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al întrecerii socialiste
Oamenii muncii se angajează să îndeplinească 

cu cinste sarcinile trasate de partid
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Organ Central al Uniunii Tineretului Muncitor
CUVÎNTUL CONSTRUCTORILOR 

DE TRACTOARE
Anul XVIII, seria II nr. 3962 4 PAGINI — 20 BANI Sîmbătă 10 februarie 1962

Muncitorii, tehnicienii și inginerii de la Uzinele 
de tractoare din Brașov s-au întrunif la clubul 
uzinei pentru a discuta și stabili pe baza indica
țiilor cuprinse în Directivele C.C. al P.M.R. cu 
privire la criteriile principale ale întrecerii socia
liste, angajamentele concrete pe anul 1962. Studiind 
atent rezervele interne existente în toate atelierele 
și sectoarele, colectivul uzinei a stabilit printre 
altele :

• terminarea în scurt timp a omologării 
prototipurilor tractoarelor de 65 c.p., cu 
greutate pe cal putere redusă de la 62 la 
50 Jeg și cu consum de combustibil redus 
de la 210 grame la 190 grame pe cal pu
tere ;

• pentru ridicarea calității noilor trac
toare la nivelul tehnicii moderne se vor 
executa printre altele: 3 lîniii transfer și 
10 agregate speciale pentru principalele 
piese ale noului * tractor : se vor pune în 
funcție două cubilouri noi înzestrate cu 
mijloace automate de cîntărire, încărcare și 
conducere a procesului de topire a fontei, 
realizindu-se astfel economii la consumul 
de cocs sporite cu 2 Ia sv.tă față de anul 
trecut, creșterea productivității muncii și 
îmbunătățirea calității fontei;

• extinderea metodelor noi în tehnologia 
de fabricație, printre care; tratamentul 
termic de câlire prin Inducție cu 20 la sută, 
turnarea pieselor din fonta cu grafit nodu
lar într-o proporție corespunzătoare înlo
cuirii a 600 tone oțel laminat, revizuirea re
țetelor de turnare și aplicare a maselotelor 
exotezme astfel îneît să se reducă consu
mul de metal lichid cu 8 tone;

• în vederea măririi randamentului șl 
performanțelor mașinilor-unelte se vor mo
derniza 62 de mașini;
• printr-o mal bună organizare a produc

ției și ridicarea calificării muncitorilor, pro
centul rebuturilor va ii redus cu 5 la suta 
față de cei din 1961, ceea ce va aduce o 
economie de 750.000 lei;

® se vor reduce de asemenea rebuturile, 
în turnătorie cu 15 la sută Și în oțelărie 
cu 10 la suta ;

O pe baza măsurilor luate, productivita
tea muncii va crește cu 0,5 la sută peste 
sarcina de plan, se vor realiza economii 
peste plan la prețul de cost în valoare de 
2 milioane lei și beneficii peste plan însu- 
mînd 1.560.000 lei.

Un rodnic 
schimb 

de experiență

Angajamentele cimentiștilor 
din Medgidia

îmbunătățirea proceselor teh
nologice va sta în perma
nență în atenția serviciului 
tehnic de la Fabrica de con
fecții și tricotaje București. 
Tînăra Maria Munteanu s-a 
angajat în numele acestui co
lectiv să elaboreze noi pro
cese tehnologice caro sa asi
gure reducerea consumului 
specific de materiale pe pro
dus, precum și continua îm
bunătățire a confecțiilor și 

tricotajelor.

Sute de muncitori, tehnicieni și 
ingineri de la Fabrica de ciment 
Medgidia au luat parte la aduna
rea în care s-au dezbătut posibi
litățile existente pentru a pune în 
valoare noi rezerve interne în 
vederea îndeplinirii și depășirii 
sarcinilor de plan la toți indicii. 
Ținînd seama de prevederile Di
rectivelor C.C. al P.M.R. cu pri
vire la criteriile 
întrecerii socialiste, 
parficipanfi la discufii au 
cu propuneri valoroase 
sporirea angajamentului inițial 
luat cu ocazia dezbaterilor cifre
lor de plan.

Central izîndu-se toate aceste 
angajamente, colectivul de mun
citori, tehnicieni și ingineri ai 
Fabricii de ciment Medgidia a

principale ale 
numeroși 

venit 
pentru

stabilii pentru acest an următoa
rele angajamente :

g să lupte pentru îmbună
tățirea calității cimentului pro
dus, să realizeze o cantitate 
sporită de ciment cu rezisten
țe inițiale mari (BSS 42—58) și 
să obțină noi sortimente supe
rioare de ciment;

© să dea peste 
tone de ciment și 
clincher ;

o să sporească . 
tatea muncii cu 1 la sută față 
de prevederile planului;

© prin reducerea prețului 
de cost sâ realizeze 500.000 
lei economii;

• să realizeze beneficii 
peste plan însumi nd 1.000.000 
let

La Arad a avut loc vineri 
o consfătuire a legumicultori
lor din regiunea Banat Par- 
ticipanții au discutat despre 
dezvoltarea producției de le
gume pe baza recomandărilor 
Consfătuirii pe țară a țărani
lor colectiviști. Ei au subli
niat că există posibilități ca 
populația regiunii să fie apro
vizionată în acest an cu 
420.000 tone diferite legume. 
— 30 la sută mai mult decît 
în anul trecut. Printre măsu
rile stabilite pentru extinde
rea experienței gospodăriilor 
colective din Macea, Șeitin, 
Tomnatec și Aradu Nou, cu
noscute ca mari producătoare 
de legume, se numără crește
rea cu 200 ha a suprafețelor 
de culturi irigate, introduce
rea sistemului de susținere a 
culturilor de roșii pe spaliere, 
mărirea densității de plante 
la hectar. Participanții s-au 
angajat ca în acest an produc
ția medie de legume și cartofi 
timpurii pe reg.une să fie de 
cel puțin 14.500 kg la ha.

(Agerpres)

plan 12.000
10.000 tone

productivi-

Contribuția brigăzilor 
de tineret

am- 
de 

rea- 
de 

pre- 
ară-

kg 
de

ducție suplimentară de 12.500 
fire și 105.000 m.p. țesături 
cea mai bună calitate ;

& să depășească indicii de 
litate cu 0,1 la sută la fire și 
0,2 la sută la țesături ;

® să reducă prețul de cost cu 
115.000 lei peste prevederi.

Angajamentul tinerei Elena 
Răduță de la Fabrica de con
fecții și tricotaje București, 
a sunat clar și precis : „zilnic 
voi executa peste sarcinile de 
plan 8 bucăți rochițe de co
pii. De asemenea voi ajuta în 
permanența muncitoarele cu 
o calificare mai slabă din bri

gada".

Zilele trecute, la Fabrica „Țesă
tura" din lași, a avut loc o 
plă dezbatere a posibilităților 
care dispune fabrica pentru 
Uzarea și depășirea sarcinilor 
plan pe anul 1962. Referatul 
zentat, precum și discuțiile au
tat că, sub conducerea organiza/iei 
de partid, textiliștii ieșeni vor dez
volta și mai larg lupta pentru a 
obfine o produefie sporită, de 
calitate superioară și la un preț de 
cost cit mai redus. La discuții au 
luat parte și numeroși tineri. Prin
tre aceștia se numără Elena A- 
gheorghiesei, responsabila brigăzii 
de producție a tineretului de la 
ringuri.

— Sîntem 9 tinere în 
spus ea. Brigada noastră este frun
tașă pe fabrică. Titlul ce bngedă 
fruntașă ne obligă să muncim pen
tru a obține lenrttafe și mai bune. 
Concret, ne angajăm ca în «:er 
an să dăm pes‘e plan 910 kg f -e 
de calitatea l-a și să reducem cu 
600 numărul țevilor diforme.

— Noi ne angajăm să realizăm 
900 kg fire de calitatea l-a peste 
plan și să reducem numărul țevilor 
diforme cu 175 — a spus în cu- 
vîntul său tînăra Elena Pătrunsu, 
responsabila brigăzii a ll-a a tine
retului din aceeași secție. Rind pe 
rînd, angajamentele concrete ale 
tuturor muncitorilor din secții s-au 
adunat alcătuind angajamentele 
colectivului fabricii:

• să obțină în acest an o pro-

Pe șantierul Uzinelor 
’de anvelope 
„Danubiana"

La Uzina de anvelope „Da
nubiana” de la Popești-Leor- 
deni, obiectiv important al in
dustriei noastre chimice, a fost 
montat circa 85 la sută din 
volumul total de agregate și 
utilaje. La unele din instalații 
se fac probele mecanice de 
rodaj. Montorii lucrează acum 
la instalarea liniei de impreg
nare și calandrare și a benzi
lor de transport a anvelope
lor, iar electricienii fac legă
turile dintre panourile de co
mandă automată și diverse 
mașini.

Cu 5 zile 
inainte 

de termen
Conducerea schelei Băbenl 

acordă o atenție deosebită re
activării sondelor inactive. 
Brigada de intervenție con
dusă de tînărul Cornel Ghicu- 
lescu, este una din brigăzile 
care lucrează în acest dome
niu. Nu de mult, această bri
gadă a început munca de re
activare a sondei 715. Organi- 
zîndu-și bine munca, înfrun- 
tînd viscolul și gerul, brigada 
a terminat cu 5 zile înainte 
de termen lucrările la această 
sondă. Producția zilnică a 
acestei sonde se adaugă Ia 
alte zeci și sute de tone pe 
care le produc acum sondele 
reactivate.

Membrii brigăzii printre 
care se numără și utemiștii 
Gh. Nichifor, S. Cornel, I. 
Dumitru au executat numai 
lucrări de calitate superioară.

FLOREA TISTULEASA 
tehnician

-----•-----

O măsură 
cu însemnate 

rezultate
Pînă acum Uzinele de utilaj 

greu de construcții din Brăila 
livrau Uzinei „1 Mai* Ploiești 
axele pentru turbobur.

începînd din acest an ple- 
iele respective se forjează tn 
Uzina „1 Mai** la beneficiar 
acasă. Calitatea lor s-a tmbu-i 
nătățlt mult, a crescut ritmi
citatea șl se economisesc pesta 
2.000.000 let

Peste puține zile, acești ti
neri entuziaști, absolvenți al 
Institutului agronomic „N. 
Bălcescu“ din Capitală, vor 
porni să lucreze ca ingineri pe 
ogoarele socialiste ale patriei. 
Bucuria pentru examenul de 
sfat luat și pentru munca fru
moasă și de mare răspundere 
pe care o vor începe curînd, 
se citește pa fețele lor. Drum 
bun și succes deplin în activi
tatea pe care o veți desfășura 
pentru înflorirea agriculturii 

noastre socialist® I

Foto • AGERPRES
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VIAȚA

TELEGRAMĂ
COMITETUL CENTRAL

AL PARTIDULUI COMUNIST FRANCEZ
Dragi tovarăși,

Comuniștii din țara noastră au aflat cu indignare pro
fundă de nelegiuirile asasinilor fasciști care și-au îndreptat 
tot mai mult acțiunile lor criminale împotriva conducăto
rilor Partidului Comunist Francez.

Oamenii muncii din Republica Populară Romînă se soli
darizează pe deplin cu lupta curajoasă dusă de Partidul 
Comunist Francez, de forțele democratice ale Franței îm
potriva pericolului fascist.

Sîntem convinși că clasa muncitoare franceză, însuflețită 
de marile sale tradiții de luptă pentru libertate și demo
crație își va uni rîndurile în lupta sa pentru zdrobirea 
forțelor fascismului și ale reacțiunii și pentru restabilirea 
și reînnoirea democrației, pentru progres social și pace între 
popoare.

La

COMITETUL CENTRAL
AL 

PARTIDULUI MUNCITORESC ROMlN

A început construcția unei rejele

de drumuri auto-forestiere
De curînd a început cons

trucția unei rețele de drumuri 
auto-forestiere între Runcu- 
Negrița-Fieni din regiunea 
Ploiești. Drumurile totalizează 
o lungime de 20,4 km., din 
care cea mai mare parte vor 
fi terminate anul acesta.

Prin darea în funcțiune 
acestor drumuri, 
posibilitatea exploatării în 
condiții avantajoase a unei 
cantități sporite de lemn din 
bazinul forestier al Ialomi- 
cioarei.

a 
se creează 

exploatării

(Agerpres)

A TINERETULUIca- 
cu

CULTURALA

Culmile Postăvarului și întreg Predealul seînteiază sub covorul de nex 
Foto : A. FIERARU

ată un rulment. 
Fără el nu func
ționează un strung, 
un tractor, o com
bină și dacă vreți 
chiar un mare a- 
gregat. Pentru pro

ducerea lui la înalți indici ca
litativi și un preț de cost cit 
mai mic, fabrica noastră e în
zestrată cu utilaj modern iar 
tinerii de aici își ridică ne
contenit calificarea profesio
nală.

Tocmai despre acești tineri 
care învață, ridieîndu-și ne
contenit calificarea profesio
nală, ne-am gîndit să scrim 
noi acum.

Sîntem în secția strungărie, 
una din cele mai mari secții 
ale fabricii. Aici prinde for
mă viitorul rulment. Această 
treabă nu-i deloc ușoară. Aici 
șublerul este înlocuit de micro
metre. Aproape toate operați
ile necesită o precizie foarte 
mare. Aici lucrează, fără a so
coti pe seraliști, 324 de tineri

în cultură 
Devenind 

voi II 
această gospodărie, 
continua
Gospodăria mi-a de-

pînă 
Inginer, 

repartizată

munca In

neluate 
atunci, 
dacă 
tot îa 
îmi voi 
cepută.
venit foarte apropiată. Ea îmi 
oferă condiții optime de 
muncă și viață — atît mie cît 
și soțului meu, coleg de insti
tut cu mina. Activitatea noa-

O nouă promoție de absolvenți 
ai institutelor agronomice 
pleacă pe ogoarele patriei

tineresc 
de a fi 
este ne-

nouă promoție de 
ingineri agronomi 
părăsește în ace
ste iile amfitea
trele șl labora
toarele institute

lor de învățămînt superior șl 
se îndreaptă cu entuziasm 
spre ogoarele patriei unde 
va pune în practică cunoștin
țele căpătate în decursul ani
lor de studiu. Ti
nerii ingineri a- 
gronomi își încep 
profesiunea cu ho- 
tărîrea de a-și dă
rui toată price
perea, întreaga lor 
capacitate științi
fică șl entuziasmul 
oauxel socialiimuhil, 
prez ea ti acolo unde 
voie de ei.

Cuvintele numeroșilor ab- 
eolrenti oare s-au adresat re
dacției e!nt concludente în 
aoeet sens. Redăm mai }©• 
spicuiri din dteva tărișori ale 
aboolventUor acum, în frțnnnl 
plecării spre ogoarele pa- 
trioL

Marta Pauloecu, absolven
tă a Institutului agronomic 
din Timlșoarx

Lunile de practică m-au 
făcut să îndrăgesc și mal 
mult profesiunea mea. In 
timpul practicii, pe oare con 
făcut-o în gospodăria agri
colă oolectivă rapelul ro
șu* din comuna Valea lui Mi
hai, regiunea Crișana, ml-am 
dat contribuția la organizarea 
teritoriului și punerea in ■va
loare a noi terenuri nisipoase

Cu toate greutățile Inerente 
începutului, am reușit să 
cîștigăm încrederea și simpa
tia oamenilor, să ne atașăm 
lor, să înțelegem problemei© 
atît de multiple ale gospodă
riei colective. In această goș- ' 
podăiie noi am conceput și 
experimentat proiectele de di
plomă. Am vorbit colectiviști
lor și conducerii gospodării
lor despre temele alese de 
noi, despre avantajele apli

cării metodelor 
propuse de noi șl 
ei s-au oferit să 
ne acorde un pre
țios ajutor practic. 
Vrem să tradu
cem în viață cele 
studiate, în pro- 

de diplomă, cunoș- 
dobîndite în anii dd

le ase- 
producti- 
grîu prin 
înaintate 
Totoda- 

•ă-1 aju-

stră de ingineri este la în
ceput, dar noi vom depune 
toate eforturile pentru ca îm
preună cu membrii gospodă
riei să obținem 5.000 kg. po
rumb boabe la hectar pe te
ren neirigat Vreau, 
menea, să ridicăm 
vitatea la hectar la 
folosirea celor mai 
metode agrotehnice, 
tă, ne vom strădui
tăm pe colectiviști să-și dez
volte sectorul zootehnia pe 
baze științifice, să crească 
productivitatea «mi mal «Iar,

Teodor șl Olga Căllneseu, 
absolvenți ai Institutului a- 
gronomia din Craiovx — Am 
făcut practică în cele două 
gospodării colectiva din co
muna Cujmir, raionul Calafat 
Zilele de practică au consti
tuit pentru noi primul contact 
direct cu viața satului. Aceste 
zile nu le vom uita niciodată.

iectele 
tințele 
studenție. Abia așteptăm să 
începem munca în gospodă
ria colectivă.

Gheorghe Măricioîu, absol
vent al Institutului agronomia 
din Craiova.

încă înainte de a păși pra
gul institutului m-a interesat 
creșterea animalelor. Dar iată 
că anii studenției s-au și 
scurs șl, emoționat, aștept re
partizarea. Oare unde voi fi 
repartizat? Dacă ar fl să mă 
întrebe pe mine unde vreau, 
aș răspunde fără să ezit • în 
gospodăria agricolă colectivă 
din comuna Icoana, raionul 
Slatina unde am făcut preia* 
tică. Unii se vor mira, poate, 
deoarece G.A.C. din comuna

noi, toți tinerii învață• '

și toți sînt încadrați la cursu
rile de ridicare a calificării 
profesionale. Pentru ei au fost 
organizate cursuri speciale pe 
meserii. In fiecare vineri di
mineață, la prînz și seara, la 
intrarea sau 
din schimb, în sălile 
cial amenajate, ti
nerii vin să-și îm
bogățească cunoș
tințele profesionale. 
Fac cunoștință cu 
noi noțiuni de al
gebră și trigono
metrie, cu desenul 

tehnic, învață despre 
țe și ajustaje- șl altele atît de 
necesare unor muncitori cu 
înaltă calificare.

Spiridon Tăslăoanu, secre
tarul organizației U.T.M. din 
această secție, ne povestește 
felul cum organizația U.T.M. 
se ocupă de buna desfășurare 
a acestor cursuri.
aflat că membrii 
măresc frecvența 
învățămînt, cum

la ieșirea 
spe-

lecțiile predate ți mai ales cum 
le aplică in practică. Pentru 
ca aceste cursuri să se desfă
șoare cit mai bine, organiza
țiile U.T.M. din secții au tras 
învățăminte prețioase din ex
periența cursurilor din anul 
trecut. Acum, lectorii cercuri

Raid al postului de corespondenți 
voluntari al „Scînteii tineretului** 
de la Fabrica de rulmenți - Bîrlad

toleran-

De la el am 
biroului ur- 
tinerilor la 
își însușesc

lor de la strungărie, de exemplu 
sînt ingineri, tehnicieni și mai
ștri care predau tocmai schim
burilor și echipelor pe care le 
conduc. Astfel, flecare lecție 
teoretică este demonstrată 
practic a doua zi la locul de 
muncă. Problemele cursurilor 
de ridicare a calificării au 
constituit obiectul discuțiilor 
și în unele adunări generale. 
Aceste adunări au stabilit de 
fiecare dată măsuri eficace

care au dus la îmbunătățirea 
continuă a învățământului pro
fesionala

Discuția cu tovarășul Spi
ridon Tăslăoanu, secretarul 
organizației U.TJtf. de la sec
ția strungărie, poate ar fi du

rat mai mult dar 
această discuție a 
avut loc tocmai în
tr-o vineri și el tre
buia să fie neapă
rat prezent la 
cursul de ridicare a 
calificării profesio- 

care face parte.nate din
Put. 400 dt tineri munci

tori din fabrica noastră ur
mează ,coala serală. După ter
minarea primului semestru al 
anului țcolar, bilanful e îm
bucurător. Majoritatea tineri
lor au obținut medii bune ti 
foarte bune. Acesta e firi 
îndoială rezultatul eforturilor 
tinerilor al condițiilor op
time ce le-au fort create pen*

tru a învăța. Cu toate că 
școala serală îi ajută pe cei 
400 tineri să-și îmbogățească 
cunoștințele de cultură gene
rală care le sînt apoi de un 
prețios ajutor în producție, ei 
nu au fost lisați la o parte 
atunci cînd s-a alcătuit planul 
de ridicare a calificării tineri
lor. Astfel, tinerii seraliști 
sînt îndemnați să citească li
teratură tehnică de specialita
te, iar „Rulmentul** -* ziarul 
uzinei a organizat un con
curs dotat cu premii: yCine 
știe, ne scrie". Ziarul publică 
cu regularitate o seamă de în
trebări legate de problemele 
de producție la care fiecare

(Continuare tn pag. a 3-a) 
P-.

N. RAINEA 
maistru 

F. TAGA 
ajustor

GH. GIURASCU 
maistru

(Continuare tn pag. a 3-a)

La lecția asortat de la F«H 
brlca de blănuri „1 Mai* dta 
Oradea lucrează șl utemista 
Cernău Veronica. Ea este fi 
elevă în clasa a IX-a la seral 
și se numără printre frunta
șele in muncă din fabrică.

Foto: N. BTELORIAM
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— Timpul liber- — 
folosit cu pricepere

Foto : 8. NICULESCU

LA CĂMINUL CULTURAl

Membril brigăzii artistice 
de agitație de la Fabrica 
de țevi din Roman pre
gătesc un nou spectacol

■j a manifestările 
cultural-educative 
care au loc la 
căminul cultural 
din Ileanda, ra
ionul Dej, parti
ciparea tinerilor

ca și a vîrstnicilor este 
întotdeauna numeroasă. A- 
ceasta, deoarece organiza
torii fiecărei manifestări — 
conducerea căminului și co
mitetul comunal U.T.M. — se 
preocupă 
tesc pînă 
amănunte 
tare.

Iată, de

din vreme, pregă- 
în cele 

viitoarea
mai mici 
manifes-

exemplu. cum a 
fost organizată o „seară te
matică" care a avut un larg 
ecou printre țăranii colecti
viști din Ileanda. Fusese a- 
nunțat în sat, cu cîteva săp- 
tămîni înainte un film, docu
mentarul „Milionarii regiunii 
Cluj". Oamenii luaseră cunoș
tință de acest fapt și aștep
tau ziua cînd urma să ruleze 
filmul. Acesta nu era, mai a- 
les pentru spectatorii din 
Ileanda, un film oarecare. In 
el erau înfățișate cîteva din 
realizările colectiviștilor de 
la Cîțcău, un sat aflat nu 
prea departe de Ileanda. E 
lesne de ghicit că inițiativa 
comitetului comunal U.T.M. de 
a se organiza, înainte de vi
zionarea documentarului, o 
vizită la colectiviștii din Cîț
cău, a fost repede îmbrăți
șată de mulți. De ce? Colec
tiva din Ileanda, fiind nu de 
mult
rile ei, avea multe 
de la vecina ei. O 
vizită nu putea să 
cît de folos.

Și într-o bună zi,
de la Cîțcău s-a um- 
oaspeți. Aceștia s-au 

a fi deosebit de... 
Ei au vizitat totul, 

întîrziat cu deosebire

înființată, la începutu- 
de învățat 
asemenea 
le fie de-

curtea co-
lectivei 
plut de 
dovedit 
curioși, 
dar au
la ferma de animale, s-au in
teresat cum s-a dezvoltat a- 
ceasta, cum sînt îngrijite ani
malele, despre construcțiile 
zootehnice. Colectivistul Au
gustin Bot din Ileanda a cer
cetat cu multă atenție un 
grajd construit recent. „Uite, 
a spus el și la noi se poate 
face unul la fel din materia
lele pe care le avem la în- 
demînă, ieftin. Președintele 
colectivei de la Cîțcău a răs-

puns pe larg la multe din în
trebările oaspeților, le-au ex
plicat cît mai limpede căile 
pe care și-au sporit avuția 
obștească, cum a crescut bel
șugul din casele colectiviști
lor, cum este organizată mun
ca în gospodăria lor.

Seara, la Ileanda, sala 
unde avea sa ruleze filmul 
anunțat se umplu mai de
vreme ca de obicei. In imagi
nile din film, vizitatorii co
lectivei din Cîțcău, deveniri 
acum spectatori, recunoșteau 
oamenii și tot ceea ce văzu
seră acolo cu ochii lor. Se în
țelege, după film, discuțiile 
au fost vii, ei au completat 
filmul cu... imagini in plus, cu 
exemple concrete. Nu e greu 
de dedus care a fost eiicienta 
acestei „seri tematice", a câ- 
iei reușită stă tocmai in pre
gătirea ei tematică, in răs
punsul prompt care s-a dat 
unor întrebări izvorite din 
realitatea imediată a satului. 
La fel de convingător în a- 
ceastă privință e și un alt 
exemplu, care dovedește cum 
sprijină căminul cultural 
munca desfășurată de colec
tiviști pentru întărirea eco- 
nomico-oiganizatorică a gos
podăriei colective. Cele mai 
interesante manifestări s-au 
dovedit, în acest sens, „serile 
de calcul”. Pentru tinerii co
lectiviști e interesant să afle 
cum se definește în general 
fondul de bază al G.A.C., dar 
e altceva să li se explice pe 
ce căi poate gospodăria în 
care muncesc să-și dezvolte 
acest fond de bază. De pildă, 
la seara de calcul pe tema 
„Importanța dezvoltării secto
rului avicol" au venit multe 
tinere colectiviste. Participan
tele, peste 60, au ascultat cu 
luare aminte tot ce le-a spus 
brigadierul zootehnic 
Pop. 
unul 
de 7 
rătat 
camdată pe tablă, avantajele 
creșterii păsărilor în G.A.C. 
De la datele cuprinse într-o 
broșură și comentate de bri
gadier, discuțiile au ajuns, fi
resc, la posibilitățile concrete 
care sînt în gospodărie pen
tru dezvoltarea acestei ren
tabile ramuri zootehnice. Pro
punerea Sidoniei Deșa, cu

in

Vlad
Acesta, împreună cu 
dintre profesorii școlii 

ani din comună, le-a a- 
limpede, dovedind deo-

privire la modalitatea procu
rării puilor a dat o notă deo
sebit de vie discuțiilor. Ma
na Toma, Rozalia Bucșă, Ma- 
ria Hossu, sînt numai cîteva 
din utemistele care nu numai 
că au luat cu însuflețire parte 
la discuții dar în urma aces
tei seri de calcul, pe fișele 
lor de cititoare ale bibliotecii 
comunale s-au înscris nume
roase titluri de cărți agrozoo
tehnice cum sînt: „Creșterea 
păsărilor", „Organizarea fer
melor de păsări" etc. Multe 
din propunerile făcute la dis
cuții vor prinde viață. Briga
dierul zootehnic și ie-a no- 
/at deoarece G-A.C. din Ilean
da este în pragul înființării 
unei frâne de păsări.

Manifestări de felul acesta 
sînt întotdeauna bine re: 
pimae țăranii colecttrââ 
Eeanda. P.eahxata pe teme
lie realității sătulei, pregăti:e 
din timp ele sînt de un real 
folos celor pentru care sînt 
făcute, le stimește interesul, 
îi ajută în muncă.

Concursul bienal 
de teatru 

„I. L Caragiale"
De curînd în comuna Lilca 

— regiunea Cluj s-a desfâra- 
rat faza intercomunală a ce
lui de-al IH-lea concurs bienal 
de teatru „I. L. Caragiale-. 
Anul acesta, numărul forma
țiilor de artiști amatori au 
crescut simțitor.

Astfel, duminica trecută la 
faza intercomunaiă, care 
ținut în marea sală a C 
nului cultural din Lil< 
prezentat șase format 
neri artiști amatori dr 
nele Ciula, Lilca și Las:

• Știți, ne spunea cu mîn- 
drie, responsabila culturală 
din comitetul U.T.M. al Uzi
nei „Steagul Roșu" din Bra
șov, tov. Adriana Scutelnicu, 
aproape toți cei peste 4000 de 
tineri ai noștri învață.

— E vorba de școală ?
— într-un fel. Tinerii mani

festă datorită condițiilor crea
te de partidul și statul nostru, 
mult interes pentru carte, 
pentru învățătură, pentru tea
tru, film... învață nu numai 
stînd în bancă, la școală, as
cultând profesorul ci și din- 
tr-un spectacol de teatru sau 
de film, dintr-o excursie bine 
organizată s-au dintr-o discu
ție asupra unei cărți..

După amiaza peste 800 de ti
neri muncitori deschid ușa 
școlii medii serale studiind. Pe 
de altă parte absolut toți ti
nerii sînt participanți activi la 
cercurile de ridicare a cunoș
tințelor profesionale organi
zate la locul de muncă, o dată 
pe săptămână. Mulți se în
dreaptă după terminarea ore
lor de muncă către bibliotecă. 
Aproape 1500 de tineri citesc 
cu pasiune acum cărțile reco
mandate pentru concursul „Iu
biți cartea**. Pe reverul haine
lor a peste 600 de tineri, stră
lucește insigna de „Prieten al 
cărții* și ei o poartă cu mân
drie. De curînd, cu prilejul 
unei „joi a tineretului**, 177 de 
muncitori au primit într-un 
cadru festiv, această insignă. 
La întâlnirile cu scriitorii, 
frecvente în ultima vreme, 
cum au fost cele cu M. Bresla- 
șu, M. Dragomir, C. Chiriță, 
tineretul a fost prezent, deo
sebit de activ în discuții, do
vedind cunoașterea profundă a 
literaturii contemporane. Moi
se Grigore sau Dumitru Rădu- 
lescu, Augustin Glatz sau Hoff- 
man Werner sînt numai cîte
va din miile de tineri cititori 
care, în afara bibliotecilor lor 
personale, au înscrise pe fișe 
de cititori de la bibliotecă zeci 
de cărți. Peste 75 la sută din

numărul celor înscriși la uni
versitatea populară din uzina 
sau la universitatea de studie
re a Istoriei artei recent des
chise, sînt tineri. Ei audiază 
cu interes prelegerile susținute 
de specialiști, își iau notițe, 
discută. Activitatea teoretică 
este completată cu vizite co
lective la muzee, expoziții, 
spectacole. Recent organizațiile 
U.T.M. pe secții au vizionat în 
colectiv și au discutat desprin
zând mesajul lor educativ, fon
dul bogat de idei, o serie de 
spectacole ale teatrului de stat 
cum ar fi „Trandafirii Dofta- 
nei“ sau „Secunda 58“. Un in-

membri ai formațiilor artisti
ce. Frații Ilie și Ștefan Percec, 
soții Nicolae și Melania Dorof- 
tei, Badea Vasilica, Fultz Uta 
și alții sînt neobosiți și entu
ziaști artiști amatori, destoi
nici activiști culturali.

Marilena Dincă are 22 
ani. Urmează cursurile 
canto ale școlii populare
artă și este una din elevele 
bune.

— îmi 
ne ea.

— Dar 
pletează

— Marilena, știți e interpre
ta „Nilei“ cu care ne pregătim

de 
de 
de

place muzica — spu-

?i teatrul! — com- 
cineva.

Cum își petrec timpul liber 
tinerii de la Uzinele 

„Steagul roșu" - Brașov

teresant concurs a fost inițiat 
între tinerii din uzină și cei de 
la „Metrom** pe marginea fil
mului romînesc „Setea". Tine
rii au abonamente pentru 
spectacolele de cinematograf. 
Sînt nelipsiți de la filmele pe 
care de cele mai multe ori le 
văd în colectiv. La diversele 
reuniuni, întâlniri cu munci
torii vîrstnici, cu fruntașii în 
producție, la joile tineretului» 
printre discuțiile importante 
susținute cu acest prilej, viața 
culturală și artistică ocupă un 
loc important.

Dintre cei aproape 300 de 
membri ai ansamblului artis
tic al uzinei, 50 la sută sînt 
tineri, membri activi ai forma
țiilor de cor, teatru, brigada 
artistică de agitație, orchestră, 
fanfară etc. Nu de puține ori 
țărani din Purcăreni, Săcele, 
Vîlcele ș.a. i-au aplaudat la 
„scenă deschisă* pe tinerii

pentru concurs, pentru Festi
valul de teatru „l. L. Caragia- 
le“. Ea a jucat în multe piese...

Am aflat ulterior că Mari- 
lena Dincă de mulți ani își 
împarte timpul liber între 
școala populară de artă și re
petiții sau spectacole» studiu 
sau simpla lectură a unei 
cărți. Ea a absolvit cursurile 
de teatru ale Școlii populare 
și acum urmează secția canto.

S-ar mai putea prezenta 
multe aspecte din activitatea

desfășurată în timpul liber a 
tinerilor 
Uzina , 
Brașov, 
nizațiile 
rare cu 
mate de 
se preocupă să organizeze in 
modul cel mai plăcut și in
structiv timpul liber al tineri
lor. Joile tineretului sau ex
cursiile, diverse concursuri, 
cercuri artistice sau tehnice, 
de radiofonie, de istorie etc., 
seri literare, seri de întrebări 
și răspunsuri, universitate 
populară, etc., etc., toate aces
tea, organizate cu pricepere și 
continuitate sînt menite să 
cultive în rîndul . tineretului 
dragostea pentru frumos, preo
cupările înalte, frumoase, care 
să educe un cetățean nou, cult, 
participant activ la desăvirși- 
rea construcției socialiste în 
patria noastră.

Tineretul din Uzina „Steagul 
Roșu* — așa cum ne spunea 
Adriana Scutelnicu, ea însăși o 
pasionată artistă amatoare, 
învață! Fac ceea ce nu au 
putut să facă în trecut părin
ții lor. Timpul său liber, tine
retul începe să-l folosească 
tot mai cu pricepere, tot mai 
bine.

E și acesta un aspect al re
voluției culturale în plină 
ascendență în patria noastră.

• muncitori de la 
„Steagul Roșu* din 

Comitetul și orga- 
U.T.M. în colabo- 

sindicatul și îndru- 
comitetul de partid

In „Luna cărții la sate"

clasat pe ta t9a~ru,

în ziua aceea, la 
Căminul cultural din 
zomjna Vărșand, raio- 
aul Criș, comitetul 
'J.TAL organizase, ca 
in i acare săpiămînă, o 
4‘o.e a tineretului*. 
Programul a fost bine 
a căfuif și pregătit din 
vreme. De la pregăti- 
r e acestei acțiuni nu 
a i’os? nici tinăra pro
fesoară Mari'ena Buf, 
nfuz.astă difuzoare 
e carte. Ea a propus 

joia tineretului*

ră ,,Luna cărții la sate** 
ea nu pierde nici un 
prilej pentru a popu
lariza cartea în rîndul 
tinerilor colectiviști.

Mai tîrziu am întîl- 
nit-o intr-un grup de 
tineri stînd de vorbă 
despre operele lui 
Sadoveanu, Beniuc, 
Francisc Munteanu.. 
Le povestea mai ales 
despre cărțile pe care 
tinerii nu le citiseră 
spre a le trezi curiozi
tatea, interesu’. Avea

comună. A spus pre
ședintelui cooperati
vei că îi trebuie ne
apărat 'ncă cîteva 
exemplare. A doua zi 
gestionarul a trebuit 
să plece la centrul de 
raion și. să aducă căr
țile solicitate. în ca
drul „Lunii cărții la 
sate" comitetul comu
nal U.T.M. a organizat 
numeroase acțiuni me
nite a-i ajuta pe ti
neri în înțelegerea căr- 
jtior citite. As* iei, s-au

es p iai leonc ținui trei recenzii.sJ se erg— zexe si
de ci- - -ce e de fi- co.ă concursu*: Lfe-Zi--. - ZfS z

’s-e-gnc.xee, uo-e • e<i*e z a - - re : - i :
—z—e egruroc.:e£*rxs.r*’e e-j rzrs -z~ v — p.-- .re.-ar. La

— e e aaer ere an Mar ii toa*e aces-e acțiunif! .'I Z Zi J. ceruseră rariea r.ă-
eorrerr©orzr«L "i-eri ffioru* de Jeroen au participat zeci de
rec*, «a cec U c.- Secekv. Avusese vreo tineri colectiviști.
acescl o see—i ce :: de erenplare d«r
căr- per— a r-r • c rir.bA.se De foa- ION

prefer . A- te. Nu ir.ai erau nici CONSTANTIN
cmr a «s se se* U cooperativa din merceolog

Un nou 
spectacol

Zilele frecute a avut loc în 
sala teatrului „V. Alecsandri" 
din orașul Roman premieia 
piesei „Secunda 53“ de D. Do
rian. Piesa a fost pregătită de 
tinerii din colectivul artistic al 
Fabricii de țevi din localitate.

Artiștii amatori au realizat 
un spectacol viu, antrenant. 
Publicul a apreciat mult mo
dul in care și-au interpretat 
rolurile tinerii Petrică Roșea și 
Elena Aldea. Spectacolul dat 
de artiștii amatori s-a bucurat 
de mult succes.

AL. HATMANU 
desenator tehnic

Deprinse cu volanul trac
torului, mîinile tractoriști
lor aleargă cu pricepere 
și pe clapele acordeonu
lui. Tinerii tractoriști de la 
G.A.S. Iosia în orele libere 
elevi ai școlii populare de 
artă din Oradea la o lec

ție de acordeon.
Foto : AGERPRES

„Baba Dochia și brigadierul4* de Mihail Davidoglu
rintre lucrările 
„teatrului scurt" 
care, anul trecut, 
s-au remarcat în 
cadrul concursului 
„Vasile Alecsan- 
dri" se numără și

schița dramatică într-un act 
„Baba Dochia și brigadierul" 
de Mihail Davidoglu. Această 
piesă se impune, în primul 
rînd, prin problematica ei ac
tuală. Ea transpune pe plan 
dramatic preocuparea perma
nentă a colectiviștilor de a 
găsi metodele cele mai bune 
pentru creșterea păsărilor — 
ramură aducătoare de mari 
venituri gospodăriilor agri
cole colective. într-un cadru 
scenic, simplu un interior ță
rănesc, se desfășoară cioc
nirea vehementă dintre două 
mentalități opuse, una a
muncii, a dorinței de a
te depăși, a pasiunii de a rea
liza din ce în ce mai mult și 
mai bine; cealaltă, a comodi
tății, a minimei rezistențe si 
a mulțumirii de sine. în a- 
ceastă ciocnire, personajul 
care cîștigă de la prima apa
riție simpatia și adeziunea

noastră este, evident, tușa A- 
nica. Femeie la 60 de ani, pe 
care, în mod firesc, un drum 
pînă la oraș o obosește, șefa 
de la ferma de păsări găsește 
însă resurse inepuizabile de 
energie atunci cînd este vorba 
să apere o inițiativă bună, în- 
fruntînd autoliniștirea și iner
ția unuia ca Lazăr Cioacă, bri
gadierul. Acesta o jignește, îi 
spune, în derîdere, „Baba 
Dochia" — dar tușa Anica, 
pentru care creșterea păsări
lor constituie o muncă fru
moasă și importantă, răspunde 
cuvintelor lui neprietenoase, 
cu mîndria de a face un lucru 
folositor oamenilor. Farmecul 
tușei Anica constă în sponta
neitatea ei, în credința neabă
tută că dreptatea îi aparține. 
E o femeie fără astîmpăr, spi
rituală, ironică, în care senti
mentul de duioșie ascunsă se 
întîlnește cu intransigența ab
solută, într-o împletire armo
nioasă. Pare puțin repezită și 
impulsivă această „Baba Do
chia", de parcă ar stăpîni-o, 
într-un fel, toanele vîrstei. 
Dar aparențele se destramă 
încet, încet, iar la prima dis-

cuție cu Lazăr Cioacă, ele se 
fac uitate cu desăvîrșire. Căci 
scopul tușei Anica, ținta bătă
liilor ei, este de a scoate 
„douăzeci de mii", adică pă
sări mai multe. In fața briga
dierului, caracterul Anicăi se 
întregește prin contrast cu al 
acestuia. Cioacă e unul căruia 
nu-i place să „riște". Din

cep însă să-1 depășească. 
Ba chiar și Baba Dochia, altă
dată analfabetă, ajunge să-i 
ceară socoteala lui Lazăr 
Cioacă, brigadierul, și să-1 
convingă pentru „douăzeci de 
mii" obligîndu-1. bineînțeles, 
să recalculeze totul, „și grăun
țele, și furajele, și nutrețul". 
Victoria tușăi Anica simboli-

O piesă valoroasă pentru echipele 
de teatru de amatori de la sate

punctul lui de vedere gospo
dăria a ajuns la un belșug și 
dacă se poate mai bine, lucrul 
ăsta trebuie făcut dar... mai 
încet: „Nu-i bine să riscăm... 
Am ajuns noi la un belșug de 
cereale? Am ajuns. Am adus 
noi unde trebuia și sectorul 
nostru zootehnic? L-am adus. 
Om sălta și secția voastră 
avicolă. Dar încet, pe încet...". 
E un om amețit de succesele 
trecute, trufaș. Oamenii și eve
nimentele, care progresează și 
se dezvoltă necontenit, în-

zează însăși dezvoltarea con
tinuă a vieții noastre — și, 
în acest sens, mesajul piesei 
lui Mihail Davidoglu este 
profund actual. Dorința de 
desăvîrșire, conștiința că re
zultatele bune se obțin prin- 
tr-o muncă organizată, științi
fică, constituie resortul inte
rior al Anicăi, sursa ei de 
energie.

Desigur, înfruntarea celor 
două personaje principale se 
desfășoară într-o țesătură dra
matică în care evoluează și

alte tipuri sau caractere. A- 
cestea le evidențiază pe pri
mele și le completează. Ioana 
Cioacă, fiica brigadierului, este 
o ipostază a tatălui, o fată 
mărginită a cărei unică pre
ocupare este găsirea unui soț.

Florica, nepoata tușăi A- 
nica, este personaj ul-replică, al 
cărui contrast față de Ioana 
luminează caracterul celălalt, 
al Babei Dochia. Modestă, 
ageră și harnică, Florica aspi
ră să învețe, să cunoască, să 
se perfecționeze. Nepoata si 
mătușa se caracterizează și se 
completează prin spiritul lor 
neîmpăcat și prin faptul că nu 
concep să bată pasul pe loc. 
Din păcate, ca personaj, Flo
rica este lineară, mai ștearsă 
decît corespondenta sa nega
tivă, Ioana, care participă la 
acțiunea dramatică în mod 
activ, atît în scenă (praful de 
măcieș) cît și în afara ei (la 
ferma de păsări) și toate con
secințele pe care le suportă, 
întrucît reies din acțiune, sînt 
convingătoare. Florica, dimpo
trivă, nu întreprinde aproape 
nimic și, pe deasupra, vor
bește într-un limbaj destul de

anost. Autorul a dezavantaja
t-o deci, ca și pe Rafila Cris- 
tu, tînăra ingineră, de altfel, 
și acest lucru s-ar fi resimțit 
puternic în piesă dacă moș 
Mitru și tinerii tractoriști — 
cei doi veri Dragulele — n-ar 
fi colorat prin prezența lor 
galeria personajelor episodice.

Se impune subliniată însă, 
din nou, reușita lui Mihail 
Davidoglu în special în zugră
virea veridică și complexă a 
chipului tușei Anica, a ace
lui om care se transformă și 
se perfecționează neîncetat, în 
ritm cu viața noastră. 
Echipele de teatru în cadrul 
cărora activează un număr 
important de artiști amatori, 
vor găsi în 
brigadierul" 
interesantă, 
că această 
într-un act" 
unor spectacole valoroase 
se vor prezenta 
Festivalului bienal 
„I. L. Caragiale" a 
fășurare a început.

„Baba Dochia și 
o piesă actuală și 
Și nu ne îndoim 
„schiță dramatică 
va constitui baza 

ce 
în cadrul 
de teatru 
cărui des-

AUREL STORIN

ȘERBAN RADULESCU

Utemistulul Gheorghe Stoica de la S.M.T. Nanov, regiunea
București îi sînt la fel de dragi — munca și cartea. El este 

tractorist și cititor pasionat

Foto: I. CUCU

arte a
îmi e prieten Iun

Citesc săptămînal cărți pe teme 
de agricultură. Aceasta a devenit 
pentru mine nu numai o obișnuin
ță dar și o necesitate. In munca 
mea de zi cu zi. In sectorul zoo
tehnic, mi se ivesc multe proble
me a căror rezolvare o găsesc 
deseori în cărțile agrotehnice.

Din broșurile „îngrijirea anima
lelor în grajduri închise" și „In- 
silozarea porumbului" de exem
plu, am învățat cum să hrănesc 
și să îngrijesc vacile de care răs
pund pentru a obține o producție 
sporită de lapte.

Printr-o hrănire rațională 
porumb siloz (24 kg pe cap 
vacă furajată zilnic) am reușit
obfin în anul 1961, în medie, cîfe 
3.600 litri lapte pe cap de vacă 
furajată iar în prezent obțin zilnic 
în medie peste 8 litri lapte de la 
fiecare vacă.

Cînd mi se întîmplă să nu în-

cu 
de 
să

țeleg ceva din cărțile pe care le 
citesc discut și cu Lupu Gh., Lupu 
Mihai sau cu alfi tovarăși de 
muncă care sînt și ei buni prieteni 
ai cărții agrozootehnice.

Multe probleme mi le clarific la 
cercul agrozootehnic cu ajutorul 
tovarășului inginer Mihai Varga.

Bineînțeles că, pe lîngă cărțile 
pe teme de agricultură, mă pa
sionează și cărțile literare. Mi-a 
plăcut mult, de exemplu, ,,Moro- 
mefii", „Așa s-a călit oțelul**, 
„Pamînt desțelenit”. Cartea agro
tehnică m-a ajutat mult și nu nu
mai pe mine. Am observat că ti
nerii cu care mă înfîlnesc deseori 
la bibliotecă, care participă cu 
regularitate la învățămîntul agro
tehnic și citesc multe cărți se nu
mără mereu printre fruntașii gos
podăriei colective.

GHEORGHE TOM1
mulgător la G.A.C. Bod, 

regiunea Brașov

Cititori pasionați
Printre tinerii de la Fabrica 

„Proletarul" din Bacău cartea 
și-a găsit mulți prieteni. Peste 
450 de tineri sînt cititori per
manent ai bibliotecii.

Fișele pline cu nume a zeci 
de cărți, ca cele ale tinerilor 
Rodica Gurău, loan Bănuc, 
Olimpia Fiștea, Profira Stră- 
tilă, și mulți alții dovedesc 
pasiunea cititului încetățenită 
aici. Cei mai mulți dintre ei 
s-au înscris ca participant la 
concursul „Iubit cartea".

Numai în ultimele două

luni 50 dintre cititori au pri
mit insigna de „Prieten al 
cărții", iar alți 30 de tineri se 
pregătesc pentru a se prezenta 
în fața comisiei de examinare.

Purtători mai vechi ai insig
nei „Prieten al cărții" printre 
care Angela Novac, Zenovia, 
Schmidth, Lucia Gorbănescu 
și alții, nu numai că continuă 
să citească cu aceeași pasiune 
dar au devenit și buni agita
tori. Ei caută să facă din fie
care tînăr un prieten al cărții.

C. ILARIA

rir.bA.se


A

învățămîntul politic
în centrul atenției 

comitetului

A

comunal U.T.M
iecare din cele 
trei cercuri de în
vățămînt politic 
U.T.M., organiza
te în comuna Ra
polt, regiunea Hu

nedoara, desfășoară o intensă 
activitate; ședințele cercului 
se țin cu regularitate, partici- 
pînd la ele marea majoritate 
a utemiștilor; la expunerea 
lecțiilor, cursanții s-au obiș
nuit să-și noteze în caiet cele 
mai importante idei; iar pro
pagandiștii, atît în expunerea 
lecțiilor, cît și în conducerea 
convorbirilor, se ‘ ‘
facă o cît mai 
tură între lecția 
sarcinile actuale 
fața organizației 
comună.

încă de la alegerea sa, co
mitetul comunal U.T.M. și-a 
stabilit în planul de muncă, 
printre principalele obiective, 
controlul și îndrumarea con
cretă a cercurilor politice 
U.T.M. în acest scop, pe lîngă 
fiecare cerc a fost repartizat 
cîte un membru al comitetu
lui comunal U.T.M. avînd ca 
sarcină să ajute în mod con
cret propagandistul atît în 
pregătirea expunerilor, a pla
nului de seminar, cît și în 
sprijinirea cursanților în stu
diul individual.

Organizîndu-și munca în 
acest fel, comitetul comunal 
U.T.M. este permanent infor
mat asupra rezultatelor si 
neajunsurilor existente în ac
tivitatea cercurilor politice, 
poate interveni la timp pen
tru înlăturarea lipsurilor, pen
tru generalizarea celor mai 
bune metode folosite de pro
pagandiști. Așa, spre exemplu, 
la a doua ședință a cercurilor 
s-a constatat că unii cursanți 
lipsesc. Discutînd cu membrii 
comitetelor organizațiilor de 
bază U.T.M. din cele două 
gospodării colective, cu propa
gandiștii, cu acești tineri, co
mitetul comunal U.T.M. și-a 
dat seama că tinerilor nu li 
s-a explicat suficient impor
tanța participării la învăță
mîntul politic, că această 
stare de fapt este un rezultat 
al deficiențelor care au exis
tat încă din perioada de în
scriere a cursanților în cercu
rile politice U.T.M. Așa stînd 
lucrurile, comitetul comunal 
U.T.M. a considerat necesar să 
se discute din nou cu acești 
tineri, să li se explice cu răb
dare de ce este important 
pentru ei să-și ridice neconte
nit nivelul politic.

Dar participarea membrilor 
comitetului comunal U.T.M. 
la activitatea cercurilor poli
tice U.T.M. a dat posibilitatea 
să se observe din timp și alb* 
probleme importante. Așa, de 
pildă, dat fiind faptul că nu 
toți propagandiștii aveau a- 
ceași experiență și pricepere, 
activitatea în unele cercuri, 
mai ales la început, se desfă
șura încă destul de anevoios. 
Există însă în comună o pro
pagandistă, Dan Maria, care 
are o bogată experiență în 
această muncă. Ea se pregă
tește temeinic pentru fiecare 
lecție, studiază tot materialul 
bibliografic indicat, își face 
plan de expunere pe care îl 
discută, de regulă, cu secreta
rul organizației de partid, ceea 
ce îi dă posibilitatea să clari
fice ideile principale din 
tema respectivă.

Apreciind această experien
ță, comitetul comunal U.T.M. 
a considerat necesar ca ea să 
fie împărtășită și celorlalți 
propagandiști. Astfel, în ca-

străduiesc să 
strînsă legă- 
respectivă și 
care stau în 
U.T.M. din

drul unei ședințe de comitet, 
la care au participat și propa
gandiștii, Maria Dan a vorbit 
despre metodele ei în expu
nerea lecțiilor, conducerea 
convorbirilor și sprijinirea, în 
studiul individual a cursanți- 
lor din cercul pe care-1 con
duce.

Secretarul comitetului co
munal U.T.M. se îngrijește să 
țină în permanență la curent 
propagandiștii cu sarcinile 
concrete care stau în fața or
ganizațiilor de bază U.T.M. 
din comună. Aceasta dă posi
bilitatea fiecărui propagandist 
să facă o legătură mult mai 
strînsă a expunerilor, convor
birilor organizate cu sarcinile 
concrete care stau în fața ti
nerilor colectiviști.

Așa spre exemplu la lecția 
„Partidul Muncitoresc Romîn 
— forță conducătoare a po
porului nostru în lupta pen
tru construirea socialismului* 
ținută la cercul de la G.A.C. 
Rapolt „Să ne cunoaștem pa
tria socialistă", s-a vorbit și 
despre sarcinile reieșite din 
documentele de partid cu pri
vire la folosirea rațională a 
terenurilor agricole. Propa
gandista a explicat cu acest 
prilej cursanților că în regiu
nile deluroase este indicat să 
se extindă plantarea viței de 
vie și a pomilor fructiferi, 
deoarece în aceste regiuni po
micultura și viticultura dau 
randamentul cel mai mare, 
în planul comitetului U.T.M. 
se prevede ca tineretul din 
comună să planteze în acest 
an, pe terenurile celor două 
gospodării colective 500 puieți 
de pomi fructiferi.

In vederea completării cu
noștințelor predate la cercu
rile învățămîntului polițe, 
pentru formarea la cursanți a 
unor imagini cît mai complete 
asupra frumuseților și bogă
țiilor patriei noastre so
cialiste, comitetul comunal 
U.T.M. și-a prevăzut în pla
nurile de viitor să organizeze 
cu tinerii excursii colective

In același plan al comitetu
lui comunal U.TJ4. sînt pre
văzute. de asemenea, date 
precise la care se va angli»» 
desfășurarea învățămîntuiui 
politic U.T34.; modul în care 
propagandiștii vor fi ținuți la 
curent cu sarcinile concrete 
ale organizației U.T.M. din 
comună; generalizarea expe
rienței pozitive a celor mai 
buni propagandiști, astfel in
cit învățămîntul politic U.T.M.. 
să contribuie într-o măsură 
tot mai mare la creșterea 
maturității politice a utemiști- 
lor, la antrenarea lor în mun
ca de întărire economico-or- 
ganizatorică a gospodăriilor 
colective din comună.

GH. FIRIȚEANU

Cercul de aero-navomodele din cadrul Casei pionierului 
din Reșița este frecventat de 95 elevi de la școlile din oraș. 
In fotografie : Un grup de pionieri luciînd la construcția 

aeromodelelor de faza I.
Foto : AGERPRES

(Urmare din pag. I-a)

e o gospodărie 
iar sectorul por- 

iutereseazâ in

Icoana nu 
prea mare, 
cin, care mă 
mod special, este foarte slab. 
Dar tocmai de aceea vreau 
să merg acolo. Organizația 
de partid din această gospo
dărie a antrenat pe toți co
lectiviștii pentru întărirea eco- 
nomico-organizatorica a gos
podăriei. Sectorul 
se va 
mult 
cînd
Icoana va deveni o gospodă
rie bogată, cu o producție 
cerealieră mare și cu un sec
tor zootehnic puternic. Eu 
vreau să fiu unul din cei care 
vor contribui cu toată price
perea la îndeplinirea acestei 
sarcini de mare răspundere.

Vasile Boncotă. absolvent 
al Institutului agronomic din 
București.

Eu, împreună cu soția, 
tel e și colegă, am 
practica la gospodăria 
cola colectivă „Ștefan 
văț" din comuna Sudiți, 
nul Fetești. G.A.C. 
Plavăț" e o gospodărie mare 
— circa 4.000 ha — bine dez
voltată, și cu perspective fru
moase. Aș vrea sa fiu repar
tizat tot acolo. Atît eu, ca in
giner agronom, cît și soția 
mea, ca inginer zootehnist, 
vom gâsi la G.A.C. „Ștefan 
Plavăț" un cîmp de activitate 
foarte bogat. împreuna vrem 
sâ contribuim la dezvoltarea

zootehnic 
dezvolta și el foarte 
Nu e departe timpul 
G.A.C. din comuna

[, care 
făcut

raio- 
„Șteian

proporționala și îmbinarea 
armonioasă c celor doua 
sectoare: agricol și zooteh
nic. Totodată, îmi voi începe 
munca de cercetare științifi
că deoarece doresc să mă 
perfecționez continuu în me
seria atît de frumoasă pe 
care mi-am ales-o.

Alfred Ludwig, absolvent al 
Institutului agronomic din 
mișoara.

La G.A.C. „23 August* 
comuna Romînași, raionul 
lâu, regiunea Cluj am 
cut practică și, mărturisesc, 
acolo aș dori să lucrez ca 
inginer zootehnician. Sectorul 
zootehnic e ioarte dezvoltat 
ceea ce mi-a dat posibilita
tea să-mi verific în practică 
și să-mi întregesc cunoștin
țele căpătate în facultate. 
Oamenii mi-au devenit și ei 
foarte apropiați. Toți sînt 
buni crescători de animale. 
In creșterea animalelor ei 
îmbină tradiția cu cele mai 
noi cuceriri ale științei în 
acest domeniu. Intorcîndu-mă 
acolo ca inginer eu voi putea 
să-mi continui munca începu
tă, să contribui la dezvolta
rea sectorului bovin, la spo
rirea producției de lapte pe 
cap de vacă furajată. Vreau 
să ajut totodată l-a dezvolta
rea sectorului avicol pînă la 
realizarea a 500-600 păsări la 
suta de hectare.

Iată «de ce doresc eă fiu 
repartizat la G.A.C. „23 Au
gust". Dar chiar daca voi fi 
repartizat la altă gospodărie

Ti-

din 
Za- 
fă-

125 de ani 
de la moartea 

marelui poet rus
A. S. Pușkin

Vineri eu avut loc la Casa prie
teniei romîno-sovietice din Capi
tală deschiderea expoziției docu
mentare „A. S. Pușkin“ și o ma
nifestare literar-artistică, 
zate de Consiliul

organi- 
General 

A.R.L.U.S. și Uniunea Scriitorilor 
din R. P. Romînă cu prilejul 
memorării a 125 de ani de 
moartea marelui poet rus.

Au luat parte acad. Tudcr 
ghezi, președinte de onoare 
Uniunii Scriitorilor, ~ 
Botez, vicepreședinte al Uniunii 
Scriitorilor, acad. Petre Constanti- 
nescu-lași și Marin Florea lones- 
cu, vicepreședinți ai Consiliului 
General A.R.LU.S., Ion Jalea, pre
ședintele Uniunii Artiștilor Plastici, 
Al. Buican și O. Livezeanu, vice
președinți ai I.R.R.C.S„ numeroși 
oameni da arta și cultură, oameni 
a> muncii.

Au fost de față I. K. Jegalin, 
ambasadorul Uniunii Sovietice la 
București, și membri ai Ambasadei 
U.R.S.S.

co
la

Ar
ai 

Demostene

★
Posturile romînești de Radio au 

consacrat numeroase emisiuni 
creației pușkiniene. Cu pri.ejul 
comemorării a 125 de ani de la 
moartea marelui poet rus s-a re
luat în cadrul emisiunii „Teatru la 
microfon" poemul dramatic „Ru- 
salka", se vor mai transmite și e- 
misiuni dedicate creației de operă 
și un montaj de versuri din opera 
lui Pușkin .

nevoie de noi
eu voi merge bucuros. Voi 
merge oriunde e nevoie de 
mine.

„Vom merge acolo unde e 
nevoie de noi". Aceasta este 
de fapt ideea care străbate 
toate scrisorile noilor ob- 
solvenți ai institutelor agro
nomice. Aceasta este și ho- 
tărîrea lor. Ei vor pleca pe
ste puține zile spre ogoarele 
patriei avînd vii în minte 
sarcinile trasate de Congre
sul al III-lea al partidului și 
de Plenara C.C. al P.M.R. din 
iunie—iulie 1951 lucrătorilor 
din agricultura. Recomandă
rile Consfătuiri pe țară a ță
ranilor colectiviști le vor fi, 
de asemenea, de un prețios 
ajutor în munca atît 
i ©sântă și frumoasă 
și-au ales-o.

Redacția „Scînteii 
lui" urează noii promoții de 
absolvenți ai institutelor a- 
gronomice mult succes în ac
tivitatea pe care o vor des
fășura pentru înflorirea agri
culturii noastre socialiste.

de înțe
pe care

tineietu-

a SpartachiadeiDupă etapa l-a

întrecerile
în agenda marilor competi

ții de mase, Spartachiada de 
iarnă a tineretului a ocupat 
în ultima vreme, locul cel mai 
însemnat. Din întreaga țară 
parvin veștile participării en
tuziaste a iubitorilor sportu
lui la această mare întrecere 
populară. De pe acum, deși 
bilanțul este departe de a fi 
fost făcut, se poate prevedea 
un record în ceea ce privește 
numărul de participări la ra
murile sportive înscrise in 
programul competiției.

Pentru elevele și elevii Școlii 
medii nr. 22 „Gh. Lazăr“ din 
Capitală, Spartachiada de iar
nă a tineretului a constituit 
un eveniment sportiv de pri
mă importanță. Bătrînul liceu 
de lingă Cișmigiu, unul din
tre cele mai vechi din Bucu
rești, care și-a serbat nu de 
mult un secol de activitate, 
are frumoase tradiții și în do
meniul sportului. El a dat ță
rii noastre mulți campioni și 
recordmeni, numeroși sportivi 
care au făcut fală culorilor 
patriei. Fetele și băieții noștri 
iubesc exercițiile fizice. Iar 
vestea începerii întrecerii 
Spartachiadei a fost primită 
cu entuziasm și înflăcărare. 
Școala medie nr. 22 „Gh. La
zar" avea de apărat un pres
tigiu bine statornicit în rîndul 
instituțiilor de învățămînt din 
București.

Planul comun de acțiune 
pentru organizarea în cele mai 
bune condiții a întrecerilor 
și pentru o participare nu
meroasa a fost stabilit și dis
cutat — în comun — de con
siliul asociației sportive și co
mitetul U.T.M. al școlii, încă 
de la 22 decembrie 1961. S-a 
hotărît să nu se precupețeas
că nici un efort, să fie folosite 
formele cele mai variate și ex
tractive pentru a îndemna cît 
mai multi elevi să se alinieze 
la startul probelor sparta chia- 
dei. în acest scop au fost fo
losite gazetele de perete, di
ferite afișe, panouri etc. Cam
pionatele pe clase care au de
venit tradiționale în școala 
noastră au constituit de ase
menea un mijloc eficace de a 
atrage pe elevi în competiții. 
Consiliul asociației sportive și

La noi, foti tinerii
(Urmare din pag. I-a)

PE SCURT
continuă»^

comitetul U.T.M. au analizat 
periodic modul cum se desfă
șoară Spartachiada de iarnă a 
tineretului, au popularizat 
metodele și inițiativele bune, 
clasele cu cei mai mulți par- 
ticipanți, au făcut cunoscuți 
masei de elevi pe învingători. 
O plăcută coincidență: aceș
tia erau de regulă fruntașii la 
învățătură pe școală.

Toate acestea ne-au ajutat 
să încheiem prima etapă a în
trecerilor cu un bilanț rodnic. 
La competițiile de șah, schi, 
gimnastică au luat parte pes
te 1.300 de elevi dintre care 
aproape 1.100 s-au întrecut la 
gimnastică. “ 
schiului 
vacanța 
specială 
Dor.

Nu ne 
tachiada 
doar începutul unor acțiuni 
vaste pentru răspîndirea acti
vității sportive in rîndul șco
larilor noștri. Va exista în 
continuare aceeași grijă ca ti
nerii care au făcut primii pași 
în activitatea sportivă, luînd 
parte la întrecerile Sparta- 
chiaadei și au prins astfel 
gustul activității sportive, să 
aibe asigurate toate condițiile 
pentru a-și continua cu ace
lași succes evoluțiile pe tere
nurile de sport. Cîștigătorli 
primei etape își vor măsura 
forțele mai departe în între
cerea cu cei mai buni din alte 
școli. Ceilalți, care n-au gus
tat de la început din „cupa" 
succesului vor avea prilejul să 

parte la concursurile care 
vor organiza cu regularita- 
pe școală. în acest fel, vor 
împrospătate cu elemente

Pentru iubitorii 
a fost organizată în 
de iarnă, o tabără 
la cabana Vîrful cu

vom opri aici. Spar- 
de iarnă a constituit

ia
se 
te 
fi 
noi echipele noastre de bas
chet (băieți și fete), volei (bă
ieți și fete) și gimnastică 
(fete), campioane raionale în 
întrecerea republicană a șco
larilor, care au în program in
teresante întîlniri bilaterale 
cu școlile medii nr. 27 (volei), 
nr. 23 (baschet) și nr. 36 (șah) 
din raionul V. I. Lenin.

prof. AURELIA CIMPOIERU 
secretara comitetului U.T.M. 

al Scolii medii nr. 22 
„Gh. Lazăr“ din București

învață

î
discuta <

La 19 aprilie 
va avea loc la 
București ședințe 
comisiei de ju» 

‘ niori din cadrul 
Uniunii Europene 
de Fotbal Asocia- 
tie (U.E.F.A.) care 

o serie de probleme 
desfășurarea turneului

va 
legate de 
international de fotbal programat 
în fara noastră.

★
Turneul international U.E.FA 

va fi urmărit de o serie de per
sonalități ale fotbalului european 
prinfre care Stanley Rous (An
glia), președintele F.I.F.A. și mem
bru în comisia de juniori U.E.FA., 
Ebbe Schwartz (Danemarca), pre
ședintele U.E.F.A., Jose Crahay 
(Belgia), vicepreședinte al Comi
tetului executiv U.E.F.A., Loo 
Brunt (Olanda), membru în comi
sia de juniori U.E.F.A., losef Vogi 
(R. S. Cehoslovacă), membru în 
comisia de juniori U.E.F.A., și AAi- 
hail Daphinoff (R. P. Bulgaria), se
cretar adjunct al U.E.FÂ.

★
Federafia noastră de fotbal a 

desemnat pe cei 10 arbitri romîni 
care vor conduce înfîlnirile din 
cadrul turneului U.E.F.A. : St. Ma- 
taizer, N. Mihăilescu, M. Popa, 
I. Ritter, Al. Toth, A. Bantu, Z. 
Drug, V. Dumitrescu, A. Macovei 
și C. Nijescu,

★
Duminică de la ora 19, în sala 

sporturilor Floreasca, va avea loc 
întîlnirea internațională de hand
bal dintre echipele feminine Știin
ța București și Ork Belgrad, 
contînd pentru semifinalele „Cu- 
pei campionilor europeni". în ve
derea acestui meci echipe bucu- 
reșteană se antrenează intens.

Aseară s-a disputat to sala Di
namo derbiul masculin al „Cupei 
de iarnă" |a handbal în care s-au 
înfîlnit echipele bucureștene Di
namo și Știința. Dinamovișfii au 
obținut victoria cu scorul de 
32—20 (17—11), calificîndu-se
pentru turneul final care începe 
!a 1 martie în Capitală.

★
• In zilele de 17 și 18 februa

rie vor avea loc în sala Floreasca 
II întrecerile din cadrul concursu
lui republican de atletism pe te
ren acoperit, rezervat seniorilor.

(Agerpres)

Lecțiile teoretice sînt ur
mate de exemplificări 
practice. Maistrul instruc
tor din atelierul de prac
tica al Școlii de meserii 
din Iași explica unui grup 
de elevi din anul IV cum 
se execută măsurătoarea 

corecta cu șublerul
Foto: N. STELORIAN

tânăr seralist răspunde în 
scris.

în legătură cu acest concurs, 
tovarășii de la biblioteca cabi
netului tehnic ne mărturiseau 
că în nici un an biblioteca nu 
a cunoscut o mai mare aflu
ență de tineri ca în acest an.

Prima etapă a concursului 
s-a încheiat o dată cu primul 
trimestru. Acum, în perioada 
de vacanță, toți seraliștii parti
cipă la ciclul de conferințe 
tehnice ținute de inginerii cei 
mai pregătiți din fabrică.

La secția sculerie, mais
trul Teodor Bizim, secretarul 
organizației U.T.M., ne-a de
clarat: Seraliștii participă cu 
regularitate la cursurile de ri
dicarea calificării profesionale, 
chiar și în timpul anului șco
lar." Nu prea eram dumiriți. 
Observind acest lucru secreta
rul ne-a povestit mai pe largi

„Da 
pau 
ziar 
țele 
cest 
căci 
au cerut să participe și ei la 
cursuri. Cererea lor a fost te
meinic studiată și s-a stabilit 
ca în 
tii să 
gătite 
trecut 
luni, iar seraliștii noștri au 
participat cu regularitate la 
cursurile de ridicarea califică
rii profesionale, obținînd in a- 
celași timp și la școală numai 
note bune".

Aceeași atenție este acor
dată ridicării calificării profe
sionale și în celelalte secții ale 
fabricii, organizațiile U.TJd. 
ocupindu-se cu spirit de răs
pundere de această problemă.

început seraliștii partici- 
la concursul organizat de 
și bineînțeles la conferin- 
din timpul vacanței. A- 
lucru nu a durat mult 
tinerii seraliști din secție

fiecare sîmbătă, seraliș- 
participe la cursuri pre- 

special pentru ei. Au 
de atunci aproape trei

Cu prilejul acestui raid am 
notat o serie de rezultate pri
vind calitatea produselor, rea
lizarea de economii, rod al 
aplicării unor importante mă
suri tehnico-organizatorice și 
bineînțeles și al ridicării 
calificării profesionale a mun
citorilor. Ne-ar fi trebuit pen
tru concluzii o &ifră mai grăi
toare, așa că am cerut din 
nou ajutorul secretarului co
mitetului U.T.M. pe fabrică. 
Și iată ce am aflat. In fabrică 
există 84 de brigăzi de produc
ție ale tineretului. La ultima 
analiză, 24 dintre ele au pri
mit titlul de brigadă fruntașă 
îndeplinind toate criteriile re
comandate de C.C. al U.T.M. 
Celelalte 60 își îndeplinesc cu 
regularitate planul de pro
ducție, toate lucrează sub 
coeficientul de rebut admis, 
depășesc permanent angaja
mentele privind realizarea de 
economii.

Informații
Vineri a avut loc la Casa 

Scriitorilor „Mihail Sado- 
veanu“ o întîlnire între dele
gația de scriitori sovietici 
care ne vizitează țara, și oa
meni de cultură din Capitală.

Au fost de față reprezen
tanți ai Ambasadei Uniunii 
Sovietice la București.

întîlnirea a constituit un 
rodnic schimb de experiență 
în legătură cu diverse pro
bleme ale artei teatrale ac
tuale. Membrii delegației 
și-au împărtășit impresii des
pre spectacolele pe care le-au 
vizionat în țara noastră.

★
Tot în cursul zilei de vi

neri membrii delegației ta 
frunte cu Afanasi Salînski, se
cretar al Comitetului Execu
tiv al Uniunii Scriitorilor din 
U.R.S.S., au fost primiți de 
Constantin Prisnea, adjunct 
al ministrului Învățămîntului 
și Culturii.

CINEMATOGRAFE
B-s furat o bombă : Bucu

rești, Gh. Doja, Alex. Sahia, 
23 August; Frumoasa Lurette: 
Patria; Insula: Republica, 
L C. Frimu ; Profesorul Mam- 
lock: 16 Februarie, Drumul 
Serii; Muzicantul orb : Ma- 
gheru, E. Pavel, Miorița; Ba-

lada Siberiei: V. Alecsandri ; 
Făclii: Lumina; Marinarul 
îndrăgostit; Maxim Gorki; 
Drumul spre inalta societate : 
Central; Poveste despre o 
fată: Victoria ; Alexandr
Nevski : Tineretului; Coada 
privighetorii — Animalele

Continuăm în acest număr 
să vă prezentăm cîteva din 
realizările mai recente ale 
tehnicii românești. în acest 
scop am cercetat documenta
ția tehnică, foarte bogată în 
acest început de an. lată cî
teva dintre ele :

Noutăți în tehnica
romînească

Un nou procedeu 
de comentare

In fața cuptorului, munci
torul de la secția de trata
mente termice așteaptă de 
mai multe ore desăvîrșirea 
operației de cementare a u- 
nui nou lot de piese. In înve
lișul carburant, alcătuit din 
mangal, carbonat de sodiu 
(sau carbonat de bariu), pie
sele capătă treptat un strat 
dur care le va conferi o re
zistență sporită la rupere. 
Cutiile de cementare au fost 
introduse în cuptor de aproa
pe 8 ore. Este o operație pre
tențioasă, care necesită creș
teri succesive ale temperatu
rii. Pentru fiecare 0,10—0,15 
mm de strat cementat este 
necesară o oră de încălzire.

Probabil că în timpul unei 
asemenea așteptări, în fața 
ochiului incandescent al cup
torului, inovatorilor Iosif Gli
gan și Gh. Cosma de la U- 
zina „Unio“ din Satu-Mare 
le-a venit ideea cementării 
prin piroliză. O pastă consis
tentă compusă din 40% păcu
ră, 3O°/o mangal, 20°/« dex- 
t.rină și 10 */o soda calcinată, 
în amestec cu petrol lampant, 
se aplică uniform pe supra
fața pieselor care urmează să

fie cementate. Temperatura 
in cuptor crește pînă la 1050* 
C, în schimb în 40-60 minute 
stratul cementat se adincește 
cu 1-1,5 mm. Timpul total 
de cementare se reduce astfel 
la două ore și jumătate.

Procedeul, care dă rezultate 
foarte bune mai ales la repe
rele în greutate de 3-4 kg. 
poate fi generalizat cu ușu
rință în toate uzinele 
cementează piese.

care

Din nou despre 
pulberile metalice
Divizarea metalului in par 

ticule microscopice cu scopul 
deliberat de a le reomogeni- 
za în forme noi și 
buințări noi a mai 
zentată în pagina 
a ziarului nostru.

De astă dată vă vom infor
ma despre o acțiune a tehni
cienilor de la Uzinele „Stea 
gul Roșu" din Brașov, care 
se situează printre pionerii 
folosirii pulberilor metalice 
în țara noastră.

Lagărul poros din pulbere, 
de bronz grafitat prezintă â- 
vantaje importante la mașinile 
cu întreruperi și schimbări 
dese ale sensului de mers. Ele

cu între- 
fost pre 

științifică

au autoungere, nu reclamă 
supravegherea în mers, nu 
prezintă defecte de „oboseală", 
permit utilizarea arborilor 
necăjiți, funcționează fără sgo- 
mot, consumă cantități mici 
de lubrifianți, în fine, reali
zează importante economii de 
metale neferoase.

Trebuie să precizăm că par
ticiparea tehnicienilor brașo 
veni la fundamentarea unui 
procedeu de fabricare in serie 
a pieselor sinterizate nu s-a 
rezumat la un simplu proces 
de industrializare, ci conține 
un volum apreciabil de crea 
ție originală. Dozarea și pre
sarea pulberii au impus pro
iectarea și executarea unui 
dozator volumetric și a unui 
dispozitiv de presare cu 21 de 
locașuri, care a sporit produc
tivitatea cu 15 la sută și a re
dus prețul de cost cu 30 la 
suta.

La Uzinele „Steagul Roșu" 
s-au executat pînă astăzi 15 
repere din pulberi metalice. 
Este o experiență prețioasă.

Materiale plastice 
pentru construcții
Polimerii acrilici, care se 

utilizează astăzi in aproape

toate ramurile industriala, se 
află in centrul atenției cerce
tătorilor de la Institutul „Chi- 
migaz" din Mediaș.

Un foarte important sec
tor industrial în care polime
rii se folosesc cu rezultate ex
celente este cel al construcții
lor. Pe șantiere îi aflăm fie 
sub formă de emulsii în api, 
fie sub aceea de soluție în di
verși solvenți organici.

Lacurile și vopselele acrili
ce de acoperire sînt solicita
te. în special, pentru rapidita 
tea cu care se usucă, ceea ce 
contribuie la scurtarea ter
menelor de dare în folosință a 
construcțiilor noi. Ele pot fi 
folosite la finisări interioare 
și exterioare, la protecția su
prafețelor, precum și în stra
turi de protecție transparente 
la monumente și opere de 
artă.

Institutul „Chimigaz" a ini
țiat experiențe interesante, 
dintre care cea efectuată în 
tr-o cramă ce prezenta zone 
de mucegai și umezeală, a 
probat impermeabilitatea, 
trăinicia, marea aderență, as
pectul plăcut și întreținerea

Ufoară a peliculei de polimer 
acrilic.

Cercetările continuă in ve
derea elaborării unor noi ma
teriale plastice, ieftine și cu 
aspect plăcut, destinate con
strucțiilor.

O „împâmîntenire"
Uneori, se oferă specialiști

lor noștri, spre dezlegare cite 
o „enigmă" în analiza organo 
leptică. Enunțul problemei vi
zează, de regulă, tipul și cali
tățile unui vin. „Enigma** cu 
buchet îmbietor este atunci 
îndelung și cu meșteșug „plim
bată" prin sensibilul „analiza
tor** al degustătorului, după 
care urmează soluția, care 
uneori echivalează cu un ver
dict. Nu de mult specialiști cu 
înaltă calificare au stat înde
lung în fața unui vin de cu
loarea chihlimbarului, puter
nic alcoolizat și cu gust dul
ceag. Intr-un târziu, unul a în
drăznit : Xeres ? Notele acor
date erau superioare celebru
lui vin iberic, și totuși despre 
el era vorba.

Xeres la Centrul școlar

Ciumbrud, în inima Tîrnave- 
lor, iată o noutate tehnică la 
care numai enologii ar putea 
aduce precizări. Dr. P. Ilinca, 
de la Institutul de cercetări 
alimentare, și ing. Gh. Csa- 
vossy, de la Centrul școlar vi
ticol Ciumbrud, care au comu
nicat obținerea vinului de tip 
Xeres din soiuri de struguri 
autohtone, au arătat că prin
cipala dificultate o constituie 
obținerea și menținerea peli
culei de drojdie, denumită în 
Spania „soleră“, formată din 
celule in stare oxidativă pe 
suprafața vinului și care, pe 
parcursul unui proces de ma
turare, durind între trei și 
patru ani, imprimă Xeres
ului caractere specifice.

Specialiștii noștri au comu
nicat amănunte tehnice deo
sebit de interesante oare pun 
in evidență nivelul superior 
atins de această știință în țara 
noastră, laolaltă cu faptul că 
bogăția viticolă a țării oferă 
posibilități multiple de valori
ficare complexă. Astfel, Xe- 
res-ul de la Ciumbrud este 
superior unor tipuri originale 
atît sub raportul gradului de 
alcoolizare, cît și sub acela al 
procentului de zahăr, poate fi 
preparat din soiuri variate de 
struguri, după o tehnologie 
bine precizată care ține sea
ma, in principal, de clima di
ferită a 
mănunt 
care se 
d''i ani.

țării noastre, și — a- 
foarte important — 
maturează în numai

LUCA FELEA

(Agerpres)

arctice — Jos din pat — Vreau 
să știu tot — nr. 18 — El Gre
co in Toledo : Timpuri noi; 
Program special pentru copii 
— dimineața, Cazacii — după 
amiază : 13 Septembrie; în 
noaptea spre 13: înfrățirea 
între popoare, Flacăra ; Nu e 
loc pentru animale sălbatice : 
Cultural, Munca ; Tom-Dege- 
țelul: Alex. Popov, Arta, Vol
ga ; Cintecul porumbiței ce
nușii : 8 Martie ; Fata cu ghi
tara : Grivița ; Flăcări în tai
ga : C. David, Luceafărul; 
Primele încercări: V. Roaită, 
Libertății; Secerișul verde: 
Unirea, G. Bacovia ; Rosema
rie : T. Vladimirescu; Salt 
spre glorie: Popular, B. De- 
lavrancea; Porto-Franco: Mo
șilor ; Zece pași spre răsărit: 
Donca Simo ; Călătorie peste 
trei mări : M. Eminescu ; Cer 
senin : I. Pintilie ; Primăvara 
fetelor: 8 Mai; Don Giovan
ni: Floreasca; Te iubesc via
ță: N. Bălcescu; Ivan cel 
groaznic : Olga Bancic ; Bu
fonul regelui: 30 Decembrie ; 
Caidul: Aurel Vlaicu.

i t r k i n in xt a : ■
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— Scrisoare către comsomoliștii - 
anului 1981

Ministrul R. F. Romine in Ceylon 
și-a prezentat scrisorile de acreditare

■
 a orice te aștepți 

să citești cnunci 
cînd răsfoiești fi
lele unui proces 
verbal al unei șe- 1 dințe. Sincer vă 
mărturisesc însă 

că parcurgînd rîndurile în 
care s-au înregistrat luările 
de cuvînt ale delegaților la 
conferința comsomoliștilor din 
raionul Kirov al Moscovei, 
am simțit că inima-mi bate 
cu mai multă putere.

Despre ce este vorba ? De 
cîtva timp, în întreaga Uni
une Sovietică, în întîmpina- 
rea Congresului Comsomolu- 
lui care va avea loc în apri
lie, se desfășoară congresele 
organizațiilor de comsomol 
din aepublicile unionale, con
ferințele regionale și raio
nale. Mii de tineri vorbesc 
despre realizări, hotărăsc cu 
lăspundVrea unor adevărați 
constructori ai comunismului 
ce trebuie făcut pe viitor.

Revenind la procesul ver
bal despre care vă relatam, 
am reținut cîteva rînduri. Era 
vorba despre un document 
adoptat în unanimitate și 
care, așa după cum mărturi
seau cei care conduceau șe
dința, nimănui nu-i venise în 
minte să-l planifice dinainte.

Un tînăr s-a sculat și a 
propus :

— Haideți să adresăm o 
scrisoare celor care se vor 
aduna la conferința raională 
a Comsomolului peste 20 de 
ani.

Răspuns au fost aplauzele.
Și iată că am în față scri

soarea adresată zecilor de 
Ivani, Costea, Liusea, Kiril, 
Ana, Alexandr, Gheorghi, care 
se vor aduna în 1981 pentru 
a-și discuta activitatea. Unii 
dintre ei poate că nu s-au 
născut, alți viitori delegați 
poate că s-au născut dar nu 
merg încă pe propriile lor pi
cioare din motive strîns lega
te de grija părinților care îi 
feresc, cu ajutorul cărucioru
lui, să nu cadă : în fine, alții 
chiar dacă merg nu cred că 
au altă grijă decît aceea de 
a învăța bine poezii pentru 
ca educatoarea de la cămin 
să le spună „molodeț" (bra
vo 1).

In orice situație ar fi însă 
acești tineri cetățeni ai statu
lui sovietic, cert este că 
peste 20 de ani ei vor fi a- 
ceia care vor citi cu glas 
tare scrisoarea comsomoliș
tilor din generația părinților 
lor.

„Dragi prieteni, scriu corn- 
.sj^eliștii din raionul Kixov. 
Ntii comsomoliștii anilor 60

f^7fJT77iPp rcurt Pp scurt
MONROVIA. — Cosmonau

tul sovietic, I. A. Gagarin, 
care se află în vizită la Mon
rovia, a început la 9 februa
rie călătoria prin țară. La 8 
februarie el a vizitat capitala 
Liberiei și șantierele unor 
construcții civile. Mii de mun
citori l-au salutat călduros pe 
primul cosmonaut din lume. 
In seara aceleiași zile, in cin
stea oaspetelui sovietic s-a o- 
ferit o mare recepție.

VIENA. — La 8 februarie 
a.c., în cadrul ciclului de con
ferințe despre țările europene, 
organizat de Universitatea 
populară „Brigittenau", din 
Viena a conferențiat M. Un- 
gureanu, atașat al legației ro
mîne. Au fost prezentate apoi 
filme documentare romînești.

Țara celor 3.000 de insule
„Startul" în lunga noastră călă

torie peste mări și țări a fost dat 
de pe aeroportul Băr.easa, în- 
tr-una din zilele de decembrie ale 
anului 1961. Drum obișnuit pină 
la Atena. Carnetul de însemnări a 
fost totuși des solicitat. Dar e 
greu de făcut loc aici atîfor impre
sii. $i-apoi, marea călătorie, de 
fapt, de-abia începea...

Cu „Quantas 
Empire “ 
la drum

■
 burăm la 30.000 de 

picioare deasupra 
Mediteranei, spre 
Cairo, cu un puter
nic reactor al com
paniei QUANTAS 
EMPIRE AIRWAYS- 

Australia. Viteza : 950 pe oră. 
înșurubat puternic în masele de 
aer, avionul are un zbor liniștit.

...După o escală scurtă la Cairo, 
ne continuăm drumul spre Indo
nezia. Dar, iată I La circa 3—400 
km de Caraci, stingem figările, ne 
legăm vîrtos cu curelele și., aștep
tăm. La cîteva secunde stewar
desa abia finîndu-și echilibrul, ne 
da indicații cu privire la folosirea 
colacului de salvare autopneuma- 
tic... Aterizăm la Karaci, destul de 
dificil. Unul din jeturile reactoru
lui se defectase. După 10 ore de 
reparații, ne continuăm ruta. De 
pe fața noastră a tuturor călători
lor nu dispăruse însă îngrijorarea.

La Singapore aterizăm în bune 
condiții, pe o căldură cu adevă
rat tropicală. Sînt plus 40 grade. 
Vameșii ne iau în primire. Pașa
poartele sînt riguros controlate, 
întoarse pe toate părțile. Aștep
tăm în sala de tranzit transborda 
rea în avionul pentru Djakarta. 
Dar... neavînd viza de tranzit 
pentru aeroportul Singapore sîn
tem reîmbarcafi în avionul compa
niei „Quantas" și numai după o 
oră de staționare, iată-ne „vrei, 
nu vrei" trimiși în... Australia I 

vă salutăm cu căldură. Scri
soarea aceasta o veți citi în 
1981, în acele ‘zile va fi ter
minată construirea bazei teh- 
nico-materiale a comunismu
lui și veți putea spune cu 
mîndrie, noi sîntem coeso- 
moliști ai țării comunismului 
victorios".

Iar cei care vor citi peste 
20 de ani aceste rînduri vor 
ști că autorii scrisorii au fost 
printre cei care au înfrumu
sețat Moscova, care au con
tribuit la automatizarea pro
ducției, care prin roadele 
muncii lor au făcut posibilă 
trecerea la ziua de lucru de 
6 și 5 ore (sau chiar 4), vor 
ști într-un cuvînt că printre 
autorii scrisorii sînt cei care 
au îndeplinit cu cinste sarci
nile mărețului program al 
construirii comunismului.

Tinerii comsomoliști din a- 
nul 1981 vor citi și rîndurile 
următoare :

„Noi sîntem fericiți că fie
care zi a vieții noastre a fost 
plină de muncă creatoare, că

Corespondență 
telefonică specială 

din Moscova

în aceste zile s-a format o- 
mul societății comuniste. Ș‘im 
că și vouă vă vor râmine 
multe de făcut".

Da. peste 20 de ani cînd 
delegații la conferința ordi
nară a organizației de com
somol a raionului Kirov din 
capitala Uniunii Sovietice vor 
citi aceste rînduri, combina
tul metalurgic din Siberia de 
vest construit de comsomo
liștii de astăzi va fi dat sute 
și sute de șarje fiind socotit 
printre™ veteranii industriei 
grele.

Și poate că tinerii din 1381 
își vor aduce aminte cu mîn
drie că printre cei care au 
semnat această scrisoare a- 
dresată lor se află și o com- 
somolistă delegată de onoa
re la conferința raională, 
Sașa Kaverina, care cu cîteva 
luni înainte de alcătuirea a- 
cssîui document adresat ur
mașilor, era delegată la al 
XXÎI-lea Congres al P-C.U.S. 
și, la apelul Partidului și 
Comsomolului, a plecat in Si
beria la construcția combi
natului.

„Ce să vă urăm, dragi pri
eteni, scriu în încheierea scri
sorii lor comsomoliștii din ra
ionul Kirov. Știm că și la 
conferința voastră veți vorbi

RIO DE JANEIRO. — La 8 
februarie Tancredo Neve*, 
primul ministru al Braziliei, a 
primit delegația ziariștilor 
sovietici condusă de A. L 
Adjubei, recactor-șef al ziaru
lui ..Izvrstia".

WASHINGTON 9 (Ager
pres). — La 8 februarie Comi
sia americană pentru energia 
atomică a anunțat că S.U-A. 
au efectua: o nouă exper.ență 
nucleară subterană pe poligo
nul experimental din Nevada. 
Aceasta este cea de-a 12-a ex
plozie nucleară subterană e- 
fectuată de Comisia pentru 
energie atomică a S.U-A. din 
seria de experiențe începute , 
la 15 septembrie 1961-

Note de drum din Indonezia
Călătoria noastră care se anun

țase plăcută, începe să -< i**e- 
Pe aeroportul din Denrâ. unoe 
sîntem debarcați, vameș i ne iac 
o primire rece, nepou* coesă. Ei 
nu efectuează controlul bage e or 
în conformitate cu reg- ..e -eer- 
nafionale ci, pur și simplu, fac -n 
adevărat... inventar. Ne ec-es-ă- 
reprezentantului ,,Qwntas~ de pe 
aeroport, dar acesta dă om _-e- 
nepăsător. După ore Patro
nare, pe aeroportul pregăr • săr
bătorește în vede’ea anului eoe. 
sîntem Iu ați de un „Jeeo" și 
p ort ați în junglă, la circa 15—20 
km de port Darwin, in colons 
personalului navigant al co-oe- 
niei...

..Țigara 
prieteniei" 
■ . arăcile (bunge’or-j- 

rilej construite dta 
placaje și tablă on
dulată sînt insta- 
late pe o suprafață 
mare (cîteva zeci de 
hectare) a unei po

ieni din jungla. Aici se găsesc nu
meroși europeni (italieni, spa
nioli, austrieci, olandezi, gerra-, 
belgieni etc.) fie fugiți d.n ți- e 
lor, fie certați cu justiția europea
nă. Unii sînt foști militari, care au 
venit direct din „Legiunea străi
nă", după luptele la care ac 
participat în Algeria sau Indochina.

Plimbarea noastră matinală ne-a 
prilejuit cunoștința cu trei negri 
australieni : Kologo, Phigaro si 
Figosso. l-am găsit robotind de 
zor pe o plantație de flori, în 
mijlocul unor îngrădituri de srr- 
mă. Sînt foarte slabi. Pielea lor 
are, în bătaia soarelui, un luciu 
strălucitor.

Kologo — „crețul"' cum ham 
„botezat" noi — ne cere prin 
semne o țigară. îi dăm cu bucurie 
un pachet. Silabisește pe cutia de 

despre fapte mărețe. Am dori 
să fiți plini de energie și en
tuziasm pentru ca peste 20 
de ani flacăra inițiativei com- 
somoliste să crriă cu putere, i 
așa cum arde azi în minuna
tele zile ale anilor 60".

Probabil că peste 20 de ani 
mulți din cei ce se află a- 
cum în sală vor veni din nou 
aici pentru a fi martori la 
citirea scrisorii, așa cum as
tăzi au venit la ei comsomo
liștii anilor 20, cei care ou 
luptat cu arma în mină pen
tru Puterea Sovietelor, cei 
care au înălțat primele con
strucții ale socialismului.

De la tribuna conferinței c 
vorbit Glavdia Baturina dele
gată la al m-lea Congres al 
Comsomolului. Femeia a- 
ceasta, martoră oculară și 
participantă activă la scrie
rea istoriei Țării Sovietelor ti
vea lacrimi în ochi și nu se 
știa de fel pentru că erau la
crimi de bucurie.

— Noi comsomoliștii anilor 
20, spunea această femeie 
bătrfnă, cu inima și vocea ti- 
nărâ, sîntem fericiți că am a- 
juns să trăim in timpurile 
cînd țara noastră a pornit pe 
drumul luminos al construi
rii comunismului. Voi veți 
crea cea mai perfectă socie
tate pe pămint și veți trăi în 
comunism. Nu există și nu 
poate exista o mîndrie mai 
mare. Da, urmașii noștri vă 
vor invidia și vor citi cu emo
ție scrisoarea voastră.

Mărturisesc din nou, cu ris
cul de a repeta cele așter
nute odată pe hîrtie, că ci
tind scrisoarea către comso
moliștii anului 1981 am fost 
mișcat și, undeva în adîncul 
inimii, s-a născut dorința de 
a putea să-i văd pe acei ti
neri comsomoliști, cetățeni ai 
statului sovietic comunist 
care peste 20 de ani vor citi 
rîndurile înflăcărate scrise 
de comsomoliștii din glo
rioasa generație a celui de al 
șaptelea deceniu al secolului 
nostra.

AL STAHX
Moscova, 9 februarie 1962

Poliția franceză manifestă o neingăduită 
de bandele de asasini ai O-AS.

toleranță

POLIȚISTUL : „Mă iertați că vă deranjez, dar n-ați vrea să-mi dați un foc ?

carton™. ..«s—i*. Ei sint de 
deper-e, ne- ! c ■- re—. ^Xn- 
cesc și dorm ca anmeie'e, pe jos, 
in mșfe hangare* — -e soune în 
franceză aussriacâ D— A-c tofî 
‘-ir- $. nxrKăm pe-r-, wQuan*as 
Empre*. Br_—,« ce bani ce ne 
-ăr-'-e Ou- oeo-re~ a bar pe 
w**sfc, sau La r-vagaz co—oa
re. care ne apr^y 2 oneaxă cu

Pe o acștță doqor-oare, ’a 
am ază, dnd toate * -ca-e e 
jtc-ge: se ascunseseră de căldura 
înăbuș *oare în cel mai îafunecos 
des'ș. r-am înfîlnif d;n nou pe cei 
tre‘ p- e'er; negri. Săpau tot '•» 
grăd-nă. Erau scăldați parcă de 
transp'^ațe. în baraca adm nisJra- 
trvă, a adăporfJ storurilor de 
căror și în oăfaia răcoroasă a 
veotSafoareior electrice, admlnis- 
f’r a ca-o-e’ .‘ucra comod, cu 
pa~re oe suc rece în față.

Bucuroș- ce revoderee noastră, 
ce> •-« -eg- s-au fotografiat cu 
-c împreună. Ape 'n semn de 
pr e“e~ e am fumat toți d'~ aceeași

Zi i -i z z'.i z -z i~ ~z i- 
• sa*. In z?-a aceea a^. rămas 
ftăsn.-z La prinz și seara, adm'- 
nts*raf>a „Quan*as"-ukn a „omis* 
să re invffe la masă.

In noao*ea de 19 decernb-ie, 
cu un a • avion am fost trimiși la 
Djakarta--

Selamat 
Datang

ta 430 dimineața. 
Am ajuns — în 
sfîrșit — la Djakarta. 
Pe aeroport nume 
roși fotografi și înal
te personalități din
partea fede'ației de 

fotbal. Ni se pun ghirlande de 
flori în jurul gitului — dl. Beosoes 
membru în conducerea federației,
ne intimpină cu brațele deschise, 
adresîndu-ni-se în limba indone

COLOMBO 9 (Agerpres). — 
La 6 februarie a.c., trimisul 
extraordinar și ministrul ple
nipotențiar al R. P. Romîne în 
Ceylon, Horațiu Iancu, și-a 
prezentat scrisorile de acredi
tare guvernatorului general al 
Ceylonului, Oliver Goonetil- 
leke.

în cuvîntarea rostita cu a- 
cest prilej, tovarășul Horațiu 
Iancu a transmis guvernato
rului general bunele urări din 
partea președintelui Consiliu
lui de Stat al R. P. Romîne, 
Gheorghe Gheorghiu-Dej. Mi
nistrul R. P. Romîne a arătat 
că poporal romîn nutrește

FRANȚA: Manifestant» împotriva 
O.A.S. atacați cu sălbăticie de poliție 
e $umcroșl morți șl răniți e continuă manifestațiile 

contra 0.1$.
PARIS 9. — Corespondentul 

Agerpres transmite : Potrivit 
ultimelor informații manifes
tațiile care au avut loc joi 
după-amiazâ în cartierul 
Bastiliei din Paris, în semn 
de protest împotriva noilor 
crime ale O-A.S. și la care au 
luat parte 60.000 de persoane 
s-au soldat cu 8 morți și peste 
250 de răniți, dintre care 30 
foarte grav. Aceste crime sînt 
o urmare a acțiunilor sălba
tice ale poliției care a ridicat 
adevărate baraje împotriva 
manifestanților. Polițiștii au 
molestat pe manifestanți îm
potriva cărora au aruncat gre
nade lacrimogene și au tras 
focuri de arme.

★
PARIS 9 (Agerpres). — Po

trivit relatărilor agenției Fran
ce Pre&se, la chemarea Con
federației Generale a Muncii, 
CJ'.T.C., in dupâ-amiaza zilei 
de 9 februarie in numeroase 
sectoare economice și admi
nistrative din Paris a fost de
clarată o grevă de scurtă du
rată însoțită de manifestații 
de stradă.

In centrul orașului, grupuri 
de sute de persoane au ma
nifestat strigind lozincile 
„O.AJS. asasini !**, „Pace in Al
geria". In cartierul redacțiilor 

zieni „Selamat Daoang I" (Bine 
«ți venit). Stringeri de mină și îm
brățișări, apoi ne îmbarcăm în 
mașini și pornim spre luxosul 
hotel : „Duta-lndonezia", gazda 
noastră.

™20 decembrie. Pină la meciul 
cu echipa „Garuda" (Vulturul In
dependenței) mai erau aproape S 
ore O plimbare prin oraș ni se 
părea instructivă. Pentru a nu ne 
rătăci (orașul Djakarta este foarte 
întins, peste 3*1» milioane de lo
cuitori), am pornit-o spre „Pasar** 
oe-a lungul kali-ului principal.

Djakarta, capitala Indoneziei, 
ere un oraș cu multă verdeață, 
aoă și canale, cu clădiri — majo
ritatea — cu puține etaje, cu o 
cacaiație extrem de aglomerată. 
Aici pe străzi poți vedea alături 
ce elegantele wRoHs-royceu-uri 
sa- ,-Me^edes 300" mii de 
^bichoghi* seu befjakuri cum li se 
mai spure la velo-ricșe, niște tră- 
surici biciclete (cu 2 pină la 4 
ocur), peda a'e de oameni. Ele 

mișună in piață, pe bulevarde 
ocolind cu dibăcie mașinile, oa
menii. Cu un coleg ziarist am luat 
puțin mai fîrziu, înspre amiază, un 
betjak, pentru a colinda mai do
mol străzile orașului. Astfel am 
luat contact cu mulțimea pestriță 
și zgomotoasă de trecători, am 
văzut pe diferite bulevarde miile 
de tarabe a'e negustorilor, care 
își întind chiar pe caldarîmul stră
zii feluritele lor mărfuri mărunte, 
am întîlnit cîteva mari blocuri — 
printre care și uriașul hotel „Indo
nezia" în curs de finisare.

Am vizitat în z’lele ce au ur
mat, cîteva parcuri, uluitor de 
verzi, portul, hotelurile ,,Dharma 
Nirmala" și „Transeera**, marele 
stadion ce se construiește cu aju
torul frățesc al Uniunii Sovietice, 
precum și cartierul european.

In Djakarta, ca și in întreaga 
Indonezie, mai sînt multe de făcut 
pentru făurirea unei vieți noi. Gu
vernul actual al frumoasei și 
tumultuoasei Indonezii reorgani
zează treptat economia țării, națio
nalizează numeroase firme străine. 

sentimente de sinceră priete
nie pentru poporul ceilonez și 
apreciază politica externă a 
Ceylonului îndreptată spre 
promovarea coexistenței paș
nice.

In răspunsul său, dl. Goone- 
tilleke a transmis la rîndul 
său cordiale urări de sănăta
te și de succes președintelui 
Consiliului de Stat al R. P. 
Romîne, Gheorghe Gheorghiu- 
Dej. „Ca și poporul romîn, a 
spus guvernatorul general, po
porul ceilonez dorește pace și 
promovează o politică de pace 
pe arena internațională".

ziarelor, grupuri de manifes
tanți au umplut toată lărg- 
gimea străzii timp de trei sfer
turi de oră scandind lozinci
le „Fascismul nu va trece !“. 
..O.A.S. asasini !“. Manifesta
ții asemănătoare au avut loc 
tn piața Rivoli, piața Ven
dome, centru administrativ 
al Parisului, precum și la gara 
Saint-Lazare.

★
PARIS 9 (Agerpres). — 

TASS transmite : Atacul ban
ditesc săvîrșit la 8 februarie de 
provocatorii fasciști asupra 
clădirii aparținînd ambasadei 
sovietice, in care se află sec
ția din Paris a agenției TASS 
și Biroul sovietic de informa
ții, a stîrnit proteste pline de 
indignare în rîndurile opiniei 
publice.

întruniți la 9 februarie la 
sediul Agenției TASS, ziariștii 
din unele țări democratice a- 
ereditați Ia Paris au adoptat o 
rezoluție în care protestează 
împotriva acțiunii teroriste să- 
vîrșite la 8 februarie de ultra- 
colonialiști și cer guvernului 
francez să ia măsurile nece
sare pentru a asigura secu
ritatea și libertatea activității 
profesionale a ziariștilor stră
ini care se află în Franța.

desen de V. VASILIU

El a și naționalizat imensa majo
ritate a firmelor olandeze, a por
nit cu întregul popor pe drumul 
îndeplinirii primului plan cincinal, 
o hotăntă luptă împotriva mizeriei 
și șomajului.

Tineretul 
indonezian 
in primele 

rinduri

I
; n zilele de 21—24

1 decembrie delegația

de sportivi romîni a 
I fost trimisă în fru

moasa și exotica
’ ’ insulă Bali, pentru

odihnă. Imaginea a- 
cestei splendide insule nu se va 
șterge din mintea noastră nici
odată. Vegetația luxuriantă, felul 
de viață atît de original al bali- 
nezilor, miile de temple vetuste 
văzute de-a lungul drumurilor pe 
care le-am parcurs — toate aces
tea s-au întipărit bine în mintea 
noastră. Condus de prietenul meu 
dl. Gd. Rake, am vizitat Dempha- 
sarul, capitala insulei Bali. Pe un 
mare teren viran, folosit și pentru 
sport, unități ale armatei guverna
mentale indoneziene își făceau 
instrucția lor zilnică. Alături de 
tineri băieți, erau mici detașamen
te de tinere balineze, fete oacheșe, 
potrivite la statură, cu ochi sfre
delitori. In pas cadențat, îmbrăca
te în bluze și fuste cachi, făceau 
exerciții din instrucția de front.

Am discutat într-o pauză cu un 
tînăr soldat balinez. Acesta mi-a 
spus :... „Istoria luptei noastre 
pentru libertate și independentă 
este cunoscută de lumea întreagă. 
Noi — tineretul — nu putem uita 
ce nenorociri au cauzat poporului 
nostru trupele de rebeli și ban
dele reacționare ale Dar-ul Isla
mului. în unele localități din Jawa, 
Sumatra, Kalimantan a fost distrus 
tot ceea ce au creaf natura și 
poporul nostru mîndru și puternic, 
au pustii totul în calea lor. Aceș
tia au vrut să se îmbogățească, să 
pună mîna pe putere din nou, să 
ne jefuiască la ordinele imperia
liștilor. Ne pregătim pentru că

Să înceteze amestecul S.U.A. 
în treburile interne ale Cubei!

NEW YORK 9 (Agrepres). 
— Comitetul Politic al celei 
de-a 16-a sesiuni a Adunării 
Generale a O-N.U. continuă 
discutarea protestului Cubei 
împotriva pericolului la adre
sa păcii și securității inter
naționale, care s-a ivit ca ur
mare a noilor planuri de a- 
gresiune din partea guvernu
lui S.U.A., îndreptate împo
triva revoluției cubane.

In ședința din 8 februarie 
a luat cuvîntul delegatul 
R.P. Romîne, Hașeganu.

Reprezentantul Braziliei, 
A. Arinos, a acordat princi

Cuvîntarea rostită de reprezentantul
R.P. Romîne în Comitetul Politic al O.N. U.

NEV7 YORK 9 (Agerpres). - 
In cuvîntarea rostită de M. 
Hașeganu în Comitetul Politic 
la ședința din 8 februarie a- 
cesta a spus între altele :

în fața comitetului nostru 
se află plîngerea unui stat mic 
— membru al O.N.U. a cărui 
independență este amenințată 
de acțiunile agresive ale unei 
mari puteri, de asemenea 
membră a O.N.U. Conform 
prevederilor Cartei (art. 35), 
Cuba este întrutotul îndreptă
țită să ceară și să primească 
din partea Organizației Națiu
nilor Unite tot sprijinul nece
sar pentru înlăturarea acestui 
pericol.

Acțiunile agresive întreprin
se de guvernul S.U.A. pun în 
pericol nu numai integritatea 
teritorială și independența 
Republicii Cuba, dar ele re
prezintă și o amenințare se
rioasă pentru pacea și securi
tatea internațională. în condi
țiile actuale, orice conflict ar
mat, în orice parte a lumii, 
poate avea implicații extrem 
de grave, el putîndu-se ușor 
transforma într-un conflict 
mondial distrugător.

Amenințarea suveranității 
și integrității teritoriale ale 
acestui stat mic din Marea 
Caraibilor, poate constitui un 
precedent periculos, pentru 
acțiuni similare împotriva in
dependenței și integrității te
ritoriale ale altor state din 
America Latină sau din alte 
părți ale lumii.

Organizația Națiunilor Uni
te trebuie de aceea să se pro
nunțe clar în sprijinul prin
cipiilor sale de bază și să cea
ră guvernului S.U.A. să pună 
capăt de îndată acțiunilor sale 
agresive împotriva Cubei.

Faptele din ultima perioadă 
dovedesc că guvernul S.U.A. 
continuă să depună eforturi 
în direcția activizării campa
niei împotriva Cubei și pa
ralel cu aceasta, el încearcă 
să atragă și alte ’țări în ac
țiunile sale agresive de pre
gătire a unei intervenții co
lective, sub egida organizației 
statelor americane.

Una din ultimele acțiuni de 
această natură a fost confe
rința de la Punta del Este 
organizată, după cum se știe, 
printr-o pregătire diplomatică 
de mari proporții și în urma 
unor puternice presiuni exerci
tate de Statele Unite asupra 
țărilor din America Latină.

patria noastră est® încă în primej
die. Irianul de vest sîngerează. 
Acolo olandezii își fac de cap, 
batjocoresc pe părinfii noștri". 
Rechemat la instrucție, își ia ră
mas bun. Aleargă spre centrul te
renului apoi se întoarce și flutură 
în semn de prietenie spre noi, 
cascheta, strigînd : Colonial perlu 
mati I — Colonialismul trebuie 
lichidat I

M-am întors, după o lungă 
plimbare prin Demphasar și 
Pedjeng, fostă capitală a insulei, 
înapoi la hotel. Pe plaja cu nisipul 
de argint, Șanul (nuca de cocos), 
un tînăr fredona nostalgic un 
splendid cîntec popular: „Uda- 
yama" (Sînt puternic și mîndru I).

Noul prinde 
rădăcini

upă meciurile susți
nute la Bali, Sura
baya și Medan 
ne-am întors din nou 
la Djakarta. Orașul 
l-am găsit la fel de 
însuflețit ca și pri

ma dată. Zgomotul nu mai con
tenește pe străzile centrale, unde 
se află numeroase magazine și 
unde cumpărătorul este tentat să 
cumpere orice. Canalurile Djakar
tei sînt pline de oameni care fac 
baie sau își spală rufele, de bărci 
încărcate cu lăzi cu banane, 
ananas, mango, papaya etc. Zgo
motul și forfota betjakurilor și 
mașinilor, prăvăliile și dughenile, 
bărcile pe canale, numeroasele 
vase aflate în port dau orașului o 
amprentă pestriță.

La Djakarta am cunoscut însă și 
noul I In Djakarta, ca și în cele
lalte orașe, funcționează școli ele
mentare și medii în limba maternă 
a populației respective, s-au în
ființat și deschis noi spitale, bi
blioteci, majoritatea ziarelor apar 
în limba indoneziană. întreprinde
rile olandeze au lost naționalizate. 
Ramuri ale economiei naționale 
indoneziene — cu sprijinul țărilor 
socialiste — se dezvoltă în ritm 
rapid, se construiesc stadioane. 
Cu prilejul Jocurilor Asiatice ce 
vor avea loc în luna august — 

pala atenție principiilor Car
tei O.N.U. și ale statutului 
Organizației Statelor Ameri
cane, care obligă pe membrii 
O.N.U. și ai O.S.A. să-și a- 
planeze disensiunile prin mij
loace pașnice, corespunzător 
cu principiile și normele 
dreptului internațional.

în cursul votului, a spus 
el, delegația braziliană va 
lua ca punct de plecare țe
lul principal — „de a se slăbi 
încordarea internațională și 
de a se aduce o contribuție 
la întărirea păcii și securită
ții internaționale".

Ceea ce s-a urmărit în fond 
la această conferință a fost 
pregătirea bazei juridice și 
ideologice pentru viitoarele 
acțiuni agresive împotriva 
Cubei.

Documentele prezentate con
ferinței sub forma unor așa- 
zise „acte de acuzare" împo
triva Cubei reprezintă de la 
prima și pînă la ultima pagi
nă un amestec brutal al 
S.U.A. în treburile interne ale 
Republicii Cuba. Ele sînt pli
ne de ură și dispreț față de 
poporul cuban

„Acuzațiile" aduse Cubei în 
aceste documente arată clar 
ce urmăresc autorii lor — li
chidarea actualului guvern al 
Republicii Cuba sprijinit de 
întregul popor cuban și in
staurarea unui regim docil 
Statelor Unite, care să permi
tă monopolurilor americane 
să-și reintroducă dominarea și 
controlul asupra întregii vieți 
economice și politice a Cubei.

Statele Unite acuză guver
nul cubanez pentru că și-a 
permis să legifereze asemenea 
reforme interne care i-au 
transformat pe țărani în stă- 
pînii pămîntului pe care îl 
lucrează, care duc la indus
trializarea Cubei, la lichidarea 
șomajului și a mizeriei, a 
analfabetismului și a înapo
ierii culturale. Poate Depar
tamentul de Stat consideră că 
asemenea reforme trebuie să 
fie aprobate în prealabil de 
monopolurile americane care 
au exploatat nu de mult 
Cuba ?

Pentru prima dată în Istoria 
Americii Latine popoarele a- 
cestui continent au ocazia să 
constate că puterea monopo
lurilor americane, care jefu
iesc în fiecare an aproxima
tiv un sfert din venitul na
țional al acestor țări, nu este 
de neînvins. Ele văd că un 
popor mic, vecin și frate, a 
reușit să înlăture de pe teri
toriul său puterea acestor mo
nopoluri și să-și reconstruias
că propria sa economie

Departamentul de Stat este 
profund îngrijorat de faptul 
că ideile revoluției din Cuba 
și reformele îndeplinite acolo 
ar putea influența și gîndirea 
altor popoare din America 
Latină. Această teamă a de
terminat între altele guvernul 
Statelor Unite de a iniția pla
nul cunoscut sub numele de 
„Alianța pentru progres", și 

anul acesta — se va inaugura ma
rele complex sportiv construit cu 
ajutorul prietenilor sovietici.

„Ca să răzbați spre mai bine, 
să clădești ceva nou, nu este un 
lucru ușor — îmi spune dl. 
Bessoes. Trebuie de biruit multe 
greutăți".

★
Întîlnirile de fotbal dintre echi

pa Petrolul și echipele indone
ziene s-au terminat în favoarea 
romînilor după cum urmează: 
5—5—0—0—27 :9. Acesta este 
bilanțul sportiv obținut pe tere
nurile de sport indoneziene. Dar 
nu acest lucru interesează cel mai 
mult. Important este faptul că 
echipa Petrolul a făcut o pro
pagandă bună sportului romînesc, 
că prietenia romîno-indonezîană
— și pe calea activității sportive
— a cîșfigat în profunzime.

în cursul călătoriei noastre prin 
Indonezia am vizitat locuri, am 
văzut oameni, am legat prietenii. 
In timpul liber am mai vizitat și 
fabrici, uzine, școli, cinematografe, 
cîteva sonde ridicate cu ajutorul 
prietenesc al specialiștilor petro
liști romîni. Da, noul prinde ră
dăcini adinei în viața poporului 
indonezian, a tineretului. Noul 
l-am văzut materializat în o serie 
de construcții noi în Djakarta.

în drum spre aeroport, în ziua 
de 2 ianuarie 1962, am fost 
impresionat de multicolorele ste- 
gulețe, de numeroasele pancarte 
cu lozinci agățate pe bulevarde, 
pe stîlpii de telegraf.

Am întrebat pe șofer : „Dar ce 
sărbătoare avefi ?“ Mi-a răspuns, 
cu un glas ce exprima bucurie : 
„Ne pregătim să-l primim pe 
eroul cosmonaut Gherman Stepa- 
novici Titov“. l-am mulțumit în 
indoneziană : Trimakasi.

Am părăsit Indonezia — fru
moasa țară a celor peste 3.000 de 
insule — cum o denumesc poeții
— cu un sentiment de satisfacție. 
Departe, în imensitatea Mării 
Chinei, a Oceanului Indian, se află 
un popor mîndru și puternic, un 
popor care luptă neobosit pentru 
o viață mai bună, pentru pace și 
prietenie între popoare.

V. GRĂDINARII

Delegatul R.S.S. Ucrainene, 
L. E. Kizea, a condamnat 
cu hotărîre imixtiunea bru
tală a Statelor Unite în tre
burile interne ale Cubei și 
ale altor state latino-ameri- 
cane. S.U.A., a declarat el, 
întreprind o imixtiune fățișă 
în treburile interne ale Cu
bei, recurgînd la presiuni 
fără precedent exercitate 
prin toate mijloacele: de 
ordin economic, militar și 
politic.

L. E. Kizea a cerut să fie 
sprijinit proiectul de rezolu
ție al Romîniei și Ceho
slovaciei.

să includă în cadrul acestuia 
o serie întreagă de promisiuni. 

Rezultatele conferinței de la 
Punta del Este, în ciuda de
clarațiilor optimiste ale d-lui 
Rusk, dovedesc că S.U.A. a 
suferit o înfrîngere. Cererile 
maximale prezentate de 
S.U.A. și în special așa-zisele 
„sancțiuni" împotriva Cubei 
au fost respinse, iar o altă 
parte din propuneri au fost 
adoptate cu o majoritate in
fimă și nereprezentativă. State 
importante din America La
tină reprezentînd majorita
tea populației au rămas mai 
departe credincioase prin
cipiului neintervenției, princi
piu care constituie piatra de 
temelie a întregului sistem 
interamerican. Toate acestea 
n-au diminuat însă pericolul 
unor noi provocări și acțiuni 
agresive împotriva Cubei. Așa 
cum au arătat alți delegați 
care au vorbit înaintea mea, 
Statele Unite continuă să pre
pare atît pe teritoriul lor 
propriu, cît și pe teritoriile 
unor țări din Marea Caraibi
lor, bande de mercenari în 
vederea unei noi intervenții 
armate.

în aceste condiții, cînd ase
menea acțiuni agresive pun în 
pericol pacea și securitatea 
internațională, O.N.U. trebuie 
să se facă auzită. Ea trebuie 
să ceară cu insistență State
lor .Unite să pună imediat ca
păt acțiunilor lor provoca-? 
ware și agresive.

Guvernul romîn, credincios 
politicii sale de coexistență 
pașnică, a militat și militează 
pentru întărirea relațiilor dq 
prietenie între state pe baza 
respectării principiului egali
tății și neamestecului în tre
burile interne.

Animată de dorința de a 
veghea la respectarea acestor 
principii, delegația romînă îm
preuna cu delegația ceho
slovacă au hotărît sa prezinte 
un proiect de rezoluție care, 
după părerea noastră, ar con
tribui la înlăturarea tensiunii 
existente și la rezolvarea pe 
cale pașnică a divergențelor. 
Ideile de bază ale proiectului 
de rezoluție sînt aceleași idei 
care stau la baza Cartei 
O.N.U. In același timp este 
necesar ca Adunarea Gene
rală să atragă în mod spe
cial atenția guvernului State-? 
lor Unite și să ceară ca a- 
cesta să înceteze de îndată a- 
mestecul în treburile interne 
ale Republicii Cuba, precum 
și orice alte acțiuni îndreptate 
împotriva integrității terito
riale și independenței politice 
a Cubei.

Delegația romînă își expri
mă convingerea că membrii 
comitetului vor aprecia to
nul constructiv al proiectului 
nostru de rezoluție și vor ma
nifesta o atitudine favorabilă 
față de el.

In încheiere aș dori să ex
prim speranța delegației ro-i 
mine că O.N.U. își va înde
plini misiunea ce-i revine de 
a contribui la menținerea pă-t 
cii și securității intemațio-! 
nale.

Apelul micului și eroicului 
popor al Cubei trebuie să pri
mească un răspuns clar și 
hotărîtor din partea noastră 
și să capete sprijinul nostru 
pentru înlăturarea pericolului 
care amenință integritatea sa 
teritorială și pune în primej
die pacea și securitatea inter
națională.

Poporul și guvernul romîn 
vor acorda și în viitor tot 
sprijinul lor poporului cuba
nez în lupta sa pentru păstra
rea cuceririlor democratice, 
pentru lichidarea intervenției 
care amenință Republica 
Cuba.

Argentina a rupt 
relațiile cu Cuba

BUENOS AIRES 9 (Ager- 
pres). — La 8 februarie, Mi
nisterul Afacerilor Externe al 
Argentinei a anunțat ruperea 
relațiilor cu guvernul Repu
blicii Cuba. Diplomaților cu- 
bani le-a fost acordat un 
răgaz de 48 de ore pentru a 
părăsi țara.

După cum s-a mai anunțat, 
cererea cu privire la ruperea 
relațiilor diplomatice cu Cuba 
a figurat în ultimatumul pe 
care un grup de generali l-au 
dat președintelui Argentinei, 
Frondizi, după conferința de 
la Punta del Este.
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