organizațiile 
U.T.M. care au îndrumat pos
turile să vină cu sugestii pen
tru înlăturarea neajunsurilor. 
Și atunci cînd posturile fac 
propuneri judicioase, cînd vin 
cu sugestii bine întemeiate se 
iau măsuri corespunzătoare. 
Este și acesta un exemplu 
care dovedește că organizații
le U.T.M. au înțeles rolul șl 
importanța posturilor în îm
bunătățirea activității tinere
tului în producție.

Atunci însă cînd lipsește a- 
ceastă îndrumare, activitatea 
posturilor lasă de dorit. La 
„Tricoul roșu‘\ spre pildă, 
sînt unele posturi care înțele- 
gînd greșit că ele ar fi doar un 
colectiv de redacție al gazetei 
de perete își reduc sarcinile 
doar la scrierea din timp în 
timp a unor articole generale.

— La comitetul orășenesc 
U.T.M., ne spune tovarășa 
Florica Igrișan, secretara co
mitetului U.T.M. de la „Tri
coul roșu", e drept, s-au fă
cut instruiri, dar în fabrică 
n-am făcut de mult timp.

îndrumarea trebuie să mear
gă mînă în mînă cu controlul. 
Comitetele U.T.M., birourile 
U.T.M. trebuie să urmăreas
că în permanență de ce pro
bleme se ocupă posturile, să 
ia parte la raidurile care se 
fac, să vadă ce soartă au avut 
propunerile posturilor. In a- 
cest fel colectivele posturilor 
vor primi un ajutor concret, 
o îndrumare competentă.

Cîteva concluzii
Așa după cum se vede multe posturi utemiste de control 

arădene au dobindit o bogată experiență în activitatea lor. 
Trebuie arătat că acest lucru se datorește în mare parte 
Comitetului orășenesc U.T.M. Arad care s-a ocupat mai 
atent de activitatea posturilor. Consfătuirile trimestriale au 
devenit astfel mijloace eficace de generalizare a experienței 
înaintate. Comitetul orășenesc U.T.M. a invitat responsabilii 
posturilor utemiste de control să participe la un raid orga
nizat de postul fruntaș de la secția turnătorie a Uzinelor de 
strunguri și să învețe din experiența acestuia, la care au 
fost invitați toți responsabilii posturilor din uzină. Este un 
lucru bun, un ajutor concret. Ar fi bine insă ca și în alte 
întreprinderi să se procedeze Ia fel.

Sînt și unele lucruri ce solicită mai multă preocupare din 
partea biroului Comitetului orășenesc U.T.M. Arad. După 
cum s-a mai arătat există posturi a căror activitate se re
zumă la afișarea cîtorva materiale Ia gazetă. Nu în aceasta 
constă însă rolul lor. Ele trebuie să cunoască munca tineri
lor, să vadă de unde provin unele neajunsuri, să propună 
măsuri și, bineînțeles, să urmărească ca acestea să se în
făptuiască.

Comitetul orășenesc U.T.M. trebuie de asemenea să re
flecteze la felul în care activiștii săi controlează îndeplini
rea indicațiilor date. Faptele arată că de multe ori acest 
control se face la suprafață. Activiștii Comitetului orășenesc 
U.T.M. trebuie să analizeze concret activitatea posturilor, 
să stea de vorbă cu tinerii, cu maiștrii și inginerii, cu direc
țiunea fabricii, să vadă dacă munca acestora este folositoare, 
să participe și ei și să îndrume posturile în organizarea unor 
raiduri interesante, eficace.

Și încă un lucru. Sînt întreprinderi ca Uzinele de vagoane 
unde numeroase posturi au activitate bună. Dar, considerăm 
că experiența obținută aici nu se generalizează încă în su
ficientă măsură in toate întreprinderile. Și cine poate face 
mai bine acest lucru de cît comitetul orășenesc U.T.M. ? 
Ajutate și îndrumate temeinic, posturile utemiste de control 
se vor afla mereu la datorie, vor contribui din plin la mo
bilizarea tinerilor, Ia îmbunătățirea continuă a calității pro
duselor.

Pagină realizată de
L. POPESCU 

I. BODEA
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La baza succeselor
munca politico-educativă

Maramureșul a devenit o 
regiune înfloritoare care, ase
menea celorlalte regiuni ale 
patriei noastre, cunoaște o 
puternică și continuă dezvol
tare. Cît de mult se deose
bește Maramureșul de astăzi 
de cel de ieri! Din miile de 
date care ne ajută să compa
răm trecutul cu prezentul să 
luăm doar una. In numai 37 
de zile ale anului 1961 s-a 
realizat în Maramureș o pro
ducție industrială egală ca 
volum cu cea realizată în în
tregul an 1938. în anii puterii 
populare au apărut aici zeci 
de întreprinderi industriale 
noi, utilate cu o tehnică per
fecționată.

Schimbări profunde s-au 
petrecut și în agricultura re
giunii. Ca rezultat al succe
selor obținute de gospodăriile 
agricole colective există as
tăzi 253 gospodării colective 
care cuprind 72.000 de familii. 
Două raioane, Cărei și Satu- 
Mare, sînt complet colectivi
zate. Din întreaga suprafață 
agricolă a regiunii 88 la sută 
este cuprinsă în sectorul so
cialist al agriculturii.

Sarcinile privind dezvoltarea 
regiunii cresc de la an la an.

în Conferința organizației 
regionale Maramureș a U.T.M., 
atît darea de seamă pre
zentată de tovarășul Gheor
ghe Govor, prim-secretar al 
comitetului regional U.T.M-, 
cît și participanții la discuții 
au acordat o mare atenție 
muncii politico-educative des
fășurată de organizațiile 
U.T.M., sub conducerea orga
nizațiilor de partid, în ve
derea antrenării tineretului 
la lupta pentru îndeplinirea 
Directivelor celui de al III-lea 
Congres al P.M.R. Darea de 
seamă a arătat că .în pe
rioada dintre cele două con
ferințe, munca politică des
fășurată de către organizațiile 
U.T.M. a fost mai strîns legată 
de sarcinile 
concrete ale întreprinderilor, 
gospodăriilor agricole colec
tive și de stat, ale S.M.T.- 
urilor. Conferința a apreciat 
că pentru organizațiile de 
bază U.T.M. popularizarea 
hotărîrilor partidului și gu
vernului, precum și a sarcini
lor ce revin din aceste hotă- 
rîri tinerilor de la fiecare loc 
de muncă a constituit o preo
cupare de seamă.

Comitetul orășenesc U.T.M. 
Satu Mare — arăta în cuvîn
tul său Mihai Sas, secretar 
al comitetului orășenesc U.T.M. 
— a îndrumat și a ajutat or
ganizațiile U.T.M. să organi
zeze expuneri despre preve
derile planului de 6 ani, des
pre cum vor arăta patria și 
regiunea noastră în 1965. Ast
fel de expuneri au fost ținute 
de cadre de conducere din 
economie și aparatul de stat, 
care au vorbit amănunțit și 
despre sarcinile ce revin ti
neretului. Despre munca des
fășurată pentru a face cu
noscute tinerilor sarcinile eco
nomice și despre felul în care 
este asigurată îndrumarea lor 
pentru realizarea acestor sar
cini au vorbit și tovarășii 
Maria Botiș, prim-secretar al 
Comitetului orășenesc Baia 
Mare al .U.T.M., Alexandru 
Foltoș, constructor la T.R.C. 
Satu Mare, .Vasile Iederan, 
mecanizator la S.M.T. Mărti- 
nești, Andrei Pop, secretarul 
organizației U.T.M. de la I.F. 
Bixad, raionul Oaș și alții. 
Referindu-se la experiența 
pozitivă obținută în acest 
sens la întreprinderea mi
nieră „7 Noiembrie" — Nis
tru — tînărul miner Ion Ko- 
valic a arătat că organizația 
U.T.M. a popularizat pe larg 
sarcinile care stau în fața fie
cărei brigăzi de producție a 
tineretului, în fața tinerilor 
din fiecare secție, sector, 
echipă. Comitetul U.T.M. a or
ganizat consfătuiri trimestria
le de producție, a anali
zat în adunările generale 
contribuția tinerilor la înde
plinirea planului, a îndrumat 
cercurile de învățămînt politic 
să-și desfășoare activitatea în 
strînsă legătură cu munca 
practică a tinerilor.

Activitatea desfășurată în 
acest scop de către organele 
și organizațiile U.T.M. a avut 
drept rezultat antrenarea în 
întrecerea socialistă a unui 
număr de peste 19.000 de ti
neri muncitori. în regiune își 
desfășoară activitatea 700 de 
brigăzi de producție ale tine
retului și peste 300 posturi 
utemiste de control. Confe
rința a dat o seamă de indi
cații prețioase 
îmbunătățirea 
desfășurate în 
tului, pentru 
spiritul întăririi 
disciplinei socialiste a muncii, 
în spiritul unei atitudini noi 
față de muncă, față de co
lectiv. S-a recomandat ca în 
adunările generale să se 
dezbată mai mult decît pînă 
acum problemele concrete ale 
muncii tinerilor; conținutul 
învățămîntului politic, al ac
tivităților culturale, 
mai strîns legat < 
tea economică a
Se cere din partea 
regional .U.T.M. 
tovarășul Vasile 
secretarul comitetului U.T.M. 
de la Uzinele „Unio“ — o te
meinică muncă de îndrumare 
a activității desfășurate de 
către organizațiile ȚJ.T.M. în 
rîndurile tinerilor din indus
trie. Recomandări importante 
au fost făcute în legătură cu 
preocuparea pe care trebuie 
s-o aibă comitetul regional 
U.T.M. față de îmbunătățirea 
activității brigăzilor de pro-

ducție ale tineretului și în 
mod deosebit a brigăzilor din 
sectoarele minier, forestier și 
din construcție. In legătură 
cu aceasta, tovarășul Vasile 
Cupșa, de la întreprinderea 
minieră „Petre Gheorghe" din 
Baia Mare, arăta că trebuie 
să se acorde mai multă aten
ție muncii brigăzilor din în
treprinderile miniere, să se dea 
mai mult sprijin concret aces
tor colective de muncă tine
rești. Privind munca tinere
tului din exploatările fores
tiere. conferința a recoman
dat ca principala preocupare 
s-o constituie organizarea ca
lificării profesionale. Acum, 
în gurile de exploatare se 
introduc în 
canisme și 
tehnicitate, 
calificare,
Sedlac Adalbert, de la I. F. 

LVișeu, tineretul va învăța să 
mînuiască această tehnică și, 
cu ajutorul ei, să poată mări 
în mod simțitor productivita
tea muncii, să valorifice în- 
tr-un mod superior cît mai 
multă masă lemnoasă. Confe
rința a recomandat să fie 
folosită pe larg experiența 
bună acumulată de unele or
gane și organizații U.T.M. din 
industrie, să ajute 
țiile

permanență me- 
utilaje de înaltă 
Prin cursurile de 
arăta tovarășul

organiza-
U.T.M. în răspîndirea ei. 

★
seamă de succese au obți- 
și organizațiile U.T.M.

O 
nut 
care-și desfășoară activitatea 
în agricultura regiunii Mara
mureș. ~ 
apreciat 
pârilor 
U.T.M., 
nale și 
stat în 
larizarea hotărîrilor și docu
mentelor partidului nostru

Darea de seamă a 
că în centrul preocu- 
comitetului regional 
al comitetelor raio- 
orășenești U.T.M. a 
primul rînd popu-

Trebuie sporită pe mai depar
te contribuția organizațiilor 
U.T.M. la dezvoltarea econo
mică a gospodăriilor colective. 
O mai mare atenție este ne
cesar să se acorde echipelor 
de t’neret. în anul 1961 s-au 
creat 139 echipe de tineret. 
Dar, așa cum au arătat și în 
cuvîntul lor mai mulți dele
gați, printre care tovarășii Ion 
Dumitrean și Gheorghe Dra- 
goș, numărul acestora poate 
fi mult mai mare, iar munca 
lor mai bine și mai concret 
îndrumată. Experiența bună a 
echipelor de tineret din raio
nul Cărei, precum și din alte 
gospodării colective, care au 
obținut producții cu mult mai 
mari față de plan, trebuie larg 
popularizată și însușită de 
echipele de tineret din regiu
nea Maramureș. în viitor se 
impune, începînd de la comi
tetul regional U.T.M., îmbună
tățirea muncii politice de în
drumare și ajutor a organi
zațiilor U.T.M. de la sate 
pentru ca acestea să organi
zeze mai bine și cu un conți
nut mai bogat adunările ge
nerale, să îmbunătățească 
conținutul, eficacitatea învăță
mîntului politic, activitatea 
cercurilor politice să fie mai 
strîns legată de sarcinile con
crete pe care le ridică fiecare 
loc de muncă. Organizațiile 
U.T.M. să fie ajutate mai con
cret la îndrumarea activității 
cultural-educative» la organi
zarea unor acțiuni eficiente 
care să contribuie la cultiva
rea dragostei tinerilor față de 
gospodăria colectivă, față de 
munca pe care o au de înde
plinit

La lucrările conferinței or
ganizației regionale Maramu-

de producție

în legătură cu 
muncii politice 
rîndul tinere- 
educarea lui în 

continue a

să fie 
de activita- 
tineretului. 

i comitetului 
— arăta 
'Ariceanu,

Conferința organizației 
regionale Maramureș 

a U. T. M.
privind dezvoltarea sectorului 
socialist al agriculturii, s-a 
organizat studierea Statutului 
G.A.C., s-au confecționat grafi
ce, panouri comparative, foto
montaje, s-au organizat vi
zite în gospodării agricole 
colective, seri de calcul, seri 
de întrebări și răspunsuri, 
jurnale vorbite despre gospo
dăriile colective, întilniri ale 
fetelor cu tinere colectiviste.

Tn acest sens organizațiile 
U.T.M. din comunele Cheja, 
raionul Cărei, Ardusat, ra
ionul Șomcuta Mare, Sălsig, 
raionul Cehu Silvaniei, Gher- 
ța Mare, raionul Oaș, au obți
nut o experiență pozitivă, 
reușind să atragă în gospo
dăriile colective pe toți tine
rii din aceste comune.

Organizațiile U.T.M. s-au 
preocupat în mai mare măsură 
de sporirea contribuției tine
retului la consolidarea econo- 
mico-organizatorică a gospodă
riilor agricole colective. Cei 
mai buni tineri au fost reco
mandați să lucreze în sectoa
rele cele mai grele, care cer 
un volum mare de muncă.

Conferința a relevat expe
riența bună dobîndită de cele 
mai multe organizații U.TAL 
în munca lor cu tinerii tri
miși să lucreze în sectorul 
zootehnic. In anul 1961 orga
nizațiile U.TJf. au recomandat 
peste 1000 de tineri să lucreze 
în acest important sector. 
Mulți dintre ei au fost trimiși 
să se califice în G-A.S. La că
minele culturale au fost orga
nizate seri închinate tinerilor 
zootehnicieni fruntași. Acestea 
au fost un prilej de generali
zare a experienței pozitive și 
totodată un admirabil argu
ment pentru frumusețea me
seriei de zootehnician.

Conferința a arătat că în 
organizațiile U.T.M. se între
prind tot mai multe acțiuni pe 
linia educării tineretului in 
spiritul dragostei față de gos
podăria colectivă. In adunările 
generale, la învățămîntul po
litic li se vorbește tinerilor 
despre ce pot șă facă pentru 
ca gospodăria lor să se dez
volte continuu. Sînt organiza- 
te expuneri despre dezvoltarea 
gospodăriei colective, con
cursuri „Cine știe, răspunde", z 
panouri și grafice înfățișînd ' 
perspectivele dezvoltării gos
podăriilor colective.

Relevînd 
conferința a
că organele și organizațiile 
U.T.M. trebuie să pună pe mai 
departe în centrul preocupări
lor lor munca politică desfă
șurată sub conducerea organi
zațiilor de partid pentru atra
gerea tineretului pe drumul 
gospodăriei colective. Comite
tul regional U.T.M., spunea 
referitor la aceasta tovarășa 
Florica 
Ardusat,
Mare, are datoria să ajute or
ganizațiile U.T.M. în aplicarea 
metodelor indicate de Plenara 
C.C. al U.T.M. privind munca 
pentru transformarea socialis
tă a agriculturii, să le îndru
me să folosească acele forme 
de muncă a căror aplicare a 
dat cele mai bune rezultate, 
în legătură cu calificarea ti
nerilor 
indicat 
U.T.M. 
atenție
zootehnic, să ia astfel de mă
suri care să ducă la lichidarea 
unor manifestări de formalism 
din activitatea unor cercuri 
de învățămînt agrozootehnic.

reș a U.T.M. au luat parte 
tovarăși membri ai biroului 
regional de partid. In cuvîn
tul său, tovarășul Gheorghe 
Blaj, secretar al Comitetului 
regional Maramureș al P-M.R. 
a spus: Comitetul regional 
de partid dă o înaltă prețuire 
contribuției aduse de utemiș- 
tii și tinerii din regiune 
la succesele obținute în 
exploatările miniere, în u- 
zine și fabrici, pe ogoare, 
în școli și instituții. Tovarășul 
Blaj a arătat că trebuie să se 
acorde în continuare o atenție 
deosebită muncii tineretului 
din industrie, organizațiile 
U.T.M. avînd datoria să se o- 
cupe pe mai departe de buna 
organizare a muncii tineretu
lui, de antrenarea lui la lupta 
pentru îndeplinirea sarcinilor 
de plan la toți indicii, pentru 
a da produse de înaltă calita
te, să acorde o atenție sporită 
calificării tinerilor din sectoa
rele minier, forestier și con
strucții, întăririi disciplinei în 
muncă. Organizațiile U.TAL de 
la sate — a spus vorbitorul — 
trebuie să- 
ca de edu< 
înjtrum» rr

-și intensifice mun- 
care a tinerilor, să 

ica lor pentru în- 
omico-orgamzato- 
dăriilor colective, 
itenție permanen- 

ificării tinerilor care

târirea eec 
rică a gasp 
să acorde o 
ti
muncesc în agricultură. Ute- 
miștii, prin exemplul lor per
sonal, trebuie să mobilizeze pe 
toți tinerii în munca însufle
țită pentru înflorirea gospodă
riei lor colective. In această 
direcție un rol deosebit B au 
tinerii care lucrează in secto
rul zootehnic, sector cu mari 
posibilități de dezvoltare în 
regiunea Maramureș. Organi
zațiile U.TAI. să stimuleze cu

aceste succese, 
arătat totodată

Rața, din comuna 
raionul Șomcuta

de la sat, conferința a 
comitetului regional 

să acorde principala 
învățămîntului agro-

Orchestra de mandoline la repetiție
Foto : V. RANGA
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perseverență dorința tinerilor 
de a munci în acest sector im
portant. Făcînd un tablou am
plu al perspectivelor regiunii 
Maramureș, tovarășul Blaj 
și-a exprimat în încheiere 
convingerea că organizația re
gională Maramureș a U..T.M. 
nu-și va precupeți eforturile 
pentru continua îmbunătățire 
a muncii sale, sporindu-și 
contribuția la îndeplinirea 
sarcinilor puse de partid, pen
tru înflorirea patriei noastre.

în încheierea lucrărilor con
ferinței a luat cuvîntul tova
rășa Elena Poparad Mantho, 
secretar al C.C. al U.T.M., care 
a apreciat realizările tinerilor 
din regiune, contribuția orga
nizațiilor U.T.M. la îndeplini
rea sarcinlor trasate de partid. 
Referindu-se la munca de 
educație comunistă a tinere
tului, vorbitoarea a arătat că 
aceasta trebuie să fie mai 
strîns legată de sarcinile de 
producție din fiecare între
prindere, gospodărie, școală. 
In munca comitetului regional, 
în munca biroului, principalul 
trebuie să-1 constituie și de 
aici înainte ajutorul practic 
pe care să-1 acorde organelor 
și organizațiilor U.T.M. în îm
bunătățirea continuă a conți
nutului formelor și metodelor 
folosite în munca de educație, 
a generalizării experienței 
bune dobînd.te în această di
recție. In legătură cu învăță- 
mintul politic, vorbitoarea a 
arătat că organele și organi
zațiile U.T.M. au datoria să 
se ocupe cu mai multă răspun
dere de felul cum își desfă
șoară activitatea cercurile po
litice. să acorde mai multă 
atenție pregătirii propagandiș
tilor. să fie cunoscută și larg 
răspîndită experiența care 
există în acest important do
meniu de muncă al organiza
ției U.T.M. Ea a dat indicații 
prețioase în legătură cu îm
bunătățirea stilului de muncă 
al organelor U.T.M. privind 
ajutorul concret și practic pe 
care să-1 acorde organizațiilor 
U.T.M. Recomandînd cîteva 
metode și forme în munca 
cultural-artistică și sportivă, 
vorbitoarea a spus : Să com
batem tendința de a lucra nu
mai cu cei care sînt conside
rați că au talent, să muncim 
în așa fel îneît să atragem toți 
tinerii în activitatea cultural- 
artistică, să-i învățăm cîntece 
și poezii, să extindem 
mult experiența pozitivă 
munca cultural-educativă. 
ferindu-se la necesitatea
bunătățirii muncii organizații
lor U.T.M. din școli, vorbitoa
rea a spus : Să ne ocupăm mai 
mult de organizarea timpului 
liber al elevilor, să organizăm 
în fiecare sîmbătă și duminică 
acțiuni interesante și atrac
tive care să contribuie tot
odată la îmbunătățirea conti
nuă a procesului instructiv- 
educativ în școală. întreaga 
noastră muncă din școli să fie 
consacrată 
formării lor 
pregătiți, cu 
socialistă.

In încheiere, tovarășa Elena 
Poparad Mantho și-a expri
ma: convingerea că noul or
gan ales și organizațiile 
U.TAL, harnicii utemiști din 
regiune vor obține, sub con
ducerea organizației de partid, 
noi succese in lupta pentru 
îndeplinirea mărețelor sarcini 
puse de partid in fața oame-

Maramureș.

Codul 
de 

bă-

mai 
în 

Re- 
îm-

educării elevilor, 
ca oameni bine 

înaltă conștiință

VERONICA POPESCU - 
Buzău.

începînd cu anul școlar 
1961—1962 învățămîntul gene
ral obligatoriu și gratuit din 
Republica Populară Romînă 
va avea durata de 8 ani (cla
sele I—VIII). Trecerea la școa
la generală și obligatorie de 
8 ani se va face treptat înce
pînd cu clasele I—V din anul 
școlar 1961—1962.

Elevii care urmează în acest 
an cursurile clasei a V-a vor 
fi prima serie care vor face 
școala elementară de 8 ani și 
apoi școala medie. Elevii care 
urmează în acest an cursurile 
claselor VI, VII, VIII, IX, X 
sau XI vor învăța ca și pînă 
acum după planul de învăță- 
mînt și programele școlii de 
11 ani pînă la terminarea 
școlii.

VIRGIL DIMITRIU - Ro
man.

Așa cum prevede
Muncii, concediul legal 
odihnă cît și drepturile 
nești le primiți de la între
prinderea la care lucrați. In
stituția care v-a dat trans
ferul (chiar la cerere) — achi
tă întreprinderii la care func
ționați, plata concediului pen
tru perioada de timp cît ați 
fost angajatul ei.

MARCEL IOAN - Timi
șoara, DOINA CĂCIULATU- 
Brașov.

In curînd dorința dumnea
voastră va fi realizată. ,,Edi
tura Meridiane” are în lucru 
„Ghidul orașului Sibiu”. Ghi
dul cuprinde fotografii și de
scrieri ale vechiului oraș, pre
cum și realizările din anii re
gimului democrat-popular.

ION FLOREA - Horezu.
Pentru a vă îmbogăți cu

noștințele în domeniul plan
tării și îngrijirii pomilor vă 
sfătuim să studiați cartea 
„Pomologia”, apărută nu de 
mult în Editura Agrosilvică de 
stat. în această carte sînt pre
zentate caracteristicile prin
cipalelor specii și soiuri de 
pomi și arbuști fructiferi. Ea 
vă va ajuta să vă orientați 
în alegerea celor mai buni 
puieți care să dea producția 
maximă în condițiile climate
rice și de sol specifice regiu
nii.

NEGREA ALEXANDRU *- 
București.

într-adevăr, colaboratorii 
științifici ai unei uzine din 
VIadivostok-U.R.S.S. au reu
șit ca, pe bază de ciment, să 
obțină marmură artificială. 
Calitățile noului produs nu se 
deosebesc cu nimic de mar- 

aturală. Acest produs 
în

mura
are o largă întrebuințare

LUCIA STOLAN - laș
Lucrarea ^Atacul de 

Smirtian” a pictorului N. 
g’orescu este realizată în 
1885. Este prima lucrare

la

L și co- 
vizie. In 
«nitetul

pe
ION ȘINCA
VASILE MOINEAGU și schi 

oilor.

Un vis î
lor. 7 roluri i s-au încredințat 
proaspătului absolvent al in
stitutului de teatru în prima 
stagiune. Fiecare dintre ele ce
rea un alt mod de pătrundere 
în personaj, cerea trăirea pro
fundă a unor gînduri și senti
mente diferite.

De la nefericitul Ferdi
nand din „Intrigă și iubire" 
de Schiller, care evadează îm
preună cu iubita prin sinuci
dere, dintr-o lume înăbușită 
sub clopotul negru și greu al 
feudalismului la comsomolis- 
tul Zeablik, din „Orașul visu
rilor noastre" de Alexei Ar
buzov, care-și dăruie pînă la 
sacrificiu viața pentru cons
truirea societății noi; de la 
curajosul Valentin din „în 
căutarea extraordinarului** de 
I. D. Șerban care își urmează

urasl/'t’

vedere indicația organizației 
de partid de a promova, în 
mod permanent, în rîndul ti
nerilor actori tot ce vine în 
sprijinul ridicării nivelului lor 
politic și ideologic, al măies
triei actoricești, al cultivării 
și dezvoltării unor înalte tră
sături în profilul lor moral.

Adunări generale U. T. M. 
pe teme de etică comu
nistă („Ce înseamnă să fii 
utemist“, „Artistul-cetățean", 
„Etica actorului în socialism", 
„Actorul și omul"), ieșiri cu 
spectacole la sate, în între
prinderile regiunii, spectacole 
urmate de discuții în cadrul 
studioului experimental, ore 
de perfecționare a măiestriei 
actoricești, de dicțiune, de 
mișcare scenică, întilniri în 

cadrul unor 
seri literare 
cu tinerii ora
șului, vizitarea 
monumentelor 
și locurilor is
torice din re
giune, recita
luri — sînt ac
țiuni curente

ale organizației U.T.M. din 
teatru și fiecare dintre ele 
poartă pecetea sufletului en
tuziast al secretarului ei.

Stăteam acum. în sala de la 
Casa pionierilor și-l priveam. 
Era duminică, 
spectacol, 
pe copii

cu hotărîre visul lui frumos, 
pînă la Mihai din „Oameni 
care tact* și „Oamenii înving" 
de Al. Voitin a cărui evolu
ție plină de șovăieli și impreg
nată de carierism îl duce, în 
cele din urmă, în mlaștina 
fascismului — iată cît de 
variată era gama personajelor 
sub pielea cărora — folosind 
o expresie a marelui Caragia- 
le — trebuia să intre tînărul 
actor.

A reușit ? Poate. El a în
țeles însă că la fel ca și strun
garul inovator, ca și agrono
mul cercetător și el, actorul, 
trebuie să se depășească me
reu, să caute să descopere noi 
și noi posibilități de expresie 
artistică, mai bogate, mai re
velatoare, mai educative. Pen
tru că, într-adevăr, teatrul 
este, înainte de toate, o școa
lă a conștiinței.

Artistul este, în zilele noas
tre în primul rînd un bun 
cetățean, un participant activ 
la 
Ca 
U. 
in
utemistul Stelian Preda n-a 

o

construcția 
secretar al 

T. M. din 
toamnă a

socialismului, 
organizației 

teatru, reales 
doua oară

în 1950, 14 
scena clu- 
din Tîrpul 
Șura din

pierdut nici clipă din

seara avea 
dar el îi ajuta 
să înțeleagă le

gile artei, să pătrundă în 
marea și strălucitoarea ei îm
părăție. Cîndva, cu ani în ur
mă, era și el asemenea 
un copil care visa să 
teatru. Astăzi ? Cu o 
mai înainte îl văzusem 
pretind cu dăruire, în 
unui public înflăcărat 
lui Vladimir din piesa lui Ko- 
rostiliov „Cred în tine",

ir
— Unde se duc zilele ? își 

întreba prietenul unul din e- 
roii lui Arbuzov.

Tînărul actor n-are mai 
mult de 26 de ani dar își 
poate spune ca atîția și atî* 
ția tineri din țara noastră:

— Zilele sînt aici, lîngă noi. 
în fiecare din ele se află un 
crîmpei din năzuințele noas
tre, purtind, fiecărei o pante 
din împlinirea lor.

lor J 
joace 
seară 
inter

fața 
rolul

VASILE BARAN

ntr-o duminică di
mineața, cu soa
re de iarnă, la 
Casa pionierilor 
din Botoșani se 
aflau peste 40 de

copii. Erau și mai mici și mai 
mari, intre 9 și 14 ani. Se 
așezaseră pe scaune și aveau, 
fiecare, în față, pe genunchi, 
cite o carte : „Poezii" de Emi
nescu. de Arghezi, de Beniuc, 
„Poezii populare" culese de 
Alecsandri, piese de teatru, po
vestiri... Și, fiecare, pînă să 
vină profesorul, repeta în 
șoaptă o bucată anumită. Erau 
pionieri din cercul dramatic.

Nu peste mult timp sosi și 
profesorul: un tînăr înalt și 
blond, pe nume Stelian Preda, 
actor la Teatrul de stat .•M\~ 
hail Eminescu**. Copiii se ridi
cară, îi spuse
ră ce au pre
gătit, și în cli
pele următoa
re. in sală se 
revărsă o lume 
întreagă de 
gînduri și sen
timente, plină 
în glasurile lor
de cristal, de o caldă și spon
tană vibrație.

— Sînt aici — îmi spuse 
într-o pauză tînărul actor — o 
mulțime de copii. Mă întîlnesc 
cu ei de două ori pe săptă- 
mînă și-i ajut să învețe cum 
se interpretează o operă de 
artă. Apoi repetăm și iar re
petăm... Nu toți vor fi, desi
gur, actori. Chiar de pe acum 
cei mai mulți dintre ei visea
ză să fie conducători de mari 
și complicate mașini, chimiști, 
constructori de orașe, geologi... 
Ei vin aici atrași de frumu
sețea artei. Le folosește oara 
aceasta în viață ? O, desigur, 
și cît de mult! După părerea 
mea, oricare va fi meseria pe 
care o vor alege acești viitori 
cetățeni, ea le va cere pasiu
ne, creație inspirată, într-un 
cuvînt trăire adevărată.

S-a trecut apoi la repe
tiția piesei „Cravata roșie" 
de Serghei Mihalkov. De astă 
dată profesorul cel tînăr ră
mase pentru o clipă cu pri
virea undeva dincolo de mica 
scenă improvizată.

— Piesa asta — îmi spuse 
el, îmi aduce aminte de pri
mele mele mari bucurii. Dar 
cîte n-au urmat de atunci 1

Avea pe atunci, 
ani, cînd juca pe 
bului muncitoresc 
Jiu rolul lui
„Cravata roșie", piesa pe care 
o repetau acum elevii săi. A 
fost o zi de neuitat. Pentru el 
veniseră atunci tn sală, toți 
pionierii din detașamentul 
condus de el, pentru el se gă
tise sora lui, Pușa, atît de 
frumos și tot pentru el mama 
ceruse si lucreze in zi 
ceea, la fabrici, in sch 
1. A jucat din toată inima fi 
cu toată puterea lui pentru că 
piesa vorbea despre cinstea de 
a purta cravata de pionier și 
el fusese educat să prețuiascâ 
mult această cinste.

A terminat școala medie, a 
dat examen la Institutul de 
teatru din București și cînd 
l-a terminat, în 1959, Stelian 
Preda a fost printre primii 
din clasa maestrului Al. Finți 
care a cerut să fie repartizat 
la cel mai tînăr teatru din 
țară din acea vreme, teatrul 
din Botoșani care poartă nu
mele lui Mihail Eminescu.

Au rămas în urmă anii stu
denției, în fața lui se deschi
deau drumurile largi ale vieții.

Dar cît de puternic i-a bă
tut lui inima la prima mare 
confruntare cu publicul!

In anii acestor mari trans
formări, alături de maeștrii 
artei actoricești din patria 
noastră au urcat pe scenă, ca 
nici o dată în trecut, mulți 
fii de oameni ai muncii. Au 
urcat cu sufletul încărcat 
de emoții, dar cu o mare 
și puternică pasiune pen
tru realizarea năzuințelor

ZILE
TABĂRĂ

— Merge ca un ceasornic. 
N-o să mâ lase niciodată 
în brazdă la primăvară. 
Utemistul Mihai Luca, unul 
dintre mecanizatorii frun
tași de la S.M.T. Caracal, 
regiunea Oltenia, și-a re
parat cu grijă tractorul 
pentru apropiata campanie 

agricolă

Foto ; I. CUCU

1.600 de stu- 
din toate cen

trele universitare din 
țară și-au dat în a- 
ceste zile întîlnire la 
Predeal, în tabăra

s'jdențească organizată de U.A.S.R. 
și Ministerul Învățămîntului și Cul
turii. l-am întîlnii pe pîrtia de 
schi în fața cabanei Clăbucet- 
sosire, inițiindu-se în această fru
moasă disciplină sportivă, sub 
conducerea asistenților Neța loan 
și Marica losif; în bibliotecă, în 
sala de șah sau în sala de specta
cole de la Casa de cultură, pe po
tecile din pădurile cu brazi, aco- 
periți de nea sau în confortabilele 
camere din modernele vile de pe 
Cioplea. în fiecare dimineață 
pe panourile de la vile, can
tină și Casa de cultură apar 
sub titlul „Unde mergem azi ?“ 
— programul numeroaselor, varia
telor și interesantelor manifestări 
din ziua respectivă.

„Este atît de frumos, de odihni
tor și de atractiv pretutindeni, ne 
spune studentul Ion Mureșanu din 
anul III de la Facultatea de științe 
naturale din Cluj, îneît deseori ne 
vine greu să optăm pentru una 
sau alta din frumoasele manifes
tări organizate pentru noi“. Ion 
Mureșanu face parte din brigada 
artistică a Universității „Babeș- 
Bolyai“ din Cluj, care peste cîte- 
va zile va prezenta în stațiune pri
mul ei program. Pînă atunci, la 
Casa de cultură se repetă în ve
derea celorlalte manifestări cu
prinse în programul taberei. în 
sala de audiții muzicale repetă 
formația de muzică ușoară a In
stitutului medico-farmaceutic din 
lași, care și-a mărit numărul soliș
tilor vocali, cu studenții Arișnel A- 
lexandru din anul IV de la Institu
tul de teatru din București și Radu 
Ioana, de la Facultatea de filo
logie a Universității „C. I. Parhon". 
în sala de spectacole întîlnim un 
grup de studenți de la Institutul 
de teatru din București. Sub con
ducerea asistentului Petrescu A- 
neste, pregătesc o serie de poe
zii. Ne-a impresionat talentul deo
sebit al studentului Radu Cazan

din anul I. Dintr-o familie de mun
citori din Buzău, Radu Cazan a 
manifestat încă din școala meîiie 
înclinații către teatru. Și odată cu 
intrarea la institut, visul s-a rea-» 
lizat. în actuala sesiune a obținufr, 
calificativul maxim la toate cele 3) 
examene.

„Anunfînd programul 
ne spune f ~
din Cluj, t 
taberei, i 
a primi 
meroase | 
fire a lui __ __  ___
Brigada artistică din Cluj va pre
zenta 5 spectacole, studenții ele la* 
Conservatorul „Ciprian Porumbe- 
scu“ din București își vor da con
cursul la medalionul muzical' 
„George Enescu“, iar Călătoria 
muzicală în jurul lumii,.va fi sus
ținută numai cu talentatele ele
mente de care dispune tabăra".

Cu multă nerăbdare sînt aștep
tate de studenți întâlnirile cu E- 
roul Muncii Socialiste llie Tranda- 
firescu, de la-Uzinele de tractoare 
din Brașov și cu maestrul emerit 
al sportului Valeriu Bularca, ca și 
excursiile la Castelul Peleș, la U- 
zinele „Steagul roșu“ și la Gîr
bova".

După masă urcăm cu studenții 
spre cabana Gîrbova. Pe pîrtie 
sînt sute de tineri și tinere. Mulfi 
dintre ei învață acum să schieze. 
Cei mai experimentați ne înso
țesc pînă la Clăbucet-plecare, iar 
turiștii se avîntă prin zăpadă pînă 
la Gîrbova. Răsună văile și înălți
mile Predealului de cîntece și vo
ioșie. Seara, la casa de cultură stu
denții din tabără asistă la pro
gramul prezentat de echipa artis
tică a Uzinelor „Steagul roșu“. A- 
plauze, felicitări, noi și dragi cu
noștințe.

...S-a înnoptat de mult. Peste 
Predeal ninge liniștit. Luminile din 
vile s-au stins una cîte una. Cei 
peste 1.600 de studenți dorm li
niștiți. A doua zi îî așteaptă alte 
manifestări, alte surprize care de 
care mai plăcute.

, alcătuit,,
tov. dr, Dufu Alexandru 
responsabilul cultural ălt 
am avut surpriza ele; 

în aceeași zi nu-, 
propuneri de îmGogă- 

i cu alte manifestări.

IOAN N. CHIȚU



ANCHETA NOASTRĂ I 
CU PRIVIRE

LA UNELE PROBLEME
ALE MUZICII UȘOARE ■ |

Muzică inspirată,
legată de viată

Publicăm mai jos cîteva din răspunsurile trimise de unii 
dintre creatori la ancheta noastră cu privire la problema
tica muzicii ușoare.

Gherase Dendrino

Aș vrea să încep cu o des
tăinuire : In urmă cu puțini 
ani într-o mare sală de con
cert a Capitalei, în care dece
nii în șir au răsunat viori ce
lebre , într-o atmosferă caldă, 
acompaniat numai de un sin
gur pian, a avut loc ,.Seara 
de cîntece de Ion Vasilescu !* 
îmi amintesc emoția cu care 
primul secretar al Vniunii 
compozitorilor, maestrul eme
rit al artei Ion Dumitrescu, 
denumindu-l pe Ion Vasilescu 
* cîntărețul dragostei și al 
optimismului, a deschis con
certul. Acest spectacol — spu
nea dînsul — e un atac, o 
șarjă de melodie romînească 
împotriva valurilor de mam- 
bouri și Bughi-ughi... De la 
hAzi noapte te-am visat* 
pînă la „Drag mi-e bădița cu 
tractorul11 iubirea și viața 
cîntată de Ion Vasilescu este 
iubirea și viața sufletelor ti
nere, curate, candide...

Ion Vasilescu nu mai e 
printre noi. Dar cîntecele sale 
continuă să ne încălzească 
inimile.

Aproape fără excepție, fie
care dintre noi am prețuit 
pilda acestui compozitor în a 
cărei muzică nu găseai nimic 
afectat sau vulgar.

Ne întristează și pe noi 
faptul că alături de compozi
ții -» reușite, inspirate din 
viață, cu o tematică bogată, se 
difuzează lucrări searbăde, a- 
noste, banale. Ne doare repro
șul cinstit făcut de tinerii iu
bitori ai muzicii că există 
prea puține cîntece bune, ti
nerești, atrăgătoare care să 
ne rămână ani îndelungați în 
amintire.

Zidarul Stoica Cristea scria 
că dacă am veni pe șantierul 
său de construcție, dacă am 
vedea cum muncesc și ce iese 
din mîinile brigăzii sale, am 
așterne pe hîrtie un cîntec de 
toată frumusețea. E o invitație 
la care voi răspunde cu multă 
plăcere.

Intr-adevăr socot că numai 
în viață, printre minunății 
constructori ai fericirii socia
liste, se găsesc teme generoase, 
melodii înălțătoare. Compozi
torul adevărat nu poate fi a- 
semuit vechiului căutător de 
aur care visează „pepita de 
aur*. Dimpotrivă, socot că-i 
mai potrivită imaginea după 
care compozitorul e înrudit cu 
minerul care, știind precis 
unde se află stratul cel mai 
bun, caută să ajungă acolo, 
chiar cu prețul unor mari e- 
forturi. „Stratul" acesta cel 
mai bun, cel mai bogat este 
viața noastră nouă, socialistă.

Ca secretar al secției de mu
zică ușoară a Uniunii Compo
zitorilor trebuie să reproșez 
mie și comisiei pe care o pre
zidez, excesul de indulgență 
față de unele lucrări pe bur.ă 
dreptate respinse de masele 
de ascultători, indulgența față 
de muzica de dans pastișată.

Sincer vorbind secției de 
muzică ușoară a Uniunii com
pozitorilor și mie personal ne 
revine o mare parte de vină. 
Pe de o parte n-am dovedit 
destulă exigență în trierea 
melodiilor și n-am știut cu 
suficientă hotărîre să închid 
bariera în fața lucrărilor vă
duvite de inspirație. Nu am 
ajutat suficient pe unii tineri 
compozitori să caute în viața 
noastră nouă muzica auten
tică, să se dezbare de anumite 
tendințe manieriste. Dacă noi 
membrii biroului de muzici 
ușoară am fi discutat periodic 
și cu înalt simț de răspundere 
problemele muzicii ușoare, 
multe din lipsurile despre 
care discutăm astăzi nu s-ar 
fi putut manifesta.

Mediocritatea nu trebuia și 
nu mai trebuie sub nici un 
motiv încurajată. E cazul să 
susținem eficient cererile oa
menilor muncii din diferite 
sectoare de activitate privind 
cîntece despre munca și viața 
lor cotidiană. Amintesc întot
deauna tinerilor mei confrați 
că-s așteptați cu cîntece me
lodioase, clădite pe bogate in
tonații romînești.

Compuhînd în ultimii ani 
muzica de operetă („Lăsați-mă 
să cîntu, „Lissystrata*), am pă
răsit o vreme cîntecul de 
muzică tișdară. Uneltele mă 
cheamă astăzi din nou.

urechea, simțul muzical, mai 
precis inima ascultătorului.

Subscriu cuvintele exprima
te de un tînăr arhitect 
despre muzica ușoară și 
o melodie și versul trebuie să 
exprime frumosul în diferite 
modalități specifice artei mu
zicii. Acest frumos ți-l oferă 
realitatea, bogatul univers su
fletesc al oamenilor noștri 
noi, constructori a socialismu
lui.

Construcția melodiei de mu
zică ușoară și de dans nu poa
te fi privită numai sub aspect 
strict tehnic. Uneori, au fost 
aprobate lucrări pentru că 
„corespundeau1* unui anumit 
ritm. Eticheta „e dansantă* — 
deschidea larg porțile. O ase
menea poziție trebuie consi
derată periculoasă și dăună
toare. Muzica ori spune ceva, 
ori e inutilă. Un constructor 
electrotehnician din occident 
a fabricat o mașină care fa
brică nu știu cite lucrări „mu
zicale" pe oră. Aceste lucrări 
pot avea probabil ritm de 
dans, dar sigur că — Hnt lip
site de autentică emoție.

Consider că la fel ca oricare 
artist, compozitorul de muzică 
ușoară își pocze fertiliza in
spirația aflindu-se mereu in 
mijlocul oamenilor muncii, 
cunosându-le viața, glodurile, 
dorințele.

Am fost la Hunedoara. Im
presionat de ritmul construc
tiv din acele locuri am com
pus pe nerăsuflate ,^-am 
născut în Hunedoara*.

Discuțiile despre muzica 
ușoară sini realmente utile. 
Ele ne-au ajutat să simțim 
„pulsul1* iubitorului muzicii, 
să studiem in mod serios 
creația noastră de pi nă acum.

Esențial în momentul de 
față este să ne suflecăm mi- 
necile și să pornim la treabă.

Sînt așteptate cîntece in
spirate, înălțătoare, melodioa
se. Noi compozitorii să mun
cim ca ele sd existe șt tă 
aibă o lungă viață.

buia să fii poet, dacă nu prin 
vocație, cel puțin prin contactul 
cu muzica.

Cred că răspunsurile data la 
interesanta șl binevenita anchetă 
asupra muzicii ușoare din „Scîn- 
teia tineretului" au fost, in majo
ritatea lor, prea unilaterale, ele 
condamnind în exdusivita‘e 
vaganțele unor autori de 
fără să sesizeze faptul că 
sint responsab !i doar în 
sidiar* ce cahtarea literară 
seior de muncă ușoară. Răspun
derea prindpa'ă o poară întot
deauna compozitoruL El este 
obligat — ob ga‘:e dictată de 
exigența muncii artistice — să 
caute și să afle colaboratorul li
terar cei mai potrivii pentru pie
sele sale. Spun 
sensul dialectic 
rece o rr.e odie 
tită finisată de 
otita timp cit 
creat în depiină armonie cu con- 

și forma muzicii.
Din păcate, obiceiul ere ca 

me'odia să fie supusă autorilor de 
texte abia in forma ei „definitivă", 
în loc ca finisajul să se facă de 
binomul compozitor-autor printr-o 
muncă în cursul căreia cele două 
muze să se influențeze reciproc. 
Această reciprocitate poate îm
bunătăți deopotrivă calitatea mu- 
z.cală și literară a lucrărilor de 
muzică ușoară.

extra- 
texfe, 

autorii
„wo- 
a pie-

„colaborator* în 
•I noțiunii, deoa- 
nu poate fi soco- 
către compozitor 
textul ei n-a fost

dă, tipărind la Editura Muzi
cală ceea ce e decretai inac
ceptabil 'as Electrecord, încâl
cind astfel orice judecată o- 
biechră da valoare.

Este necesar ca forurile da 
creație — principalii răspun
zători de calitatea produc
țiilor noastre de muzică ușoa
ră — să ia o serie de mă
suri practice, eficiente aat- 
fel ca iubitorii muzicii să ai
bă la dispoziția lor lucrări 
inspirate, strins legate de via
ță, demne de măreția epocii 
pe care o trăim. In sfîrșit aș 
vrea să subliniez o coincidență 
care se repetă aproape întot
deauna: de cite ori este citat 
un cîntec bun se uită si 
fie trecut și numele textieru
lui care este identificat numai 
la un text neizbutit.

I. Berg

N. Kirculescu

Există melodii care deși nu 
le înveți niciodată le cunoști, 
le cînți cu plăcere. Muzica 
însoțește viața noastră. Ple
doaria scurtă și concisă a cin- 
tecului de muzică ușoară ur
mărește o țintă precisă. To
nic, plin de lirism, sincer — 
cîntecul este un sincer prieten 
al vieții noastre.

Sînt în opiniile exprimate 
de iubitorii muzicii cu privire 
la problemele muzicii ușoa
re cuvinte pline de miez. 
Sînt încriminate cîntecele fără 
suflet, melodiile fără melo
die, textul avortat, versul 
șchiop și uscat.

Din păcate sub eticheta mu
zicii moderne se strecoară a- 
desea improvizația anostă, di
letantismul, lipsa de talent. 
Trebuie curmat răul meșteșu
garilor de duzină, al netalen- 
tului. Intr-adevăr cele 7 note 
stau la dispoziția tuturora. 
Dar nu trebuie uitat că orice 
operă artistică trebuie scrisă 
cu un mare simț de răspun
dere fără a falsifica sau a ba
naliza pentru că nu poți înșela

Aurel Giroveanu

„Cîntecul, prietenul omului", 
este titlul unei noi lucrări de 
muzică ușoară ce va fi prezen
tată in cadrul viitoarei pre
miere a Teatrului „C. Tâna- 
se" ; titlul acesta, după păre
rea mea. concretizează foarte 
clar rolul muzicii ușoare.

Trecind in revistă creațiile 
noastre din ultimii ani se des
prinde clar, că acele melodii 
inspirate din folclorul nostru, 
ocupă un loc de frunte dato
rita totodată măiestriei perso
nalității compozitorilor care 
le-au scris. Asta nu a Însem
nat respingerea din partea 
compozitorului a ritmurilor 
noi ci din contra, adaptarea 
a ceea ce este valoros, la spe
cificul intonației melodice a 
creatorului. Melodia arată iz
vorul de inspirație și perso
nalitatea creatorului și nu rit
mul.

Din păcate în ultimii ani, o 
serie de lucrări bine realizate 
au fost înecate de zeci de lu
crări de muzică ușoară, super
ficiale, cu linii melodice facile 
care nu vădesc contururile 
unei personalități creatoare.

Practica ne arată că s-au 
dovedit a fi viabile, că au ră
mas peste ani in conștiința 
iubitorilor muzicii, numai 
acele creații în a căror melo
die puteai găsi parfumul, at
mosfera cîntecului rommesc.

„Macină mai uite moară" 
(I. Vasilescu), „Cale lungă 
drum de fier-. „Cine mi-e 
drag mă așteaptă* (Gherase 
Dendrino), „Tropa-tropa-, 
„Cintecel de casă nouă* (Elly 
Roman), „Garofița“, „Cele mai 
frumoase fete* (H. Mălinea- 
nu) iată doar cîteva exemple 
de asemenea lucrări.

Creatorul de astăzi este și 
trebuie să fie un bun cetă
țean.

Aceasta însemnează un dez
voltat simț al conștiinței pro
fesionale.

Aceasta însemnează să-ți 
exprimi în lucrările tale 
bucuria de a trăi în mijlocul 
constructorilor socialismului 
iar tu să contribui prin cîn- 
tecul tău la descrierea reali
zărilor lor.

Sondajul pe care ziarele 
noastre l-au făcut în masă 
ne arată că oamenii au nevoie 
de multe cîntece distractive, 
dar și cîntece pentru diferite 
profesii, cîntece pentru spor
tivi, cîntece studențești, cin- 
tece de drumeție etc. Aceasta 
este de fapt marea lipsa in 
muzica noastră ușoară : varie
tatea de teme.

După părerea mea este ab
solut necesar să se ia toate 
măsurile ca întreaga creație 
în domeniul muzicii ușoare, 
cu toate genurile și subgenu- 
rile ei, să fie audiate la în
ceput în cadrul Uniunii com
pozitorilor, așa cum se întîm- 
plă, de altfel, cu întreaga 
creație în domeniul muzică 
simfonice, muzicii de cameră, 
muzicii de masă.

George Sbîrcea

t,Ce păcat că textele de mu
zică ușoara au fost lăsate pe 
mina... textierilor T. Cuvintele a- 
cestea le-am auzit, cu mai multi 
ani în urmă, de la regretatul Ion 
Vasilescu, pentru care un text bun 
nu însemna doar o simplă înși- 
rare de cuvinte potrivite pe note, 
ci o poezie inspirată — „eu rouă 
pe ea".

O poezie inspirată I... Dar ca 
să scrii o poezie inspirată tre-

Emanuel lonescu

La răspunsurile anchetei „Scîn- 
teii tineretului" cu privire la pro
blemele muzicii ușoare, am găsii 
multe lucruri interesante și mai 
ales o serie de sugestii demna a 
fi luate în seamă.

Aș dori însă să dau unele lă
muriri și să fac unele sugestii în 
legătură cu muzica ușoară.

Sa știe că azi Radio-ul asta 
mijlocul cel mai eficace de difu
zare a muzicii ușoare. Deci în 
bună măsură, stă în posibilitățile 
acestui for, să corecteze o serie 
de neajunsuri.

Notez ca o excelentă măsură, 
aceea recenta de a primi în ce- 
naclele Radio-ului numai piese 
care au teme actuale, ancorate în 
realitatea zilelor frumoase ca 
trăim.

Dar tot Radio-ul a făcut greșeala 
de a promova o serie de pseudo- 
compozitori, ale căror producții* 
„în cantități industriale" au îne
cat și piesele valoroase de nur 
zică ușoară.

Una din cala mai acute pro
bleme este aceea a textelor de 
muzica ușoara.

Aci lucrurile stau aproape la 
fel ca și ia muzică. Dar pe iîngă 
pâirunaerea unor eiomente ne- 
corespunzăfoara, se mai adaugă 
oe mutte ori și jș j nța cu care 
noi compozitor(subsemn^ul ne- 
Eand excus) accapc*-r pe muz «ca 
noastă un (t'-eooesă dear al
«rx- er «eorosj seersâa, ae-

A oe- j- o repeeeve și na srenle 
pe care Un anas compozitorwor 
e-a făcut ser. terilor, membri ai 

Uniurei ser tor. «r, să sa aprop.e 
oe muzea ușoară, au rămas ev- 
to"dea-r>a fără aici un erect.

bl *ea*re prtx>e^a texteror de 
nx*z«că ușoară es*e de asemenea 
rezocvră msirhcSenf prn otihzarea 
e*emă a ece.c--aș; oarnerv, fără 
ca vreun o reoor să axeze să 
a-.-eneze și e e^erre mai noi in 
spectaco’e.

Să nu aruncăm îrsă oprobiul 
nostru asupra adevăraților textieri, 
a căror muncă diheilă și va oroasă 
a rmpms muzica ușoară romîneas
că, mereu înspre noi succese. Să 
nu se - *e că, pe iîngă talent, 
un texter ce muzică ușoară ke- 
buie să eoă și un meșteșug 
aparte, necesitai de forma oare
cum comprimată a acestui gen 
de muzică.

Ar 6 mube Încă de spm, dor 
sper că te vom spune ia o ședință 
cit mai !a*gă pe care Uniunea 
compcz.^y .or -ec- a să o orga- 
nizeza df mai cur'rtd.

A‘ă angajez ca in curind să 
dăru asc t ne* or un -nspirat cîntec 
oe drumej e.

Legătura dintre muzică și cu- 
vînt nu este un flirt efemer într-o 
grădină cu orchestră și halbe, sau 
un concubinaj trecător pe o scenă 
cu reflectoare și paiațe. Nu. Me
lodia și textul s-au căsătorit din 
dragoste și se iubesc și astăzi ca 
în luna lor de miere.

Dar acest menaj, în genere fe
ricit, este tulburat uneori de mo
mente mai puțin plăcute. Ba cîte- 
odată se ajunge chiar la neînțe
legeri destul de grave. Bunăoară, 
pe un slow compus de Girovea
nu, subsemnatul a scris cuvinte 
închinate electrificării. Rezultatul ? 
Cîntecul a fost respins de comisia 
de 
dio, 
tre caracterul muzicii și conți
nutul textului. Și într-adevăr, ideea 
mea de a logodi tema electrifi
cării cu ritmul de slow a fost 
neinspirată și azî nu mă mai sur
prinde că ele au divorțat pentru 
„nepotrivire de caracter" I La 
fel au pățit și alfi autori de texte. 
Alteori, extragem cuvinte neizbu
tite din călimară cu intenții bune. 
De ce ? Fiindcă, lucrînd superfi
cial, în pripă, nu stabilim contac
tul între condei și 
hîrtie și realitate.

Nesprijinrt de un 
idee, textul meu : 
n-ar fi „dacă" s-a 
într-un joc gratuit

muzică ușoară de la Ra- 
pentru neconcordanfă în-

viață, 1nlra

fapt, pa o 
„Dacă, dacă 

transformat 
de cuvin-

te. Compozitorul și textierul 
eu lucrat de astă dată pe planuri 
separate. Edmond Deda a scris o 
melodie șăgalnică. Am escuitat-o 
și mi-a plăcut. Sedus de ritmul 
muzicii, textul a făcut apoi echili
bristica pe note cu tumbe verbale. 
Și atîra tot I Rezultatul s-a văzut: 
un rebut.

Prin urmare, versul unui cîntec 
nu poate fi supt din stilou. Textul 
trebuie să se alimenteze din rea
litate, să se bizuie pe o idee, pa 
un fapt, , j ~ "
noastră, înainte de a umbla pe 
portativ, trebuie 
viață.

De preferință însă, alergăm 
după Cupidon, sau invităm la bi
rou stelele și luna. Personal am 
compus peste 50 de texte pentru 
cîntece închinate inimii (de toate 
vîrstele), 6 pentru cîntece dedica
te ochilor (de toate culorile) și 
nici un text consacrat mîinilor 
și iscusinței.

Tematica muzicii ușoare poate 
cuprinde o gamă mai largă, o arie 
mai vastă. Pe lîngă inimă, ochi, 
trandafiri, 
șoapte", se 
și hărnicia, 
prietenia și 
și marea, și 
iriei.

în sfîrșit, 
faptul că emiterea unor judecăți 
de valoare, obiective, reale, de 
oameni competenți, are o mare 
importanță în creația noastră. Din 
acest punct de vedere drămuirea 
unor cîntece se face cîfe odată 
cu balanțe inegale. Textul meu 
„Dacă n-ar fi dacă..." astăzi în
criminat, a fost aprobat de patru 
comisii de specialitate (de la Tea
trul „C. Tănase", Teatrul de es
tradă al regiunii București, Radio, 
Televiziune). în schimb cîntecul 
„la tebea liubliu" el lui Kircules
cu, cu versurile subsemnatului, 
cîntec răspîndif nu fără succes în 
țară și peste hotare, tradus în 
limba rusă și cînfat în filmul so
vietic „Fata cu chitara", a fost 
respins de comisia noastră de la 
radio, pe motiv că ar 
„romantism desuet". La 
la început și excelentul 
liric „Marinică".

în concluzie, trăgînd 
te atît de reușite, cît mai ales din 
opintirile noastre, să ne străduim 
și noi pentru o calitate mereu 
mai bună.

pe un conținut. Penița

să circule prin

stele și „noapte cu 
cuvin cîntate brațele 
tinerețea și sportul, 

meseriile, și munții, 
toate frumusețile pa-

aș vrea să subliniez

fi de un 
fel a pății 
cîntec sa-

învăfămin-

Confecții și tricotaje frumoase 
și trainice

(Urmare din pag. I-a) .calitate supe-

da

sigiliile de 
rioară'.

• planul 
confecțiuni 
realizat in 
la sută, iar 
de bumbac 
4^ la sută (500.000 bucăți).

• totodată se vor realiza 
economii peste plan în va
loare de 6.000.000 lei și 
8.000.000 lei beneficii peste 
plan.

de producție la 
din țesături, va fi 
proporție de 101,5 
cel de 13 tricotaje

va fi depășit cu

Jack Fulga

In discuțiile ce au loc în a- 
ceste zile despre unele pro
bleme ale muzicii ușoare au 
fost criticați și compozitorii. 
Dar principala vină a rămas 
in sarcina celor care răspund 
de versurile ântecelor.

învinuirea nu e nedreaptă. 
O recunosc deschis și o sem
nez, pentru ținere de minte, ett 
mai citeț. Findcă, in ceea ce 
mă privește am scris ce-i drept 
„Înflorește țara mea**, dar am 
subscris și „Cum să fac să mi 
te scot din gind“ ? Am făcut 
versurile pentru „Marinică*, 
„Am început să îmbătrinesc* 
și „A mai înflorit o grădiniță 
in București”, dar sînt răspun
zător și pentru un număr, cel 
puțin egal, de rebuturi lite
rare.

Au scris și ceilalți confrați, 
multe versuri bune.

Exemple ? Se cunosc. Dat 
s-au azcirlit sub portativele 
melodiilor de muzică ușoară și 
o puzderie întreagă de „poe
zele* fără cel mai anemic fior 
poetic, care au confirmat inși 
o dată câ nu pot avea nici un 
răsunet — nici in inimi, nici în 
strune — niște simple intorto- 
chieri de vorbe goale — „ce din 
coadă au să sune".

Dar ar f i util să ne între
băm acum de ce nu s-a ocu
pat de problema muzicii ușoa
re Uniunea compozitori
lor ? Făurarii de cîntece nu 
au obligația să-și pună „pro
ducția* in discuțitf forului 
care-i oblăduiește ? De ce nu 
s-a ocupat cu serioz :ate pind 
acum de această problemă Ra- 
dioteleviziunea, Electrecordul, 
Teatrele de estradă ?

Cele trei foruri, de mai sus 
se contrazic permanent între 
ele, difuzînd la Radio ceea ce 
e considerat ne valabil la Estra-

Cuvîntul textiliștilor de la F.ft.B
colec-
Fila- 

Bum- 
anali-

Ieri după amiază 
tivul întreprinderii 
tura Romînească de 
bac din Capitală a 
zat în lumina Directivelor
C.C. al P.M.R. cu privire la 
criteriile principale ale în
trecerii socialiste, posibili
tățile ce le au pentru a în
deplini fi depăși sarcinile 
de plan, pentru a spori ca- 
lizazea produselor lor. Cu 
acest prilej numeroși vor
bitori, ingineri, responsabili 
ai unor brigăzi de produc
ție ale tineretului, maiștri, 
au făcut o serie de propu
neri pentru punerea în va
loare a tuturor rezervelor 
interne existente.

Intr-o atmosferă insufle- 
țitoare participanții la adu
nare și-au luat în unanimi
tate angajamente sporite în 
lupta pentru îndeplinirea 
tuturor sarcinilor planului 
pe anul 1962. Astfel prin
cipalele angajamente, luate 
de întregul colectiv sint:

• depășirea sarcinii de 
plan Ia producția de fire 
finite cu 45.000 kg. fire, 
ceea ce reprezintă o depă
șire de 0,6 la sută.

• depășirea sarcinii de 
plan la calitate pentru fire

i'

pieptănate cucardate și 
0,4 la sută.

• sporirea 
muncii peste sarcina plani
ficată cu 0,50 la sută.

• realizarea a 400.000 lei 
economii peste sarcina pla
nificată și a 500.000 lei be
neficii peste plan.

• reducerea consumuri
lor specifice de materie 
primă realizînd o economie 
de 16 tone bumbac puf.

• reducerea consumului 
specifio de sodă caustică 
realizînd o economie de 8 
tone sodă caustică.

Pentru realizarea anga
jamentelor luate colectivul 
întreprinderii va lua nume
roase măsuri tehnico-orga-, 
nizatorice, printre care :

• creșterea vitezelor la 
unitatea nouă în raport cu 
planul de rodaj.
• îmbunătățirea organi

zării producției și a fluxu
lui tehnologic la unitatea 
I-a odată cu modernizarea 
utilajului pentru filatură 
care se va termina cu 15 
zile înainte de termen.

• mărirea vitezei de ro
tație a fondului de rulment 
cu o zi.

productivității

' &

Ați vizitat în timp de vară orașul Deva? V-a Inctatat, desigur covorul multicolor 
florilor din spațiile verzi. Știți unde-i locașul lor de lamă ? In sera din care fotografia 
noastră vă înfățișează un aspect parțial. Aici lucrează și utemistul Aurel Nlcoaxă pe 

care fotorepo'rteiul l-a surprins îngrijind cu migală floiil®-
Foto x le GUCU

Tot satul are același drum
(Urmare din pag. I-a)

tehnică, băgîndu-se sub braz
dă sămînță din soiuri de mare 
productivitate. Pentru porumb 
s-au făcut ogoare adinei, ad- 
ministrîndu-se odată cu arătu
ra, importante cantități de în
grășăminte naturale și chimi
ce ; în primăvară, cînd tempe
ratura solului va fi de 8—10 
grade, cu ajutorul mecanizato
rilor de la S.M.T., colectiviștii 
vor însămînța hibrizi dubli 
valoroși.

Colectiviștii din Recaș știu 
că deși și-au dezvoltat mereu 
sectorul zootehnic, față de po
sibilitățile mari pe care le au, 
față de necesități acesta n-a 
ajuns încă la un nivel cores
punzător. Gospodăria colecti
vă se află nu departe de un 
puternic centru industrial-Ti- 
mișoara, revenindu-i sarcina 
să contribuie la aproviziona
rea piețelor orașului cu tot 
mai multe produse animalie
re. De aceea ei au prevăzut 
ca în anul acesta să dezvolte 
mult fermele de animale și în 
mod deosebit ferma de vaci și 
să sporească productivitatea 
animalelor. Numărul vacilor 
cu lapte va crește atît prin 
cumpărări, cît mai ales 
prin prăsila proprie. An de an 
au fost oprite vițele, au fost 
îngrijite bine și acestea au a- 
juns acum juninci care în cu- 
rînd vor intra în producție. 
Paralel cu această dezvoltare 
numerică va crește și produc
ția de lapte pe cap de vacă 
furajată, ajungîndu-se anul a- 
cesta la 2800 litri. Apoi, gos
podăria își va dezvolta un pu
ternic sector avicol (12.000 pui, 
6.000 găini, ouătoare, 200 gîș- 
te) asigurînd în felul acesta o 
încărcătură de 1.200 păsări la 
suta de hectare.

Consiliul de conducere al 
gospodăriei, ajutat de organi
zația de partid, a luat o serie 
de măsuri pentru a asigura în
deplinirea tuturor obiectivelor 
prevăzute în plan. Organizația 
U.T.M. va aduce o importantă 
contribuție pe frontul produc
țiilor mari, al veniturilor mari, 
al consolidării economice a 
gospodăriei colective. Unele 
măsuri au fost luate cu multă 
vreme în urmă: la cursurile

agrozootehnice, toți tinerii în
scriși participă la toate lecții
le, fiind la seminarii și la de
monstrațiile practice printre 
cei mai activi. Avînd con
cursul inginerului agronom 
Nichita Ion și al inginerului 
zootehnist Măescu Virgil, 
doi tineri inimoși, comitetul 
U.T.M a organizat discuții pe 
diferite teme în legătură cu 
munca tinerilor colectiviști, 
venind astfel în sprijinul cali
ficării lor și în special a celor 
ce lucrează în sectorul zoo
tehnic.

Dezvoltîndu-se ferma de 
vaci și în general întregul sec
tor zootehnic, e firesc să se 
pună problema pregătirii din 
timp a unor cadre tinere, de 
nădejde, care să muncească în 
acest sector. Organizația 
U.T.M. și-a îndreptat atenția 
asupra unor tineri colectiviști 
dintre cei mai harnici pe care 
îi va recomanda ca să lucre-

ze ca îngrijitori de animale. 
Aceștia au fost înscriși la 
cursurile cercului zootehnic șt 
se străduiesc acum să-și însu
șească tainele meseriei pe 
care au îmbrățișat-o.

Pentru a spori contribuția 
tineretului la obținerea unor 
producții vegetale mari, orga
nizația de bază U.T.M., cetind 
sfatul și sprijinul organizației 
de partid, cu ocazia reorgani
zării brigăzilor de cîmp a pro
pus consiliului de conducere 
al gospodăriei să aprobe în
ființarea a două echipe de 
tineret. Acestea au și luat de
ja ființă și se pregătesc acum 
pentru apropiata campanie a- 
gricolă.

Perspective 
măsuri eficiente. Colectiviștii 
din Recaș sînt hotăriți să 
nu-și precupețească eforturile 
în lupta pentru consolidarea 
economico-organizatorică a 
gospodăriei lor colective.
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CUPRINS;

Secvențe la început de an.

Aspect din secția de albire 
continua a lînel de la Fila
tura „Dacia" din Capitală

Foto : AGERPRES

a r t e a
la locul de muncă

C artea la locul de muncă
a devenit o activitate 
tradițională in munca 

cu cartea desfășurată de or
ganizațiile U.T.M. din orașul 
Ploiești. La gura sondei, la 
strung sau la războiul de țe
sut, prin Intermediul largu
lui activ de diluzori voluntari 
ai organizațiilor de bază 
U.T.M., tinerii primesc ultime
le noutăți literare, romane, 
literatură de specialitate.

-

mobilizatoare,

A apăruți

Presa noastră"
revista Uniunii 

ziariștilor din R.P.R

GEORGE CIUDAN: Cinci 
interviuri cu cinci ambasa
dori.

ILIE RADULESCU : La Iz
voarele unei experiențe fără 
egal...

O infamă ofensivă împotri
va libertății presei în S.UJL

SERGIU FARCĂȘAN : Note 
de drum din S.U.A. (II).

IOSIF SAVA: Articole de 
propagandă ateistă în coloa
nele revistei „Știință și teh- 
nică*\

Teoria și practica presei

Căr|i icrise de ziariști

ș

După lecția ținută la cercul agrotehnic, verificarea practică a cunoștințelor : colecti
viștii din satul Buda, raionul Rm. Vîlcea, au trecut la curățitul meriloz pitici din livada 

gospodăriei.
Foto : AGERPRES

V. BĂRANx Ziaristul 
secția de documentare din 
dacție.

to-EUGEN LUCA: Pentru 
varășii prea serioși.

V. BlRLĂDEANU x Repor
taj de probleme și probleme 
ale reportajului.

Organizațiile U.T.M., făcînd 
o largă popularizare cărților 
pe care le difuzează, îi ajută 
pe tinerii muncitori să se pre
gătească pentru dobîndirea in
signei de „Prieten al cărții". 
In anul trecut, perioadă cînd 
peste 1.600 de tineri ploieșteni 
au devenit purtători ai insig
nei „Prieten al cărții** — or
ganizațiile U.T.M. din oraș au 
difuzat în rîndul tineretului 
cărți în valoare de 190.000 lei. 
Organizațiile U.T.M. de la 
Fabrica „Dorobanțul", Uzi
nele „1 Mai", Rafinăria „Plo
iești" și de la „Nodul de cale 
ferată" au fost fruntașe în a- 
ceastă acțiune.

Odată cu primele zile ale 
noului an, organizațiile U.T.M. 
din orașul Ploiești au început 
o nouă și importantă acțiune 
de difuzare a cărții la locul 
de muncă al tinerilor. Pentru 
primul trimestru organizațiile 
U.T.M. din orașul Ploiești 
s-au angajat să difuzeze cărți 
în valoare de 75.000 lei.

Consfătuirea pe țară 
a ziarului „Munca** 

cu corespondenții voluntari

GRIGORE ZOLIC x Un 
rodnic schimb de păreri.

AUREL RADU • Doi co-,; 
respondent fruntași.

Cronlcaril raionului

Popas în orașul unda apare 
ziarul „Steaua roșie",

C. FIRĂNESCU: Tratarea 
problemelor de politică inter
națională în unele ziare raio
nale.

VLAD MUȘATESCUx Hai
na grafică a presei raionale 
(II). Probleme de paginația,

Ziarul de uzină

ION ȘERBII

TEODOR BRATEȘx Din 
primele zile ale anului — O 
producție ritmică.

Din activitatea Uniunii Zia
riștilor.

Preocupări redacționale. 
Note și comentarii. 
De pretutindeni.

Articole din sticla 
peste plan

încă din prima zi a noului 
an, au pornit spre magazi
nele patriei, articole de sti
clă de calitate superioară care 
să satisfacă exigența mereu 
crescîndă a cumpărătorilor. 
Sînt multe scrisori care so
sesc zilnic la întreprinderea 
„Vitrometan" din Mediaș, în 
care consumatorii își arată 
mulțumirea pentru produsele 
fabricate aici.

Folosind tot mai bine ca
pacitatea de lucru a cuptoa
relor de topit sticlă, a mași
nilor cu care este dotată fa
brica, muncitorii de aici au 
realizat peste plan în primele

două decade ale lunii ianua
rie 348.900 articole de sticlă
rie.

Un aport deosebit l-au adus 
brigăzile de producție ale ti
neretului care își depășesc cu 
regularitate planul de produc
ție realizînd numai produse 
de calitate superioară. Brigă
zile conduse de comuniștii 
Aurel Mureșan, Reghina 
Schuster, Maria Bența și al
tele care au acordat o aten
ție deosebită fasonării pastei 
de sticlă, s-au evidențiat în 
mod deosebit.

EUGEN SALCOIANU 
tehnician



Spartachiada Turneul

de iarnă a tineretului internațional
de fotbal

Concursul 
de pe „Valea 

Cetății"
Cu sprijinul

voluntari
instructorilor 
sportivi

Zncă în vara anului 1961 
la chemarea Comitetu
lui orășenesc U.T.M. 

sute de tineri înca- 
brigăzi utemiste de

Rișnov, 
drați în 
muncă patriotică, au partici
pat la amenajarea unei tram
buline de schi pe „Valea Ce
tății" din apropierea orașului. 
In timpul desfășurării etapei 
I-a a Spartachiadei de iarnă, 
atît pîrtia de schi cit și tram
bulina au devenit punctul de 
atracție al tinerilor schiori din 
orașul Rișnov cît și al celor 
din comunele apropiate. Sub 
îndrumarea antrenorului loan 
Bîrlă și a schiorilor 
zeci și sute de tineri 
țat să schieze.

Zilele trecute pe 
pistă a avut loc unul dintre 
cele mai mari concursuri, or
ganizat de asociațiile sportive 
din oraș. Au venit aici peste 
3000 de tineri care au urmă
rit întrecerea schiorilor rîșno- 
veni.

200 de tineri au luat startul 
în probele acestui concurs 
care a avut drept scop desem
narea campionilor pe asociații.

Printre aceștia se numără și 
Ion Ducaru, Gh. Dihoi, Elena 
Popa, Viorica Soiu și mulți al
ții. Cea mai interesantă a fost 
proba de săritură la trambu
lină în care utemiștii Ion Vi- 
șan, Gh. Dihoi și Dumitru 
Zărnescu au fost desemnați 
campioni ai asociațiilor spor
tive respective. După organi
zarea acestui concurs tot mai 
mulți sînt tinerii care au în
drăgit schiul. Aproape zilnic 
pista și trambulina de pe „Va
lea Cetății* găzduiește alte 
concursuri și antrenamente, la 
care organizațiile U.T.M. și 
asociațiile sportive atrag un 
mare număr de tineri.

fruntași, 
au învă-

această

Peste 11.100 tineri din ora
șul și raionul Drâgășani 
au participat la întrece

rile primei etape a Sparta
chiadei de iarnă a tineretului. 
Această largă participare este 
rodul muncii desfășurate de 
organizațiile U-T.M. și asocia
țiile sportive care au acor
dat o atenție deosebită atra
gerii tinerilor pe terenul de 
sport și organizării cît mai 
temeinice a concursurilor eta
pei I-a. O contribuție însem
nată atît la mobilizarea tine
retului cît și la organizarea 
întrecerilor au adus-o instruc
torii voluntari sportivi, în ma
joritatea lor tineri, care au ți
nut o strînsă legătură cu or
ganizațiile U.T.M. și asociați
ile sportive, contribuind efec
tiv la buna desfășurare a 
primei etape. Printre aceasta 
se numără și instructorii vo
luntari sportivi: GH. NICOLA- 
ESCU, GIRON GHEORGHE, TE
ODOR BARBU, GH. --------
LESCU, GH. FIRTAT și 
alții.

Tot mai multe

MIHAl- 
mulți

fete
Zn toate orașele și satele 

regiunii Suceava, zeci 
de mii de tineri au 

participat la întrecerile pri- 
<i Spartachia- 

iarnă a tineretu-

PETRE EFTIMIE 
secretar al Comitetului 

orășenesc U.T.M. Rișnov

mei 
dei 
lui. 
șani au luat startul, în prima 
etapă peste 18.000 tineri iar 
în orașul Suceava peste 5.000.

Anul acesta s-a acordat o a- 
tenție mult mai mare atragerii 
fetelor pe terenul de sport. 
In acest scop, organizațiile 
U.T.M. și asociațiile sportive 
au format echipe demonstra
tive de gimnastică, șah, tenis 
de masă, in scopul populari
zării acestor discipline în 
rîndul fetelor. De asemenea, 
asociațiile sportive din orașe

etape
de 
Numai în raionul Boto-

18.900 participanti în orașul 
și raionul Arad

colectiviști din co
munele Nădlac, Pe- 
cica, Vinga, Curți ci, 
Șirna și altele.

Fiind organizate 
cu multă pricepere, 
concursurile din 
prima etapă a Spar
tachiadei de iarnă 
a tineretului au a-

Aproape în fie
care după-a- 
miază pe pîr- 

tiile de schi, pati
noare și în sălile de 
sport, puteau fi în- 
tîlniți numeroși ti
neri de la Uzinele 
de vagoane, Fabrica 
„Teba", 
reparații sau

tras la startul lor 
18.900 participant, 
cifră
mare decît aceea
înregistrată la edi
țiile anterioare.

mult mai

Uzina de 
tineri

GH. ROȘCA 
corespondent 

voluntar

„Cupa orașului București
hochei

Peste 4.000 de spectatori au 
asistat ieri seară din tribu
nele patinoarului „23 August" 
la primele meciuri ale compe
tiției internaționale de hochei 
pe gheață „Cupa București4' 
care reunește la cea de-a V-a 
ediție echipele Torpedo Gorki, 
Einheit Berlin, București și 
București tineret.

Prima selecționată bucu- 
reșteană a -debutat cu succes

pe gheață
în competiție, întrecînd echi
pa berlineză Einheit cu scorul 
de 8-3 (3-2; 2-0; 3-1). Va
loroasa formație sovietică 
Torpedo, în care joacă și doi 
componențî ai echipei U.R-S.S., 
s-a impus cu ușurință în fața 
echipei de tineret a Bucu- 
reștiului pe care a întrecut-o 
cu scorul 17-1 (2-1; 6-0 ; 9-0).

(Agerpres)

Cu concursul lor, folosind 
din plin resursele locale, au 
fost confecționate 50 garnituri 
de șah, 500 săniuțe și alt9 
materiale sportive.

Asigurîndu-se o corespun
zătoare bază materială, nu
meroși tineri săteni din comu
nele Sîmbuiești, Verguleasa, 
Dobroteasa și altele au parti
cipat la întrecerile de schi, 
șah, săniuțe, trîntă etc.

Comisia raională de organi
zare a Spartachiadei de iarnă 
a tineretului, s-a îngrijit din 
vreme ca participant» la 
prima etapă să-și treacă tot
odată și probele complexului 
G.M-A. Astfel, chiar după 
terminarea primei etape, tine
rii vor fi în continuare antre
nați să-și treacă și celelalte 
probe la disciplinele neprevă
zute în întrecerile spartachia- 
dei pentru a deveni în scurtă 
vreme purtători ai insignei 
G.M.A.

C. STOICAN 
corespondent voluntar

organizai deplasări aleou
unor echipe feminine in satele 
apropiate unde au susținut in
tilniri amicale, ajutind toto
dată pe tinerele sătence să în
vețe anumite discipline spor
tive. Astfel în raionul Botoșani, 
numărul fetelor care au parti
cipat anul acesta la întrece
rile spartachiadei a depășit cu 
mult pe cel de anul trecut.

Viareggio
Comisia 

organizare 
urneului 
.emațional 
fotbal de 
Viareggio, 
zervat 
lor de juniori a 

la tragerea la

de 
a 

în
de 
la 

re- 
ecnipe-

procedat _
sorți a grupelor și a stabi
lit sistemul de desfășurare 
a competiției. Cele 16 e- 
chipe participante au fost 
repartizate in 4 grupe, 
după cum urmează : grupa 
A . Fc. Milano. Rijeka 
(Iugoslavia), Fc Barcelona, 
Fc Bologna ; grupa B: 
Juventus Torino, Ț.D.N.A. 
Sofia, Fiorentina, Dinamo 
Zagreb ; grupa C : Inter- 
naz'onale Milano, Progresul 
București. Budapesta, La- 
nerossi Vicenza ; grupa D : 
Ac. Torino, Partizan Bel
grad, Dukla Praga, Samp- 
doria Genoa.

Modul de disputare a 
meciurilor în interiorul 
grupelor este deosebit de 
alte turnee. De pildă. Pro
gresul București va susține 
două intilniri cu Interna- 
zionale Milano : prima la 
24 februarie la Viareggio, 
iar cea de-a doua la 27 fe
bruarie la Montecattini. 
Echipa cîștigătoare a aces
tor meciuri se va întilni 
apoi cu învingătoarea du
blei intilniri dintre Buda
pesta și LanerossL Turneul 
se desfășoară între 25 fe
bruarie și 5 martie. Semi
finalele intre cîștigătorii 
de grupe (A cu B și C cu 
D) au loc la 3 martie, la 
Viareggio și Pisa, iar finala 
și meciul pentru locurile 
3—1 la Viareggio, la 
martie.

Eleve din clasa a Xl-a de la Școala medie sportivă nr. 35 
din Capitală la ora de atletism

Foto : AGERPRES

Pe urmele materialelor 
publicate

In nr. 3941 al ziarului 
„Scînteia tineretului-4 artico
lul „După cerințe, nu după 
preferințe-, critica faptul că 
la cercul agrozootehnic din 
comuna Iliești, raionul Gura 
Humorului în loc să se pre
dea colectiviștilor lecții lega
te de munca lor, li se preda 
despre ...albine, deși gospo
dăria nu are încă o stupină. 
Nici la lecțiile trecute n-au 
învățat cursanții prea multe 
în legătură cu munca lor în 
cîmp, la grădina de zarzavat 
sau în sectorul zootehnic. 
Lecția ce urma să se predea, 
este legată de eroziunea solu
lui deși nici aceasta nu con
stituia o problemă principa
lă a gospodăriei. In loc să fie 
întocmit un 
ții care să 
mai urgente

gospodăriei, 
întîmplare,

lael a fost ales 
numai ca să fie.

★

executiv al sfa-

Rezultate ale cercetărilor 
științifice în sectorul 
economiei forestiere

In sectorul economiei fores
tiere se aplică cu succes re
zultatele unor cercetări știin
țifice făcute în ultimul an.

In vederea ridicării produc
tivității pădurilor. Institutul 
de cercetări forestiere a selec
ționat circa 100 de soiuri de 
plopi negri hibrizi, salcie, du
glas, lorice etc., obținînd nu
meroși puieți care se plantea
ză de către silvicultori pe su
prafețe tot mai mari. In ace
lași timp, pentru exploatările 
forestiere a fost realizată o 
instalație de scos lemnul din 
parchete (un cărucior, care 
circulă pe un cablu și poate fi 
deplasat ușor de la arbore la 
arbore), care are o producti
vitate de 10 ori mai mare față 
de vechiul procedeu. Printre 
realizările institutului se nu
mără, de asemenea, un nou 
tip de decojitor mecanic prin

întrebuințarea căruia te in» 
lătură complet pierderea de 
masă lemnoasă ce se ridica 
pină la 8 la sută in condițiile 
folosirii vechiului decojitor.

Un grup de ingineri de aici 
a construit un aparat pentru 
măsurarea rezistenței mobilei 
la diferite temperaturi și al
tul pentru măsurarea gradului 
de luciu de pe suprafața mo
bilei, care duce la îmbunătă
țirea calității ei. Au fost ob
ținute, de asemenea, noi sub
stanțe și elaborate unele noi 
procedee tehnologice pentru 
finisarea mobilei pe bază de 
poliesteri. Tot în acest scop 
au fost produse recent noi 
materiale sintetice (oleiuri) de 
calitate superioară ce se între
buințează pe scară largă în 
procesul de fabricare a pro
duselor din lemn.

(Agerpres)

Artiști și formații artistice 
din străinătate care vor concerta 

în țara noastră
Oradea. Vom mai primi de 
asemenea vizita violoncelistei 
Vera Denes și a dirijorilor 
Gyorgy Lehel și Gyorgy Fe- 
jer din R.P. Ungară.

Mai mulți artiști ceho
slovaci : basul Wladislaw 
Mraz, pianiștii Viktorie Svih- 
likova și Zdenek Kozina, di
rijorii Waclaw Smetacek și 
Eduard Fischer urmează să 
apară în fața publicului bucu- 
reștean, cît și a iubitorilor de 
muzică din Cluj, Botoșani, 
Galați, Focșani, Craiova, Si
biu, Arad.

Pianistul Wladyslaw Kedra 
va fi din nou oaspetele nos
tru alături de alți artiști po
lonezi : violoncelistul Witold 
Herman, soprana Bojna So- 
korska și cîntăreața de ope
retă Wanda Jakubowska.

Dirijorului șef al Filarmo
nicii din Dresda, Heinz Bon- 
gartz, i se va încredința în 
luna aprilie conducerea a 
cinci concerte simfonice ale 
Filarmonicii „George Enescu", 
Filarmonicii din Cluj și or
chestrei simfonice a Radiote
leviziunii. Din R.D. Germană 
vor mai sosi pianistele Ju- 
liane Lerche și Ingeborg Her- 
komer și violoncelistul Frie
demann Erben. Se prevede de 
asemenea turneul unui an
samblu de balet din Senegal 
și a cîntărețului italian de 
muzică ușoară Claudio Villa.

(Agerpres)

După cum ne informează 
Oficiul de spectacole și turnee 
artistice — OSTA în lunile 
următoare urmează să concer
teze în Capitală și în unele 
orașe din țara noastră noi 
artiști și formații artistice din 
străinătate.

Pe violoncelistul Daniâl Sa
fran, artist emerit al R.S.F.S. 
Ruse, iubitorii muzicii instru
mentale îl vor putea asculta 
din nou interpretînd lucrări 
de Bach. Haydn, Ceaikovski 
în cele patru concerte pe care 
le va susține în luna martie 
la București și Timișoara. Tot 
în luna martie vor mai sosi 
din Uniunea Sovietică violo
nista Halida Ahtiamova, so
listă a Filarmonicii de Stat 
din Moscova, tenorul Vladi
mir Ivanovski, artist al po
porului al R.S.F.S. Ruse, și 
basul Arthur Eisen de la Tea
trul Mare din Moscova, pre
cum și cuplul de balerini al
cătuit din Lidia Krupenina, 
artistă a poporului a R.S.F.S. 
Ruse și Iuri Grevțov, soliști 
ai Teatrului de Operă și ba
let din Novosibirsk.

Sălile noastre de concert 
vor găzdui o serie de mani
festări la care își vor da con
cursul și cîțiva artiști instru
mentiști din R.P. Bulgaria : 
pianiștii Anton Dikov și Ni
kolai Evrov, violoniștii Vasil 
Cemaev și Gheorghi Badev. 
Ei vor fi oaspeții orașelor 
Brașov, Bacău, Focșani, Sibiu,

Comitetul
tului popular Gura Humoru
lui ne informează că în urma 
apariției articolului „După ce
rințe, nu după preferințe", la 
indicația Biroului raional de 
partid Gura Humorului, Co
mitetul executiv al Sfatului 
popular raional a analizat ac
tivitatea cursurilor agrozoo
tehnice cu care prilej a fost 
substanțial îmbunătățită te
matica lecțiilor. S-a ținut cont, 
în primul rînd, ca lecțiile 
să fie adecvate specificului 
locului unde se predau. Co
lectiviștii, tineri și vîrstnici, 
vor avea astfel posibilitatea 
ca pe viitor să studieze des
pre cultura porumbului, des
pre lucrările de întreținere, 
despre legumicultură (gospo
dăria are o grădină de zarza
vaturi destul de mare), despre 
îngrijirea animalelor și 
pre alte lucruri care le 
foarte necesare.

în încheierea notei de 
puns trimisă ziarului Comite
tul executiv al Sfatului popu
lar al raionului Gura Humo
rului mulțumește pentru aju
torul dat care „a fost foarte 
util și lectorilor* și se anga
jează să urmărească felul în 
care se respectă tematica a- 
cestor cursuri care au me
nirea în primul rînd să-i a- 
jute pe colectiviștii 
vîrstnici să aplice 
țele agrozootehnice 
tatea lor în G.A.e.

program de lec- 
râspundă celor 

necesități
SIREAC TRANDAFIR 

corespondent voluntar

tineri și 
cunoști n- 
în activi-

Mai multe oua, mai multă carne de pasăre pentru piețele Capitalei. Una din marile uni
tăți agricole socialiste care furnizează acesta produse este și Combinatul agro-alimentar 

^30 Decembrie" de unde a fost luată imaginea de mai sus
Foto : AGERPRES

des- 
sînt

răs-

Pe scenă
Brigada artistică de agita

ție, echipa de teatru, echipa 
de dansuri din Buhocel, ra
ionul Bacău sînt cunoscute în 
satele din împrejurimi.

Zilele trecute tinerii artiști 
amatori din Buhocel au dat 
în fața colectiviștilor din satul

Cotem un frumos program 
artistic, care a fost răsplătit 
cu vii aplauze de cei peste 
300 spectatori.

TITI GODOCI 
colectivist

INFORMAȚII
Conducerea muzicală a con

certului orchestrei simfonice 
a Radioteleviziunii a aparți
nut joi seara dirijorului fin
landez Paavo Berglund.

Sub bagheta muzicianului 
oaspete, orchestra a executat: 
Rapsodia a II-a în re major 
de George Enescu, Concertul 
nr. 3 în do major pentru pian 
și orchestră de Prokofiev, so
listă Silvia Șerbescu, artistă 
emerită^ fantezia simfonică

„Fiica lui Pohjola“ de Sibe
lius și Simfonia a IV-a în re 
minor de Schumann.

★
S-a încheiat cea de-a doua 

etapă a acțiunii de vaccinare și 
revaccinare antipoliomielitică pe 
cale bucală, care a cuprins peste 
10 milioane de persoane între un 
an și 31 de ani.

în întreaga țară a început etapa 
a treia a programului de vacci

nare anfipolîomielitică, care cu
prinde copiii sub un an.

★
In întreaga țară s-au des

fășurat conferințele comite
telor raionale și orășenești de 
Cruce Roșie în care s-a ana
lizat activitatea pe anul 1961 
și s-au ales noile organe de 
conducere ale organizațiilor 
locale de Cruce Roșie.

(Agerpres)

Reproducem din revista 
„ZA RUBEJOM" însem
nările ziaristului sovietic 
V. MATIAS, care a fost 
martor al eliberării terito
riului indian Goa de sub 
jugul colonialiștilor portu
ghezi.

rimele raze ale 
M zorilor iluminau 
p deja pămîntul, 
H tind am ajuns la 
m zidurile vechii 

' Goa. De pe un 
deal înalt, de unde se deschi
dea o panoramă minunată a- 
supra deltei largi a rîului 
Mandovi, care se varsă în o- 
ceanul ce se întinde pină 
dincolo de orizont, mi s-au 
arătat o grămadă de pietre 
cenușii. Pe una din ele este 
tăiată o inscripție în limba 
portugheză: „Din acest loc, 
Alfonso da Alibucherc a în
ceput la 25 noiembrie 1510 
supunerea teritoriului Goa".

La mijlocul secolului al 
XVI-lea, pe litoralul Mala- 
barsc din India s-a format 
minusculul imperiu portughez 
„Estado da India", care cu. 
prindea Goa, Daman și Diu. 
Timp de 451 de ani el a con
stituit un avanpost al colo
nialismului portughez în 
Asia. 451 de ani locuitorii 
teritoriului Goa au luptat 
pentru unirea cu patria 
mumă.

Marca N. A. T. O.
„Doamne, iartă-mi ceea ce 

fac — indiferent dacă este o 
crimă sau un păcat". Acest 
străvechi cîntec portughez se 
transmitea la radio Panjim 
in pri;.‘le ore ale dimineții 

din 18 decembrie 1961, tind 
armata indiană a pornit la 
eliberarea populației de 
700.000 de locuitori din Goa, 
Daman și Diu de sub domi
nația portugheză. La această 
acțiune au luat parte șt de
tașamentele patriotice din 
Goa, care activau în spatele 
frontului colonialiștilor. Prin 
voința poporului Indiei, por
tughezii care au ocupat în 
mod ilegal secole de-a ria
dul un teritoriu indian, au 
fost izgoniți în timp de 36 de 
ore. Vassalo de Silva, guver
natorul general al coloniei, 
luat prin surprindere, a dat 
ordin trupelor portugheze: 
„Nu sîntem în stare să ne 
apărăm. Singurul lucru pe 
care-l putem face este să 
nimicim totul".

în eter se propaga melodia 
„Doamne, iartă-mi...", dar în 
acest timp colonialiștii por
tughezi aruncau în aer po
duri, sursele de aprovizionare 
cu apă, distrugeau liniile de 
legătură telefonică și tele
grafică, minau radele portu
rilor, șoselele, bisericile, clă
dirile instituțiilor guverna
mentale. La Dodamarg am vă
zut o biserică care purta ur
mele gloanțelor portugheze și 
exploziilor de grenade; pină 
și străvechea baie a fost 
ciuruită de gloanțele portu
gheze.

In Goa, la fiecare pas, am 
Intîlnit urme ale crimelor 
săvîrșite de colonialiștii por
tughezi. In orașul Asnora ei 
au adus în două camioane 
lăzi cu dinamită și au arun
cat în aer podul. De pe urma 
exploziei, au avut de suferit 
case ale locuitorilor din oraș.

La Tivima, trupele portu
gheze care s-au retras, au a- 
variat grav biserica sfintului 
Christofor, construită încă în 

1647. Ce este aceasta : o cri
mă sau un păcat ? în apro
pierea localității Bonastara 
se înălțau deasupra apei grin
zile de fier ale podului arun
cat în aer înaintea sosirii 
trupelor indiene. Goa a trăit 
ore de neliniște. S-a răspândit 
zvonul că portughezii inten
ționează să arunce în aer ca
sele locuitorilor pașnici. Ei 
nu au reușit însă să-și înfăp
tuiască planurile diabolice.

Blocați pe uscat, în aer și 
pe mare, colonialiștii nici nu 
au încercat să opună o re
zistență serioasă. In ziua de 
18 decembrie, la orele 6,05 
minute, avioanele forțelor 
militaro-aeriene indiene au 
scos din funcțiune postul de 
radio portughez din Panjim. 
La această operație a parti
cipat personal vicemareșalul 
Pinto, originar din Goa. La 
acest post de radio, a fost 
instalat un aparat de emisie 
cu o putere de 50 kw., „dă
ruit" Portugaliei de blocul 
N.A.T.O. De aici se emitea 
un program special pentru 
Asia de sud-est și Africa, 
care avea un caracter anti- 
indian.

La 19 decembrie totul se 
terminase. Guvernatorul ge
neral portughez, plingind în 
hohote, a semnat actul capi
tulării necondiționate.

Evenimentele din Goa au 
confirmat din nou esența a- 
gresivă a N.A.T.O., sugrumă
torul popoarelor care luptă 
împotriva colonialismului. De 
data aceasta, N.A.T.O. a fost 
prins în flagrant delict.

Ultimele ore ale „Estado 
da India". Tinerii soldați re
cruți portughezi rupți de 
familiile lor și trimiși pe 
pământuri străine să „lup
te, nimicească, distrugă și 
să moară", după cum le-a 

poruncit Salazar, încărcau 
camioane de sticle cu bere 
și nu intenționau să-și jert
fească viața de dragul 
dictatorului falimentar. Mulți 
dintre ei presimțind apro
piata întoarcere acasă, s-au 
împrăștiat prin restaurante și 
baruri pentru a lua „la 
drumu un păhărel de wisky. 
Funcționarii portughezi ar
deau in grabă hîrtii și docu
mente. In banca „Nasional 
ultramarine escudo" se arun
cau, in sobe înroșite, bancno
te. Pe clădirile din Panjim 
au fost arborate steaguri in
diene. Patrioții din Goa au 
răsturnat de pe piedestal, sta
tuia lui Salazar și au tîrît-o 
prin întregul oraș.

In rada Marmagao domnea 
o liniște neobișnuită. Aci stă
teau înțepenite vasele, care 
au venit să încarce minereu 
ieftin din Goa. O briză care 
bătea în rafale, rostogolea pe 
străzi un escudo (monedă 
portugheză — n.r.) rupt de 
cineva în bucățele. Melanco
lic băteau ușile birourilor 
instituțiilor coloniale pustii, 
răsunînd ca bătăi de clo
pot de înmormântare a celui 
mai vechi imperiu colonial.

Iadul colonial
Deasupra lui Atlinio — fos

tele cazărmi ale trupelor por
tugheze din Panjim — flutura 
un steag alb. Cazărmile au 
fost transformate într-un la
găr pentru prizonieri de răz
boi. Pe terenul vast, în fața 
cazărmilor, s-au aliniat tineri 
bine legați în maiouri și pan
taloni scurți. Se aude zum
zetul aparatelor de filmat, ță
cănesc aparatele de fotogra
fiat. Corespondenții străini, in
vitați să viziteze lagărul* se 
grăbesc să imprime pe peli
culă pe colonialiștii înfrînți.

— Mai ieri ei ne adresau 
poreclele disprețuitoare — „ka- 
neko* și „kanarin", ceea ce 

înseamnă „oameni de catego
ria a doua" — îmi spune R.V. 
Pandit, un ziarist din Goa. 
Iar astăzi ei stau cu capetele 
aplecate, își ascund fețele de 
privirile noastre. Unde le-a 
dispărut orgoliul ?

Am continuat discuția noas
tră pe terasa descoperită a 
barului luxosului hotel „Man
dovi", unde se distrau de o- 
bicei colonialiștii și specia
liștii străini de la minele din 
Goa.

— Știți, am recunoscut pe 
portughezii care m-au anche
tat în închisoare — povestește 
Pandit adueîndu-și aminte de 
anii petrecuți în închisoarea 
portugheză, și de vizita făcu
tă la Atlinio. — Ei m-au bă
tut și printre dinți șuierau 
cu răutate: „Cline indian l“. 
Expresia fețelor lor îmi va 
rămâne întipărită în minte 
pentru toată viața.

Treptat, prietenii din Goa 
au dezvăluit în fața mea tab
loul iadului colonial. Ei au 
povestit despre torturile sa
trapilor lui Salazar, care au 
devenit cunoscute presei mon
diale. în așezarea Ponde, 
portughezii au legat doi pa- 
trioți din Goa — Perera și 
Sureșa — de o mașină și i-au 
tîrît cu mare viteză cîțiva 
kilometri. Apoi au turnat 
peste ei benzină și le-au dat 
foc. In satul Pompura poli
țiștii au pus mina odată pe 
doi patrioți și i-au bătut pină 
la moarte sub ochii rudelor 
și vecinilor lor. Puțin timp 
înainte de eliberare, unei fa
milii din Goa i s-a restituit 
în a opta zi după dispariția 
cu totul neașteptată, cadavrul 
capului de familie, omorît în 
torturi. Soției și copiilor, îne- 
buniți de durere, li s-a ordo
nat să ardă imediat trupul 
decedatului în fața unui plu
ton militar.

Astăzi Goa este liberă, iar 
iadul colonial nu se va mai 
întoarce niciodată .

Pe drumurile 
teritoriului Goa
Dincolo de ferestrele ve

chiului Playmound se perin
dau pătrate de timpuri de o- 
rez, crînguri de palmieri, lo
turi de pămînt lucrate griju
liu de mîini țărănești. Dru
mul nostru trece prin portul 
Marmagoa, situat la 33 km 
de Panjim. De-a lungul șose
lei s-au jiliniat, în rochii mul
ticolore, femei purtînd pe 
cap coșuri pitorești. Pe dea
supra colibelor țărănești flu
tură steaguri indiene.

Ne apropiem de pontonul 
de pe rîul Jauri. Aici, aștep- 
tîndu-și rîndul, s-au strîns 
aproximativ 10 automobile. 
Valurile rostogolindu-se peste 
debarcader, stropeau un re
zervor de benzină „Shell".

în fața noastră, apare pan
glica îngustă a golfului, pe 
țărmul căruia se întinde fru
mosul oraș Vasco da Gama, 
împreună cu însoțitorii mei, 
intru în barul „Monteiro* să 
bem un pahar de bere rece.

— Sinteți rus ? — mă în
treabă tineri goanezi, care 
stau la o masă învecinată.

— Da, din Rusia...
— O, Moscova, „Vostok", 

Gagarin ! Sîntem fericiți să 
întîlnim oameni sovietici.

Convorbirea se înfiripă ra
pid. Tinerii goanezi povestesc 
că în timpul regimului colo
nial nu era permis să vor
bești despre Uniunea Sovie
tică. Cei ce îndrăzneau să 
facă aceasta erau amenințați 
cu închisoare sau cu o amen
dă mare. Dar lumea se 
schimbă, ori cît s-ar strădui 
colonialiștii să întoarcă îna
poi acele ceasului istoriei. In 
chioșcul vecin cu barul, se 
vinde liber numărul proaspăt 
al primului ziar național. In 
prima pagină a apărut textul 
telegramei de felicitare adre
sată de N.S. Hrușciov lui J. 
Nehru cu prilejul eliberării 
teritoriului Goa.

Marmagao ne-a întîmpinat 
cu șuieratul locomotivelor 
care trasportau în port mine
reu de fier. Industria minie
ră — baza economiei din Goa 
— a fost vîndută monopolu
rilor capitaliste. în Goa exis
tă aproximativ 300 mine, în 
care lucrează, în medie, 60.000 
oameni. Goanezii muncesc în 
condiții nemaipomenit de gre
le, cîte 10-12 ore pe zi. în 
mine nu există nici un fel de 
mijloace mecanizate. Mine
rii^ transportă tone de pă
mînt în coșuri obișnuite, 
sfarmă rocile cu mijloace 
antideluviene. Bolile grele, 
care bîntuie datorită fap
tului că în mine nu exis
tă ventilație, seceră pur 
și simplu pe mineri. 98 la 
sută din minereul extras a- 
nual, ceea ce reprezintă 
aproximativ 50.000 tone, era 
achiziționat la prețuri de ni
mic de companii japoneze 
și vest-germane. în 1961 ex
portul de minereu a însumat 
6 milioane dolari. Concernul 
Krupp a înzestrat portul 
Marmagao cu mecanisme mo
derne în scopul de a acce
lera operațiile de încărcare, 
în safeurile din Bonn și To
kio se acumulau mari profi
turi obținute din sudoarea și 
sîngele minerilor goanezi. A- 
cum, guvernul Indiei revi
zuiește acordurile încheiate 
de administrația colonială cu 
monopolurile străine.

Dar nu numai Krupp a în
drăgit golful Marmagao. El 
este pe placul și specialiști
lor din departamentele mili
tare ale puterilor occidentale. 
Blocul agresiv N.A.T.O. nu
trea planul să transforme 
Marmagao intr-o bază mili
tară secretă.

Din Marmagao ne-am în
dreptat spre orașul Margao, 
unde chiar în perioada domi
nației coloniale, a bătut activ 
pulsul vieții politice. Pe stră
zile orașului, scandînd lozinci 
„Trăiască mama India!", tre
cea o coloană de demon. 

stranți: copii, studenți, mun
citori, preoți. La Margao am 
avut o întîlnire interesantă 
cu micul antreprenor Rag
hunath Madhavrao. Ocolind 
barierele poliției, el a trecut 
pe teritoriul Indiei și a ple
cat la Bombay, pentru a ve
dea pe cosmonautul sovietic 
I. A. Gagarin. Madhavrao a 
rugat pe prietenul meu, co
respondent al postului de ra
dio din Praga, Jan Petranek* 
să înregistreze pe bandă o 
scurtă declarație a sa :

„Sîntem foarte fericiți că 
am obținut libertatea. Sîn
tem recunoscători Uniunii So
vietice pentru veto-ul opus 
în Consiliul de Securitate. 
Aceasta a constituit un uriaș 
sprijin moral acordat popo
rului indian. Cele mai bune 
urări din partea poporului 
din Goa pentru Nikita Hruș- 
ciov".

Ne-am întors la Panjim 
tîrziu seara. Pe ponton — o 
nouă întîlnire.

— Un doctor sărac, care 
lucrează pentru oameni să
raci — astfel ne-a fost reco
mandat tînărul medic J. Kan
tak, care o purta în brațe pe 
minunata sa fiică. El a stat 
doi ani și jumătate în închi
soarea portugheză din Agvad.

Stevenson a vrut să 
strîngă mina lui Salazar dea
supra cadavrului poporului 
din Goa — ne declară cu 
mânie doctorul Kantak vor
bind despre poziția dușmă
noasă față de India adoptată 
de Occident în Organizația 
Națiunlor Unite. Știe oare 
Stevenson, care a încercat să 
eternizeze dominația colonială 
în Goa, cîți oameni au pie
rit la Agvad, ce chinuri au 
indurat deținuții. Numai U. 
niunea Sovietică a sprijinit 
lupta noastră dreaptă...

Luîndu-ne rămae bun de la 
acest pămînt ospitalier, 
ne-am bucurat sincer pentru 
poporul din Goa, Daman și 
Diu, care a scuturat odată 
pentru totdeauna jugv. colo* 
nialismului.
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Irianul de vest este o parte
inalienabilă a Republicii Indonezia

Declarația guvernului sovietic
MpSCOVA 8 (Agerpres). - 

TAgS transmite declarația 
guvernului sovietic cu privire 
la Irianul de vest:

Guvernul Uniunii Sovietice^ 
se arată în declarație, a atras 
atenția cercurilor din Olanda 
care sînt răspunzătoare pen
tru politica acestei țări că, 
urmînd calea provocărilor 
față de Indonezia, își asumă 
o serioasă răspundere pentru 
consecințele pe care le poate 
avea această politică.

După cum se arată în de-

clarație, guvernul sovietic por
nește de la faptul incontesta
bil că Irianul de vest este o 
parte inalienabilă a Republi
cii Indonezia.

Indiferent de manevrele la 
care ar recurge cercurile gu
vernante olandeze, Olanda va 
trebui să părăsească teritoriul 
indonezian pe care îl ocupă.

în declarație se subliniază 
că Olanda continuă să Ignore
ze hotărîrea O.N.U. cu pri
vire la lichidarea colonialis
mului, hotărîre*care are le-

Plenara C.C. al R:C. din Cehoslovacia
PRAGA 8 (Agerpres). — 

După cum transmite Ceteka 
în zilele de 6 și 7 februarie 
a avut loc plenara C. C. al 
P.C. din Cehoslovacia, care a 
discutat sarcinile agriculturii 
pe anul 1962.
(OtakarSimunek a făcut o 

comunicare cu privire la pla
nul de stat de dezvoltare a e- 
oonomiei naționale pe 1962,

(Plenara a aprobat un co- 
iminicat cu privire la dezba
terea rezultatelor Congresului 
al X*XTI-lea al P.C.U.S. și ale 
'fanarei din noiembrie a C.C, 
ăl JP.Ci din Cehoslovacia.
$4 lost adoptat de asemenea 

un apel adresat de C. C. al 
P^C. din Cehoslovacia și de 
Consiliul central al sindicate
lor tuturor oamenilor muncii 
din Cehoslovacia în legătură 
cu r desfășurarea întrecerii so
cialiste în cinstea Congresului 
al XII-l ea al P.C. din Ceho
slovacia,

C^nițetul^Centrași a discut 
tat .activitatea1 antipartinică și

abuzurilor de 
în timpul cit 
al Afacerilor

ilegală a lui Rudolf Barak, pe 
baza comunicării Biroului Po
litic al C.C. al P.C. din Ceho
slovacia, prezentată de Anto
nin Novotny.

Ca urmare a 
putere săvîrșite 
a fost ministru
Interne, a folosirii arbitrare a>\ 
fondurilor de stat și a altorî 
încălcări grave ale legalității* 
socialiste, C.C. al P.C. din] 
Cehoslovacia a hotărit să ex
cludă pe Rudolf Barak din Bi
roul Politic al C.C. al P.C. din ’■ 
Cehoslovacia, să-l demită din 
toate funcțiile de stat 
ștești, să-l excludă din 
și să-l defere justiției.

In baza constituției,
diul Adunării Naționale a ho- 
tărît să retragă lui Rudolf Ba
rak imunitatea de deputat al 
Adunării Naționale și a con
simțit ca acesta să fie defe
rit justiției.

și ob- 
partid

Prezi-

•n. pregătesc o nouă agresiune^ 
împotriva Cubei

Declarațiile lui V. A. Zorin în Comitetul 
Politic al O. N. U

gătură directă cu Irianul de 
vest.'j Aceasta se explică prin 
faptul că în spatele Olandei/ 
ca și în spatele colonialiștilor? 
portughezi și ai celorlalți co
lonialiști se află blocuri mili
tare agresive ca N.A.T.O. și 
S.E/A.T.O. care duc o politică 
de'menținere a rămășițelor 
sistemului colonial, o politică 
de înăbușire a mișcării 
eliberare națională dusă 
popoare.

Apărînd cu consecvență 
litica de menținere a păcii și 
de întărire a independenței 
naționale a tuturor țărilor și 

■ popoarelor, se spune în decla
rație, guvernul sovietic nu., 
poate să nu acorde atenție’; 
situației periculoase pentru' 
cauza păcii creată ca urmare 
a acțiunilor agresive ale Olan
dei împotriva Republicii In
donezia. In ultimul timp în 
regiunea Irianului de Vest 
sînt transferate mari contin
gente de forțe armate olan
deze. Una din cele mai gro
solane acțiuni de acest fel a 

. fost atacul pirateresc săvîrșit 
în largul mării de navele mi
litare olandeze împotriva ve
detelor de patrulare indone
ziene.

în încheierea declarației, 
guvernul sovietic își exprimă 
convingerea fermă că poporul 
Indoneziei va repurta victoria 
în lupta sa justă.

de 
de

po-

Selecționarea 
viitorilor cosmonauți

!.^MOSCOVA 8 (Agerpres)^,^ 
TASS transmite : In LK'răsnâic^; 
Zvezda" a apdrut la 8 fe- 
bjuarie^ continuarea articolu
lui „Coszmonauții^ semnat de 
colonelul E. Petrov^unuL din- 

|tre conducătorii grupului de 
|cȘsmonauji.
J ^Comisia pentru selecționa- 
|*xea' candidaților, scrie el, a 
C.luatpn primul rînd în eviden- 
i ță piloți ai avioanelor de vî- 
nătoare, oameni sănătoși, cu 
o sferă nervoasă-afectivă sta
bilă.

Comisia nu s-a interesat 
însă numai de calitățile fi
zice și fiziologice. A fost ne
voie de oameni dezvoltați 
multilateral, posedînd înalt© 
calități morale, excelente de
prinderi de zbor, un caracter 
ferm'și volitiv. Tocmai aceștia 
erau' selecționați.

La înapoiere din garnizoa-, 
nel© unde fuseseră delegați? 
pentru. selecționarea candida- •

• ților,* medicii vorbeau cu ad
mirați© despre aviatorii des
tinați să fie viitorii cosmo
nauți.

Mai tîrziu, la Moscova a 
început să lucreze o comisie 
de selecționare care impunea 
aviatorilor cerințe și mai se
vere.

Ultima fază a selecționării 
cuprindea încercări speciale 
la diverse bancuri și instala
ții, încercări mult mai 
plexe decît cele pe care 
torii 19 trec în unitățile 
nautice.

După selecționare 
neau „pe linia de foc"
mai viguroși, prezentînd cea 
mai mare siguranță, scrie 
conducătorul cosmonauților.

Asamblarea unui

3 i

li

; 888

nou tip de autocamion la uzinele „Liha- 
ciov" din Moscova.

Foto : TASS—MOSCOVA

MOSCOVA 8 (Agerpres). — 
TASS transmite : După cum se 
anunță, proiectul centralei elec
trice de la Bihar a fost aprobat 
de guvernul Indiei.

Proiectul tehnic al acestei 
termocentrale a fost elaborat de 
specialiști sovietici. Uniunea So
vietică va furniza pentru ea între
gul utilaj, va înfăptui conducerea 
tehnică a construcției.

Capacitatea centralei va fi de 
350.000 kW. Prima etapă a cen
tralei (100.000 kW) va fi construi
tă pînă la începutul anului 1964. 
Centrala va asigura cu energie 
electrică Uzina constructoare de 
mașini grele din Ranchi, care se 
construiește cu ajutorul U.R.S.S.

Cu ajutorul tehnic al U.R.S.S. 
se vor construi încă cîteva cen
trale electrice cu o capacitate to
tală de circa 1.500.000 kW.

Uniunea Sovietică va acorda 
Indiei un ajutor tehnic și la con
struirea uzinei constructoare de 
mașini electrice grele.

Uzina de utilaj electric greu, 
precum și o serie de alte între
prinderi constructoare de mașini, 
care se construiesc cu ajutorul 
U.R.S.S. „Vor ajuta India să devină

independentă și să-și dezvolte 
propria ei industrie grea", scria 
nu de mult revista indiană „So
cialist Congressman".

Delegația Uniunii 
ziariștilor sovietici 

primită călduros 
în Brazilia

com- 
avia- 
aero-

rămî- 
cei

Antoine Gizenga

RIO DE JANEIRO 8 (Agerpres). 
TASS transmite : Delegația Uniunii 
ziariștilor sovietici, condusă de 
A. I. Adjubei, redactor-șef al zia
rului „Izvestia", care se află în 
Brazilia, a fost primită de San
tiago Dantas, ministrul Afacerilor 
Externe, și Renato Arser, locțiitor 
al ministrului.

în cinstea delegației sovietice 
ziariștii brazilieni au oferit o re
cepție la care au participat Mo
reira Salles, ministrul da Finanțe, 
Virgilio Tavora, ministrul Căilor de 
Comunicație și al Lucrărilor Pu
blice, A. Monteiro Filio, ministrul 
Agriculturii,_ senatori și deputați 
ai Congresului național, reprezen
tanți ai opiniei publice locale, nu
meroși- ziariști..

fie
8 (Ager- 
de presă

pus în libertate!
LEOPOLDVILLE 

pres). — Agențiile 
occidentale anunță că la 7 fe
bruarie parlamentarii aparți- 
nînd Mișcării Naționale Con
goleze, partidul lui Antoine 
Gizenga, au impus o dezbatere 
în Camera Deputaților și au 
cerut ca Gizenga „să fie elibe
rat imediat".

A urmat o dezbatere pe care 
agenția U.P.I. o califică „fur
tunoasă". Deputății din partea 
Mișcării Naționale Congoleze 
au dat' citire unei scrisori pe 
care Gizenga a adresat-o la

NEW YORK 8 (Agerpres).
— Cuba este amenințată de o 
nouă agresiune, i-a avertizat 
la 7 februarie pe delegații la 
cea.de-a 16-a sesiune a Adu
nării Generale a O.N.U. re
prezentantul U.R.S.S., V. A. 
Zorin. Luînd cuvîntul în Co- 
mitetifl PplitiCj tV. A. Zorin a 
subliniat}!

în prezent guvernul &UA 
face ultimele pregătiri pentru 
dezlănțuirea unei noi agre
siuni împotriva poporului cu
ban.

Folosind aparatul Organiza
ției statelor americane (O.S.A.), 
S.U.Â. âu făcut în ultimele 
saptăihîni tot ce a depins de 
ele pentru a încerca să izoleze 
Ctiba împotriva căreia pregă
tesc O nouă agresiune.

Sjj.A, continuă pregătirea 
unor unjtăți destinate inter
venției în cadrul forțelor lor 
armate. Totodată, asemenea 
unități sînt pregătite pe teri
toriul Guatemalei, Nicaraguei 
și Panama.

Uniunea Sovietică, guvernul 
sovietic și-au expus clar și 
fără echivoc poziția. Sprijinul 
hotărit acordat cauzei revolu
ției cubane a fost din nou con
firmat în mesajul președinte
lui Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S., N. S. Hrușciov, adre
sat primului ministru al Re
publicii Cuba, Fidel Castro, la 
3 februarie.

y. A’. Zorin a chemat pe toți 
care,.— nu în vorbe ci în fapte
— sînt interesați în preîntîm- 
pinarea primejdiei serioase 
care amenință regiunea Mării

Caraibilor, să sprijine proiec-. 
tul de rezoluție al Romîniei și' 
Cehoslovaciei.

La ședința Comitetului Po- ’ 
litic au mai luat cuvîntul dele
gatul Cubei, Garcia-Inchaus- I 
tegui, precum și reprezentau- j 
ții Guatemalei și S.U.A.

Delegatul Cubei a atras a- 
tenția Comitetului Politic asu-| 
pra,faptului că delegația ame-j 
ricână recurge la O.N.U. la’ 
aceleași presiuni fățișe și gr o--' 
solane asupra delegațiilor al-* 
tor țări, ca și la conferința de 
la Punta del Este.

Poziția Cubei, a spus el,,co-> 
respunde în întregime Cartei | 
O.N.U., în timp ce S.U.A., ac-; 
ționînd ca agresor, încalcă 1 
Carta și principiile dreptului | 
internațional. Delegatul Cubei- 
a cerut ca O.NJJ. să acorde j 
Cubei protecția sa, în cazul-S 
unor acțiuni agresive ale 
S.U.A.

ifcr
PRAGA 8.(Agerpres). — Se

cretariatul Federației Sindica
le Mondiale a adresat lui La
zaro Pena, secretar general al 
Comitetului Executiv al Cen
trului revoluționar sindical al 
oamenilor muncii din Cuba, o 
telegramă în care se arata că 
F.S.M. se solidarizează cu oa
menii muncii din Cuba care 
luptă cu curaj pentru menți
nerea libertății și suveranită
ții lor naționale în fața pri
mejdiei agresiunii din partea 
imperialiștilor americani.

în telegramă se arată că 
F.S.M. salută cea ide-a doua 
declarație de la Havana.

LA PAZ. Două imagini din timpul unei puternice demonstrații de solidaritate cu 
poporul cuban, car© a avut loc în capitala Boliviei.

„Ajutor“ in variantă
americană

Este necesar să fie continuat 
ajutorul pe termen lung cu scopul 
de a se pune capăt supraproduc
ției consacrînd definitiv anumite 
terenuri altor destinații decît 
agriculturii. Această apreciere a 
fost făcută de președintele Ken
nedy în mesajul adresat Con
gresului la 31 ianuarie 1962. Așa
dar, ceea ce neliniștește guver
nul american este problema „sur
plusurilor" care trebuie să fie arse 
sau oferite ca „ajutor" numai și 
numai pentru a împiedica o scă
dere a prețurilor produselor agri
cole ale marilor fermieri. (Aici 
este necesară o paranteza : oficia
litățile americane vorbesc de 
„surplusuri" de produse agricole 
în vreme ce numeroși americani 
suferă de pe urma foamei, în 
vreme ce în regiuni întregi bîn- 
fuie cronic foametea drept urmare 
a șomajului și ruinii economice).

Și ca să scape de „surplusuri", 
guvernul S.U.A. se declară gata 
să ofere alimente în cadrul „aju
torului" pentru străinătate. Astfel 
planul „Alimente pentru pace", 
prezentat fățarnic în Occident ca 
model de „mărinimie" a Americii 
capitaliste față de alte state, se 
dovedește a fi în realitate o mă-

sură menită să preîntimpine scă
derea prețurilor produselor ali
mentare în actualele condiții de 
„recensiune" (termen, cu care 
presa americană a botezat criza 
economică). După cum se vede, 
cu alimentele achiziționate, la 
prețuri ridicate, statul american 
acționînd ca instrument al mono
polurilor capitaliste vrea să îm
puște, cum se spune, doi iepuri 
cu un singur foc. Pe de o parte 
acționează spre a menține intacte 
profiturile capitaliste. Pe de altă 
parte, profitînd de greutățile prin 
care trec unele țări din pricina 
calamităților naturale sau din alte 
cauze, guvernul american se oferă 
să le ,,ajute". O data cu livrarea 
de produse excedentare, guvernul 
american impune țărilor „ajutora
te" condiții politice înrobitoare.

Mecanismul „ajutorului" ameri
can este cunoscut de aproape un 
deceniu și jumătate, cînd folo
sind faimosul „plan Marshall", 
imperialismul american voia sa 
înhame Europa ruinată de război 
la carul politicii lui. Ulterior, punc
tul patru al programului Truman, 
doctrina Dulles-Eisenhower, la fel 
ca și așa-numitele „Alianțe pentru 
progres" și „Alimente pentru

pace", au țintit să consolideze 
pozițiile șubrede ale imperialis
mului american în țările „ajuto
rate" și să găsească piețe de 
desfacere pentru produsele eco
nomiei americane bîntuită de 
criză. Dealtfel, ’ în cursul trecutei 
sesiuni a Congresului S.U.A., cînd 
a fost luată în discuție problema 
acordării de „ajutor" destinat 
străinătății, ministrul de Finanțe, 
Douglas Dillon declara că „80 la 
sută din ajutorul economic ame
rican penfru străinătate va fi con
sacrat cumpărării de produse 
americane, ceea ce va contribui 
la asigurarea balanței de plăți a 
S.U.A.“. Ceea ce înseamnă, că 
„ajutorul" american trebuie să 
ajute tocmai... monopolurile din 
S.U.A. I

Dărnicia celor ce oferă „ali
mente pentru pace" constituie o 
încercare camuflată de a spori 
influența politică a imperialismu
lui american în cîf mai multe țări. 
Istoricul apariției „Alimentelor 
pentru pace" este concludent. In 
1954, Congresul a adoptat legea 
nr. 480 pentru dezvoltarea comer
țului cu produse agricole și acor
darea de „ajutor" prin care în
găduia guvernului să încheie

acorduri cu alte guverne penfru 
vînzarea produselor agricole 
americane în special prin accep
tarea plății în monedă națională 
sau în schimbul importării de ma
teriale de importanță strategică. 
Cu toate că această măsură a fost 
prezentată ca un „ajutor acordat 
țărilor prietene", în realitate s-a 
încercat înlăturarea sau reducerea 
„surplusurilor", a căror locafie nu
mai se ridica la două milioane 
dolari zilnic. Existența „surplusuri
lor" este caracteristică economiei 
capitaliste : milioane de oameni 
îndură foamea, în timp ce uriașe 
cantități de alimente sînt arse 
pentru a se împiedica scăderea 
prețurilor. Deoarece desfacerea 
produselor excedentare întîmpină 
dificultăți, în 1959 legea nr. 480 
a fost transformată în planul 
„Alimente pentru pace".

lată deci că „surplusurile" nu 
sînt rezultatul unei situații înflori
toare a agriculturii americane, ci 
dimpotrivă un rezultat al dificul
tăților ei. Caracteristic este faptul 
că mesajul președintelui Kennedy 
cu privire la agricultură propune 
ș< „remedii" pentru înlăturarea a- 
cestor dificultăți : prin reducerea 
suprafețelor agricole, cel puțin 
două milioane de mici fermieri 
vor trebui să-și părăsească pă- 
mînturile și să plece la orașe în- 
groșînd rîndurile celor în căutare 
de lucru. După cum scria la în
ceputul acestui an ziarul „WALL 
STREET JOURNAL", „se prevăd 
mai mulfi ani de tratamente de 
șoc“...

De altfel, și fără aceste „trata
mente de șoc", în ultimii 10 ani 
numărul oamenilor ocupați în 
agricultura S.U.A. s-a redus cu o 
treime, în fiecare an un milion de 
oameni plecînd din regiunile ru
rale. Aceasta înseamnă că an de 
an un milion de fermieri împreună 
cu familiile lor sînt siliți să-și 
caute de lucru, angajîndu-se în 
alte munci. Acum se susține cu 
cinism că numărul celor ce-șî li
chidează gospodăriile este „prea 
mic", și se propune ca soluție 
pentru „însănătoșirea" agricultu
rii americane sporirea celor 
aruncați pe drumuri.

Jn privința situației fermierilor 
în ansamblu, este concludentă 
aprecierea ziarului „SAN LOUIS 
POST-DISPATCH", care scria la 
începutul acestui an : „Datoriile 
fermierilor cresc necontenit... Da
toriile au atins un nivel record. 
La începutul anului 1961, ele erau 
de 25,4 miliarde dolari, adică de 
peste două ori mai mari decît 
în anul 1950. In prima jumătate 
a anului 1961 datoriile fermieri
lor au crescut din nou consi
derabil".

Aplicînd planul „Alimente pen
tru pace", guvernul american de
pune eforturi pentru a exporta 
criza agrară din S.U.A. în alte 
state capitaliste.

Trebuie totodată semnalat că 
dumpingul de produse agro-afi- 
mentare practicat de autoritățile 
S.U.A. duce la intensificarea con
tradicțiilor între țările imperialiste. 
Dumpingul american provoacă ne-

27 ianuarie primului ministru 
al guvernului central, Adoula. 
„Sînt pus în situația unui ani
mal ce urmează să fie ucis, 
închis într-o cușcă ca să nu 
scape", scrie A. Gizenga. în 
continuare Gizenga dezminte 
afirmațiile că ar fi cerut pro
tecția primului ministru. „Nu 
sînt un deținut de drept co
mun, nu sînt nici alienat min
tal și vă rog să dați ordin să 
fiu eliberat din această cuș
că", cere Gizenga. Agenția 
France Presse arată că în mo
mentul lecturii scrisorii s-a 
produs un „tumult general" 
deoarece deputății nu avuse
seră cunoștință mai înainte de 
conținutul ei. Președintele Ca
merei a încercat în zadar să 
restabilească ordinea.

Pînă la urmă, cu o majori
tate de numai trei voturi a 
fost adoptată o moțiune de a- 
mînare a dezbaterilor, primită

cu huiduieli de partizanii 
lui Gizenga. Agenția France 
Presse consideră că dezbate
rile în problema situației lui 
Gizenga vor fi reluate în mo
mentul cînd Adoula, care se 
află în S.U.A., se va reîntoar
ce la Leopoldville.

★

LEOPOLDVILLE 8 (Ager- 
pres). — La 8 februarie An
toine Kiveva, membru al Se
natului congolez și secretarul 
general al Partidului Mișcarea 
Națională Congoleză, a ~J"~ 
la cunoștința ziariștilor 
Antoine Gizenga a fost 
ferat din Moanda pe 
insulă Bolabemba din 
fluviului Congo.

Kiveva a declarat de 
menea că în numele a 
natori el a cerut biroului Se
natului să reexamineze 
blema lui Gizenga.

Acțiuni ostile păcii

adus 
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și securității popoarelor
S.U.A. și Anglia se pregătesc pentru reluarea 

experiențelor nucleare în atmosferă
WASHINGTON 8 (Ager

pres). — La 8 februarie Casa 
Albă a dat publicității un co
municat comun al guvernelor 
S.U-A. și Angliei în care se 
arată că cele două guverne au 
hotărit să desfășoare pregă
tiri în vederea unei serii de 
experiențe nucleare în atmo
sferă și că guvernul Angliei 
pune în acest scop la dispo
ziția guvernului Statelor Unite 
insula Christmas (Oceanul 
Pacific).

Agenția Associated Press a- 
nunță, de asemenea, că Sta
tele Unite și Anglia au căzut 
de acord să efectueze expe
riențe în comun cu arma nu
cleară engleză la poligonul 
subteran american din statul 
Nevada. Exiperiențele urmea
ză să aibă loc în cursul săp- 
țămînilor .viitoare.

în Camera Comunelor din 
Anglia, cînd la 8 februarie, 
primul ministru Macmillan a 
anunțat .viitoarele experiențe 
nucleare ale Statelor Unite și 
Angliei, declarația lui a fost 
întîmpinată de către opoziție 
cu strigătele : „Rușine !“.

Liderul partidului laburist, 
Gaitskell, a cerut ca hotărîrea 
cu privire la reluarea expe
riențelor în atmosferă să fie 
amînată pînă la reluarea tra
tativelor de la Geneva. Mac
millan a refuzat însă să dea 
o astfel de încredințare. Cri
tici vehemente la adresa gu
vernului au adus în Camera 
Comunelor, George Brown, li
der adjunct al Partidului

mulțumirea multor state, printre 
care și a unor aliați fideli ai 
S.U.A. Noua Zeelandă, de pildă, 
aliata Statelor Unite în cadrul 
blocului militar A.N.Z.U.S., a pro
testat în repetate rînduri împotriva 
dumpingului cu unt american pe 
piețele ei tradiționale. Japonia a 
protestat la rîndul ei împotriva 
exportului de bumbac american. 
De asemenea, Birmania a condam
nat dumpingul cu orez practicat 
de S.U.A. în Japonia, India și In
donezia, care au consumat în 
mod tradițional orez din Birmania. 
Deși S.U.A. nu sînt producătoare 
de orez, guvernul american cum
pără orez de la diferiți aliați, pe 
care apoi îl plasează cu prețuri 
de dumping în alte state.
. Planul „Alimente pentru pace" 
nu are nimic comun nici cu ajuto
rul adevărat, nici cu menținerea 
păcii. Încercarea de a-l prezenta 
ca model al „mărinimiei" ame
ricane nu face decît să demaște 
încă o dată ce înțeleg imperia
liștii prin această noțiune. Planul 
căruia i se face o excesivă re
clamă în Occident este, în fond, 
menit să determine o scădere a 
„surplusului" din S.U.A. și menți
nerea la un nivel ridicat a pre
țurilor produselor agricole. Deci, 
nu este vorba de fel de mărini
mie, ci mai degrabă de un fel 
arhicunoscut de autoajutorare.

Z. FLOREA
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laburist precum și Tom Dri- 
berg și Fenner Brockway, 
membri ai Camerei Comune
lor.

GUATEMALA CITY 8 (A- 
gerpres). — Potrivit relatărilor 
agențiilor americane de presă, 
precum și comunicatului gu
vernului guatemalez, în Gua
temala s-a produs o nouă răs
coală armată împotriva guver
nului Ydigoras Fuentes. Răs- 
culații au cucerit un post mili
tar guvernamental situat la 
Entre Rios în provincia Iza- 
bal. Ds asemenea, a fost ata
cat sedÂul societății americane 
„United Fruit" din apropiere. 
Autoritățile au trimis în grabă 
întăriri. In cursul ciocnirii 
produse s-au înregistrat morii 
și răniți de ambele părți. In
surgenții s-au retras apoi în 
munți. Comunicatul guverna
mental afirmă că insurgenții 
sint membri ai mișcării 13 No
iembrie, care au mai încercat 
să răstoarne guvernul proame- 
rican al lui Fuentes în noiem
brie 1960.

Agenția France Presse a- 
nunță că împotriva șefului po
liției guatemaleze, colonelul 
Alfredo Castaneda, a fost în
cercat un atentat nereușit. A- 
cesta este al doile atentat după 
ce la 24 ianuarie a fost ucis 
Ranulfo Gonzales, șeful poli
ției secrete. Alte trei bombe 
au explodat în suburbiile ca
pitalei guatemaleze. Guvernul 
a declarat prelungirea inter
dicției de circulație in timpul 
nopții, măsură care a fost a- 
plicată incepind de la 24 ia
nuarie.

Tragica catastrofă minieră
din bazinul Saar

ca dis-

SAARBRUCKEN 8 (Ager
pres). — După cum s-a mai 
anunțat, miercuri dimineața la 
mina de cărbuni „Luisenthal" 
din Voelklingen (bazinul Saar) 
a avut loc o tragică catastrofă. 
Potrivit celor mai noi date 
relatate de agențiile de presă, 
numărul minerilor care și-au 
găsit moartea în această 
groaznică catastrofă se ridică 
la 279. Sînt dați 
păruți 20 de mineri.

Din cei 85 de răniți care au 
fost spitalizați, 20 se află în 
stare gravă și, potrivit agen
ției France Presse, există pu
ține speranțe ca viața lor să 
fie salvată. După cum anunță 
aceeași agenție, direcția minei 
nu a putut furniza nici un fel 
de informații în legătură cu 
soarta minerilor dați dispăruți, 
precum și a celor aproape 100 
de mineri care au rămas 
blocați în mină dună cata
strofă. Pînă în prezent auto
ritățile nu au dat nici un fel 
de explicații referitoare 
cauzele care 
explozia.

la
au provocat

SAARBRUCKEN
Agenția France __  ______
că la intrarea în mina de cărbuni

8 (Agerpres). — 
Presse relatează

„Luisenthal" din Voelklinaen (ba
zinul Saar). unde din cauza lipsei 
celor mai elementare măsuri de 
protecție a avut loc o groaznică 
catastrofă minieră, care s-a soldat 
cu moartea a 250 de mineri, se 
află un panou luminat de reflec
toare pe care se poate citi ur
mătorul sloqan : „Miner, gîndeș- 
te-fe mai întîi la securitatea ta". 
După cele întîmplate, scrie France 
Presse, acest lucru pare tragic de 
ridicol. Deși autoritățile refuză să 
dea explicafii în legătură cu cau
zele care au provocat catastrofa, 
s-a aflat totuși că explozia s-a 
produs din cauza ventilației defec
tuoase a minei. Agențiile de presa 
relatează că - ■ - • -
fosj decretat

Făcînd un 
dentelor de 
loc anterior 
France Presse reamintește că în 
catastrofa care s-a 
februarie 1946 la 
pol-Grimber“ din 
și-au găsit moartea 
De asemenea, în 
prilejul unui alt accident la mina 
de cărbune „Salzgiter" din 
Saxonia inferioară au pierit 21 de 
mineri, iar anul trecut în august 
la o mină de cărbune din Saar, 
au pierit trei mineri.

în întregul Saar 
doliu, 
scurt bilanț 
mină care

în R.F.G.,

al acei- 
au avut 
agenția

produs la 20 
mina „Mono- 
bazinul Ruhr 
400 de mineri, 
iulie 1960 cu

înmărirea chiriilor

POLIȚISTUL: — Hei omule, scoală! Nu mai po)i dormi aici.
Nu știi eă s-au mărit chiriile 1 11 

Desen de V. VASILIU

Consiliul Orășenesc al orașului Glasgow a hotărit
............. casele aparținind municipalității.
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