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CU EXIGENȚELE laminoriștilor brăileni

CUMPĂRĂTORILOR
Tăbăcari și croitori, stanța- 

tori și finisori au discutat 
zilele acestea gospodărește ce 
au de făcut pentru ca marca 
fabricii lor, Fabrica de încăl
țăminte „Flacăra roșie" din 
Capitală, întreprindere frun
tașă pe ramură, să se bucure 
de o tot mai bună apreciere 
în rîndul cumpărătorilor. Au 
luat cuvîntul numeroși mun
citori tineri și vîrstnici, mai
ștri și șefi de secție. La sfîr- 
șitul adunării, s-a dat 
angajamentelor luate 
trecerea socialistă al 
principal obiectiv este 
nătățirea calității produselor.

& Colectivul întreprinderii 
s-a angajat să realizeze 
96,76 la suta, din planul glo
bal, încălțăminte de calita
tea I-a.

• O mare atenție se va da 
îmbunătățirii aspectului pro
duselor. în acest sens au 
fost stabilite următoarele 
măsuri :

— introducerea 
și ap ret arii prin șprițuire;

— introducerea 
ei • întinsul boxului pe sti
clă etc.
• Se vor organiza diferite 

forme pentru ca tinerii mun
citori să-și ridice continuu 
calificarea profesională.

© Prin mai buna gospodă
rire a materiei prime și a 
materialelor auxiliare se vor 
economisi în acest an :

— 300.000 dm.p. piele
— 15.000 kg de talpă și 

10.000 kg cauciuc înlocui
tor de talpă;

— 2 000 m.p. pînzâ de 
căptușeli, 4.000 m.p. pînză 
gumată.
® Se vor realiza peste sar

cina de plan 1.500.000 lei 
economii șl 1.200.000 lei be
neficii.

• Pentru a răspunde cerin
țelor crescînde ale cumpă
rătorilor, colectivul fabricii 
va crea anul acesta 150 mo
dele noi de încălțăminte și 
200 modele noi da articole 
de marochinărie.
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Dezbătînd sarcinile ce le re
vin pe baza Directivelor C.C. 
al P.M.R., colectivul de muncă 
al Fabricii de mobilă „23 Au
gust” din Tg. Mureș și-a luat 
pe anul 1962 următoarele an
gajamente în întrecerea so
cialistă :

• printr-o mai bună orga
nizare a muncii să depășească 
planul la producția globală 
2.100.000 lei;

• să realizeze la prețul 
cost economii peste plan 
valoare de 300.000 lei;

• să realizeze beneficii 
peste plan în valoare de 
800.000 lei;

• prin îmbunătățirea indi
cilor de utilizare a materialu
lui lemnos să reducă consu
murile specifice planificate: 
la cherestea rășinoase cu 0,5 
la sută, la fag cu 1 la sută, la 
plăci aglomerate cu 1,5 la sută 
și la furnir cu 0,5 la sută ;

0 se vor proiecta 15 noi ti
puri de mobilă ;

• în scopul îmbunătățirii 
calității mobilei se va asimila 
tehnologia lustruirii cu pastă ;

• se va introduce folosirea 
plăcilor fibrolemnoase.
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levii claselor a 
Xl-a se pregătesc 
intens. Ei se 
flă în fața exa
menului de matu
ritate și a alege
rii profesiunii. Și

în orașul Pitești elevii trăiesc 
cu intensitate aceste pregă
tiri. O parte dintre ei, cei mai 
mulți, și-au făcut planuri de 
viitor mai de mult. Să le cu
noaștem și noi.

Iată-ne, așadar, la Școala 
medie nr. 3 „Alexandru Odo- 
bescu". Eleva Elena Enotescu 
ne spune:

— M-am hotărît mai de 
mult asupra profesiunii mele 
pentru viitor. E drept, n-a 
fost tocmai ușor. Dar am fost 
ajutată de organizația U.T.M. 
din școală și de tovarășul 
diriginte- Ion Moise. în adu
nări generale U.T.M. noi am 
discutat despre posibilitățile 
care ne sînt create nouă, ce
lor tineri, de a munci și stu
dia. In anii de școală am în
vățat să iubim munca. Și eu 
o iubesc. Pentru viitorul meu 
am o preferință. îmi place 
munca de laborator. Vreau să 
devin chimistă. Mi-am ales cu 
dragoste această meserie. Și 
alți colegi s-au hotărît să se 
specializeze în domeniul chi
miei. Secretara organizației 
U.T.M. ne-a încurajat mult. 
Ke-a vorbit despre industria 
ncastră chimică, industrie care

Zilele acestea, laminoriștii brăileni au analizat posibili
tățile pe care le au pentru a da laminate mai multe și de 
calitate superioară. Cu ocazia discuțiilor purtate de mun
citorii, tehnicienii și inginerii Uzinelor „Laminorul", în 
lumina Directivelor C.C. al P.M.R., s-au făcut numeroase 
propuneri privitoare la sporirea producției de laminate, la 
realizarea de economii precum și în direcția îmbunătățirii 
continue a calității.

Colectivul Uzinelor „Laminorul" din Brăila se anga
jează :

• Să realizeze automatizarea completă a trenului mij
lociu de la laminorul nr. 1.

• Să reducă numărul declasatelor la laminate cu 10 
la sută față de procentul admis.

® Rebuturile să fie reduse cu 5 la sută față de Indicele 
admis.

• Pînă la sfîrșitul anului 1962, planul fizic al producției 
pe ambele laminoare va fi depășit cu 4.050 tone laminate, 
700 tone sîrmă trefilată, 100 tone cuie, 150 tone lanțuri 
și 35 tone unelte agricole.

© Față de sarcina planificată, productivitatea muncii va 
crește cu 1,1 Ia sută.

• La prețul de cost se vor realiza economii suplimen
tare în valoare de 700.000 lei.

• Prin reducerea consumurilor specifice, se vor econo
misi 80 tone de metal, 120 tone combustibil, 100.000 
kW/h energie electrică.

MINEREU MAI MULT,
DE CALITATE

Minerii, tehnicienii, ingine
rii de la întreprinderea mi
nieră din Baia Mare și-au fi
xat în cadrul unei însuflețite 
adunări angajamentul lor pe 
anul 1962. Alături de vîrstnici, 
tinerii și-au spus și ei cuvîn- 
tul, angajîndu-se să fie pre- 
zenți, la toate acțiunile între
prinse în scopul îndeplinirii 
și depășirii sarcinilor de pro
ducție.

Analizînd posibilitățile și 
resursele interne ale exploa
tării privind îndeplinirea sar
cinilor de plan pe anul 1962, 
colectivul de muncă și-a luat 
următoarele angajamente:

• va spori cantitatea de 
minereu extras peste plan;

• calitatea producției de 
minereu va crește prin ridi-

carea conținutului de metal 
peste nivelul planificat;

• va reduce cu 2 la sută 
pierderile de metal în proce
sul de exploatare ;

• va crește durata de func
ționare a instalațiilor de pre
parare între două reparații și 
se va reduce timpul afectat 
reparațiilor curente la o tre
ime;

• se vor depăși indicii pla
nificați de mecanizare a trans
portului în abataj cu 5 Ia sută.

• vitezele medii de înain
tare vor crește față de reali
zările anului 1961 cu 20 la 
sută ;

• se va reduce consumul 
specific la lemnul de mină cu 
5 Ia sută ;

• se vor realiza economii 
peste plan Ia prețul de cost în 
valoare de 750.000 lei.

cunoaște azi o dezvoltare fără 
precedent și are nevoie de 
numeroase cadre. De aceea, eu 
și colegii mei _
pentru chimie încă de pe 
acum.

Un elev la 
este și Dumitru Bucur. To
varășa dirigintă a clasei a 
Xl-a, Livia Dulea, își cunoaș
te bine elevii. îi cunoaște și 
pe părinții lor. Ii cunoaște și 
pe ai lui Dumitru Bucur. Știe 
despre ei că sînt oameni har
nici în colectiva din Piscani.

Recent, tatăl lui Bucur a ve
nit pe la școală să se intere
seze „cum merge băiatul cu 
învățătura". Cu această oca
zie i s-a făcut și o surpriză. 
A aflat că fiul său dorește să 
urmeze cursurile Institutului 
agronomic. Vrea să devină 
medic veterinar. Și în plus, 
i-a mai adus încă o bucurie. 
După ce termină studiile vrea 
să se întoarcă să muncească 
chiar în comuna sa, în Pis
cani, la gospodăria agricolă 
din satul său.

La hotărîrea lui s-au ală
turat mulți colegi. Iată cum 
a fost. Nu de mult, în școală 
a fost invitat un inginer agro
nom. A vorbit elevilor despre 
perspectivele dezvoltării agri
culturii în regiunea Argeș. Au 
aflat atunci ce sarcini stau 
în fața agriculturii din regiu- 

.nea lor. Terenuri nefolosite 
acum vor trebui redate agri-

ne pregătim

fel de silitor

culturii. Recolte și mai mari 
de cereale vor trebui obți
nute în viitor. Zootehnia va 
deveni o ramură importantă. 
Pentru toate acestea trebuie 
specialiști. Oameni cu carte. 
Elevii se simțeau mîndri gîn- 
dindu-se cum se va schimba 
regiunea lor. Nicolae Ciolan, 
Mihai Apostol, Dumitru Pîr- 
călăboiu, Gheorghe Burduș și 
mulți alții au hotărît atunci 
să se pregătească pentru a 
deveni ingineri agronomi.

...Pe baza experienței dobîn- 
dită în anul școlar trecut, și 
organizația U.T.M. din Școala 
medie nr. 2 s-a preocupat de 
orientarea profesională a ele
vilor. încă din primele luni 
ale anului de învățămînt a 
întreprins în acest sens o se
rie de acțiuni. Printre altele 
elevii Școlii medii nr. 2 au 
vizitat Fabrica de tananți 
„Argeșul", minele de la Schi
tu Golești, Țesătoria „11 Iu
nie" din oraș, Uzina electri
că. Fiecare acțiune de acest 
fel a avut un scop bine defi
nit. Toate vizitele au fost 
însoțite de explicații pe înțe
lesul elevilor. Mulți elevi s-au 
hotărît atunci să devină mun
citori cu o înaltă calificare, să 
lucreze în noile întreprinderi 
sau pe șantierele din cuprinsul 
regiunii.

Secretara organizației U.T.M., 
profesoara Viorica Rotărescu, 
folosind prilejul unei vizite la

Ambasadorul U.R.S.S.

Președintele Consiliului de 
Stat al R.P. Romîne, Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, a primit în au
diență pe ambasadorul 
U.R.S.S., I. K. Jegalin, care i-a 
înmînat textul mesajului, con- 
ținînd 
rile 
state 
înalt, 
ciov
lui de Stat al R. P. Ro
mîne, tovarășului Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, și președinte
lui Consiliului de Miniștri, 
tovarășului 
Maurer.

propunerea ea luorâ-
Comitetului celor 18 
să înceapă la nivel 

adresat de N. S. Hruș- 
pieședintelul Consillu- 

de Stat al B. P.

Ion Gheorghe
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laInițiativa tinerilor do 
Uzinele „Tndor Vladimirescu” 
din Capitală : „Pentru o bună 
organizare a locului de muncă, 
curățenie și atitudine civiliza
tă în producție”, s-a extins și 
în unele întreprinderi din re
giunea Maramureș. La această 
acțiune participă sute de ti
neri de la Uzina „Unio”, Fa
brica de confecții „Mondiala”, 
întreprinderea „1 Septembrie”, 
Combinatul „1 Mai” și de la 
alte întreprinderi.

★

Un tren special cu 535 tone 
de fier vechi, strîns de tinerii 
din regiunea Iași, a fost expe
diat zilele acestea oțelarilor 
din Hunedoara.

(Agerpres)

Aplic înd inițiativa tineri
lor de la Uzinele de au
tobuze și troleibuze din 
București, tinerii de la 
Uzinele „Unirea" din Cluj 
și-au însușit obiceiuri 
bune : păstrarea ordinei 
și înfrumusețarea locului 
de munca. Iată în foto
grafie pe tinerii Mihai 
Podaru șl Sterian Caro- 
ian, îngrljindu-și locul de 

muncă.

Foto : N. STELQRIAN

Dîmbovicioara, a vorbit ele
vilor despre „tainele și bogă
țiile pămîntului". S-a referit 
în special la bogățiile regiunii 
lor. Acest lucru a trezit un 
interes deosebit pentru unii 
elevi.

Multe eleve din clasa a Xl-a 
B de la Școala medie nr. 2 
îți vor vorbi despre profesiu
nea de pedagog. Ele vor să 
devină profesoare și de aceea 
se pregătesc pentru Institutul 
pedagogic.

...Recent, în cele două școli, 
părinții elevilor din clasele a 
Xl-a au fost invitați la școală. 
In adunare s-a vorbit elevi
lor și părinților despre multi
plele perspective care stau în 
fața elevilor după terminarea 
școlii medii.

După această adunare au 
urmat apoi întîlniri între pă
rinți, diriginți și elevi. Au dis
cutat despre viitorul elevilor, 
despre planurile lor. Părinții 
elevilor Tatiana Dinescu, Ele
na Vasile și Nicolae Morman 
au fost ajutați de tovarășa 
dirigintă Livia Dulea să cu
noască mai bine aptitudinile 
copiilor lor și să-i îndrume pe 
aceștia spre profesiunile cele 
mai potrivite lor. Mulți pă
rinți au cerut cv. această oca
zie ajutorul școlii, al organi
zației U.T.M., în îndrumarea 
fiilor lor spre diferite profe
siuni.

I. MIRCESCU
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Locuințe pentru agronomi 
și zoofehnicieni construite de G. A. C

241 de gospodării agricole 
colective din regiunea Bucu
rești au prevăzut în planurile 
lor pe acest an construirea de 
locuințe formate din cîte două 
apartamente, pentru a asigura 
inginerilor agronomi și zoo- 
tehniști condiții mereu mai 
bune de viață și de muncă. 
Proiectele noilor construcții 
au fost întocmite și s-au pro
curat o parte din materialele 
necesare.

Totodată în multe gospodă
rii colective s-au organizat 
loturi pentru experiențe, se 
amenajează case-Iaborator, iar 
cele existente se înzestrează 
cu noi aparate. Aceasta cre
ează cadrelor cu pregătire su
perioară care-i ajută pe co
lectiviști în sporirea produc
ției agricole condiții bune pen
tru efectuarea 
științifice.

de cercetări
(Agerpres)

O
in

nouă 
agronomi.

nouă promoție de ingineri 
unitățile agricole socialiste 

promoție de lngi- 
zootehniștl.

O 
neri 
horticultori, mecanizatori, eco
nomiști și medici veterinari 
îșl începe în aceste zile acti
vitatea în unitățile agricole 
socialiste. Majoritatea 
cel 822 absolvenți vor

dintis 
lucra

în gospodarii agricole colec
tive.

Cu această promoție numă- 
rul cadrelor cu pregătire su
perioară în domeniul agricul
turii se ridică * 
de aproape 9 
decît în 1938.

la 16.800, fiind 
oii mai mai©

(Agerpres)

Descoperirea unei cetățui dacice
S-a descoperit în 

comuna Teliu pri
ma cetițuie dacici 
din Țara Birsei. 
Săpăturii, arheolo
gice au sco> la i- 
veali vase de lut 
ars fi alie obiecte 
care datează din

secolul I al erei 
noastre. Sistemul de 
fortificație al cetă- 
țuii era format din 
3 șanțuri de apăra
re. Specialiștii pre
supun că cetățuia 
dacilor de la Teliu 
a avut o existență

de scurtă durată, ea 
fiind incendiată în 
timpul cotropirii de 
către romani a te
ritoriului dacic, din 
care
Țara

făcea parte și 
Bîrsel.

(Agerpres)

Cei mai buni
Faza pe țară a întrecerii 

pentru titlul de cel mai bun 
croitor în piele și stanțator 
de talpă s-a încheiat marți. 
Juriul a apreciat ca cel mai 
bun croitor în piele pe Con
stantin Răducanu de la Fa
brica de piele și încălțăminte 
din Rm. Vîlcea. Titlul de cel 
mai bun stanțator de talpă 
a fost atribuit lui Ilie Marin 
de la întreprinderea ,, Kirov" 
din Capitală.

II și III s-au
Constantin

Pe locurile 
situat croitorii 
Bratu de la „Flacăra Roșie" - 
București șl Vasile Micu de 
la „Partizanul“-Bacău, pre
cum și stanțatorii Andrei 
Graeszer de la întreprin
derea „8 Mai“-Mediaș și 
Dobai Francisc de la „Janos 
Herbak" din Cluj.

Tinerii constructori navali 
Paul Iordănescu și Mir
cea Roibu de la Șantierul 
naval din Galați sînt frun
tași în munca. Buna lor 
pregătire profesională re
prezintă una din condi
țiile care le asigură 
succesul în muncă. Iată-i 
în fotografie discutînd la 
cabinetul tehnic despre o 

inovație.
Foto : O PLECAN

Succese 
ale 

ceferiștilor
• Tot mai mulți mecanici 

de locomotivă se străduiesc 
să întîmpine „Ziua ceferiști
lor" cu rezultate cit mai im
portante în producție, trans
portând numeroase trenuri cu 
tonaj sporit.

Numai în ziua de 3 februa
rie, la Cluj, cantitatea trans
portată în plus de trenuri cu 
tonaj sporit s-a ridicat la 2718 
tone. în mod deosebit s-au 
evidențiat în această acțiune 
mecanicii Nicolae Marian și 
Simion Cremene de la depoul 
Dej-Triaj. împreună, cel doi 
comuniști au transportat în 
plus 834 tone.

• Mecanicii de locomotivă, 
lăcătușii și maiștrii din atelie
rul de reparații din depoul 
Satu Mare obțin succese de 
seamă în întrecerea socialistă. 
Planul producției globale pe 
luna ianuarie a fost realizat 
în proporție de 111,45 la sută. 
Printre cei evidențiați se nu
mără utemistul Cornel Simon- 
ca, mecanic de locomotivă, 
care a reușit să realizeze eco
nomii de combustibil conven
țional în cantitate de 12,8 tone, 
mecanicul Ștefan Lanț care a 
remorcat în plus față de sar
cinile planificate un tren cu 
peste 1030 de tone.

• Datorită unei cît mai 
bune organizări a activității 
de zi cu zi, ca de exemplu : 
folosirea locomotivelor în tur- 
nusuri strînse, remorcarea de 
cît mai multe trenuri cu tonaj 
sporit, folosirea întregii capa
cități a vagoanelor de marfă 
etc., harnicii muncitori, tehni
cieni și ingineri din unitățile 
Direcției regionale C.F.R. Ti
mișoara au realizat și depășit 
sarcinile de plan pe luna ia
nuarie. Astfel, planul global 
de transport a fost îndeplinit 
în proporție de 105,1 la sută.

• în timpul scurs din acest 
an, pe calea ferată s-au trans
portat zilnic, peste plan, cu 
același parc de vagoane, cîte 
140.000 de tone de mărfuri. 
Cele mai bune rezultate au 
fost obținute de colectivele din 
Direcția regională C.F.R. Bra
șov. Acest succes se datorește 
în mare măsură aplicării pe 
scară mal largă a unor meto
de de lucru, ca, de exemplu: 
marșrutizarea trenurilor, co
laborarea între unitățile C.FJL 
și întreprinderile beneficiare 
în vederea reducerii timpului 
de staționare la Incărcare-des- 
cărcare, accelerarea formării 
trenurilor șl altele.

„Aveți dreptate,

am greșit!“

în numărul din 24 ianuarie al ziarului nostru a fost 
publicat articolul „POVESTEA UNEI CĂSNICII". Sute 
de tineri din întreaga țară au trimis redacției scrisori 
prin care îl sfătuiau pe inginerul Stuparu să-fi repare 
greșeala.

„Cu ce învățăminte va rămîne, după această discuție, 
tlndrul inginer h te întrebau, pe bună dreptate, citi
torii.

Zilele trecute am primit 
partea lui Ionel Stuparu. O

la redacție o scrisoare din 
publicăm mai jos.

am hotărît să scriu zia
rului întrucît cititorii 
așteaptă un răspuns 

de la mine.
Vreau să vă mărturisesc, 

în primul rînd, că am rămas 
profund impresionat de grija 
cu care sute de 
tineri din întrea
ga țară s-au ri
dicat în apăra
rea familiei mele, 
care — se știe 
— era gaia să 
se destram©. In 
afara scrisorilor 
care au sosit la 
redacție, mi-au 
scris șl mie 
mulți tovarăși cu- 
noscuți și ne- 
cunoscuți, începînd 
fesorl și colegi 
cultăte și terminînd
pe care nu l-am văzut nici
odată. în zilele după pu
blicarea articolului, colegii 
cu care lucrez în schelă 
ml s-au adresat cu sfatul de 
a renunța la atitudinea gre
șită față de familia

m-au sfătuit sincer, omene
ște, cu dragoste tovărășea
scă să 
copil.

Discuția 
iotului".

revin la soție și

TINEREȚE 
EDUCAȚIE 
RUPUHDER!
cu pro
de fă
cu tîn&rl

(Agerpres)

din „Scîntela tine- 
părerlle

m-au 
înțeleg 
greșit 
față 
luînd 
pripită. 
Ies 
stă 
hotărîtor ____
căsnicie este dra
gostea sinceră 
dintre soți, că 
la baza fami
liei trebuie să 

stea respectul, înțelegerea 
reciprocă, voința de a rea
liza visurile personale în 
comun.

Se întîmplă în viață ca un 
om să greșească. - Firește, 
bine ar fi să nu se întîmple. 
Atunci cînd greșești însă, 
după cum îmi scriau citito
rii, Important este cum reac
ționezi cînd ți s-a semnalat 
greșeala, ce atitudine iei.

Eu, dragi cititori, am înțe- 
le, câ am gieșit. Mi-am în
sușit sfaturile voastre sincere 
șl amintesc câ zilele trecute 
am trimis Tribunalului Popu
lar Tîrgovișts o declarație 
prin care cer sâ fie scos din 
acțiune procesul de divorț.

Mâ întorc la soția șl copi
lul meu, pe oare în ourind 
îl voi aduce în localitatea 
unde muncesc.

Cititorilor, tuturor celor 
care mi-au comunicat perso
nal sau prin intermediul ila
rului părerile șl sfaturile, le 
mulțumesc pe aceastâ cale, 
din toatâ inima.

cititorilor 
ajutat sâ 

câ am 
profund 

da soți» 
o hotârlr. 
Am Iuțe

au aoea- 
ocaile câ 

intr-o

Ing. I. STUPARU

Profesorul explică o noua 
lecție. Elevii ascultă cu 
atenție, notează. Noțiu
nile de bază ale lecției 
se însușesc astfel încă 
în ora de clasa. (Oră de 
clasă la Școala medie 

nr. 3 din Bacău)
Foto : S. NICULESCU



Invitație la un schimb
de experiență

Deși pînă în comuna Slobo
zia Conache nu aveau de stră
bătut o cale prea lungă — nu
mai vreo 12 kilometri — aran
jaseră cu șoferul de pe ca
mion să fie la sediul gospo
dăriei colective dis-de-dimi- 
neață. Voiau să ajungă 
mai devreme la vecinii 
ca să aibă timp destul să 
dă. să-i întrebe, să afle 
ceea ce-i interesa. Vizita 
ceasta pentru care se pregă
teau, era răspunsul la o 
tație pe care comite
tul U.T.M. din G.A.C. 
„8 Martie" din comu
na Slobozia Conache 
o făcuse cu vreo 
două zile înainte ti
nerilor colectiviști în
grijitori de animale 
din comuna Independența, re
giunea Galați, li invitaseră la 
un schimb de experiență „la 
fața locului"".

Ei, colectiviștii din Indepen
dența, obținuseră anul trecut 
o producție de 1400 litri de 
lapte pe cap de vacă furaja
tă, în timp ce vecinii lor din 
Slobozia obținuseră peste 2000, 
adică cu 400 de litri mai mult 
de la fiecare vacă, față de dt 
prevedea planul. Auziseră 
despre asta, că doar vestea 
bună zboară repede și erau 
curioși să afle și ei cum au 
muncțt ceilalți. Aveau doar 
condiții asemănătoare, iar ra
sele de vaci erau cam ace
leași. Au plecat mai mulți — 
nouă tineri și vreo cîțiva vîrst- 
nici.

Iată-i acasă la gazde. La 
marginea satului — grajduri 
mari, construite din resurse 
locale. Înăuntru — curățenie 
exemplară. Aleea din mijloc 
măturată, pereții văruiți, stă- 
noagele îmbrăcate în funie de 
pai.

Discuțiile s-au înfiripat re
pede, ca între oameni de ace
eași meserie. Oaspeții au a- 
flat că două din grajdurile 
gospodăriei sînt deservite de 
două echipe de tineret; că în 
sectorul zootehnic lucrează în 
total 32 de tineri recomandați 
de organizația de bază U.T.M.; 
că îngrijitorii sînt permanenți 
și lucrează de mai mulți ani 
în acest sector. De pildă, ti
nerii din echipa condusă de 
utemistul Constantin S. Ene 
au o vechime de peste doi 
ani. Ei au putut astfel să în
vețe bine meseria pe care au 
îmbrățișat-o, să cunoască fie
care animal pe care-l îngri
jesc. Faptul acesta o. făcut ca 
echipa de tineret despre care 
vorbim să obțină în anul 1961 
cea mai mare producție de 
lapte din gospodărie, adică 
2450 litri pe cap de vacă fu
rajată (cu 850 litri peste preve
derile planului). Chiar vacile 
cele mai slab productive din 
rasa sură de stepă dăduseră 
cite 1750 litri de lapte.

— La noi nici pomeneală de 
așa ceva — își spuse părerea 
tinărul oaspete 
Văsui. Începusem 
că rasa asta nu-i

cit 
lor, 
va- 
tot 
a-

invi-

n-o să ne pricopsim niciodată 
cu vacile pe care le avem. Am 
vrea să știm cum ați făcut 
voi ?

— Bucuroși — i-a răspuns 
îngrijitorul mulgător Florea 
Băluță. Hrana și îngrijirea, 
astea-s izvorul laptelui.

— Păi doar nici noi nu 
lăsăm să 
interveni 
Iancu.
- Nici

ceva —

moară de foame 
utemistul Nicolae

le

I.

n-am crezut așa 
îl liniști Constan-

de față, de cite ori îl rugăm 
să ne explice unele lucruri pe 
care le-am citit în carte și nu 
le-am înțeles prea bine. Pe 
lingă toate astea, am învățat 
din experiența vecinilor, așa 
cum faceți dumneavoastră 
acum. Organizația de bază 
U.T.M. a cerut consiliului de 
conducere să ne trimită la 
un curs care a fost organi
zat acum doi ani la gospodă
ria colectivă „11 Iunie' 
Pechea.

Intîlnîre între tineri 
colectiviști

tin S. Ene. Dar impor
tamt e cînd le dai și cît 
le dai să mănince. Noi 
avem un program de grajd pe 
care-l respectăm cu strictețe. 
Iată-l afișat aici. Și oaspeții 
au urmărit cu atenție pro
gramul : la ore fixe curățenia 
în grajd, îngrijirea corporală 
a animalelor, mulsul, hrana, 
adăpatul, plimbarea.

— La noi toate astea se fac 
cam la întîmplare — recu
noscu Aurel Roșea.

— Acum, pentru că am ajuns 
în dreptul lotului pe care-l 
îngrijesc eu, să vă explic mai 
departe — interveni Florea 
Băluță. Iată, vedeți vaca aceea 
micuță care stă culcată ? Gă- 
lățeanca îi spune. Cind am 
luat-o in primire nu dădea 
mai mult de 4—5 litri de lapte 
pe zi. Eu eram insă convins 
că pot să obțin mai mult de 
la ea. Am cintărit-o și apoi 
l-am întrebat pe tovarășul in
giner dt trebuie să-i dau zil
nic ca tain de întreținere. 
Ceea ce mi-a spus, mi-am no
tat în carnet. Apoi, cunosdnd 
rația de hrană pentru fiecare 
litru de lapte (cam 300 de 
grame de concentrate, de pil
dă), i-am întocmit tainul zil
nic. Furajele însilozate i le 
dau la discreție, însă nu fac 
risipă. Concentratele — in 
funcție de producție : mi-a dat 
azi un litru de lapte mai mult 
decît ieri, sau dedt cu două 
zile în urmă, îi dau și eu 300 
de grame de concentrate 
plus. Știți dt am obținut
la ea anul trecut ? 2500 litri 
de lapte.

— Și toți fac așa ? — în
trebă cu interes unul dintre 
oaspeți.

— Toți.
— Asta cere învățătură. în

seamnă că 
școli.

— Așa-i. 
nu în școli 
trecut și anul acesta organi
zația de bază U.T.M. s-a îngri
jit să fim înscriși și să parti
cipăm cu toții la lecțiile cer
cului zootehnic din gospodă
rie. Apoi dtim și cărți. Ați 
văzut că avem o bibliotecă 
aid la grajd. lntrebați-l 
tovarășul inginer, care-i

din
Am fost 15 inși timp 
de șase zile. Am în
vățat multe și teore
tic și practic. Mai 
tirziu au mai plecat 
tot acolo, intr-un 
schimb de experien
ță alți 17 ingrijitori- 
mulgători de la noi. 

meseria, trebuie să în
veți mereu, să fii la curent cu 
noutățile...

N-a fost întrebare a oaspe
ților la care gazdele să nu fi 
dat un răspuns clar, precis.

La plecare, tinerii din In 
dependența le-au mulțumit 
călduros celor ce-i invitaseră 
la acest utU schimb de expe
riență și le-au promis că o 
să-i mai viziteze și în curînd 
o să-i invite și la ei sâ vadă 
cum aplică cele învățate.

T. OANCEA 
corespondentul „Scinteii 

tineretului1* pentru regiunea 
Galați

Așa-i

în 
de

ați urmat ceva

daram învățat, 
speciale. Și anul

„Cuceritorii 
Cosmosului"

O temă primită cu un in
teres deosebit în cadrul 
cercului tinerilor natu- 

raliști a fost cea intitulată 
„Cuceritorii Cosmosului**.

Mulți dintre tinerii din co
muna noastră Dedulești, re
giunea Argeș, nu aveau încă 
destule cunoștințe despre zbo
rurile efectuate de cosmonau- 
ții sovietici Gagarin și Ti
tov. Simțeau nevoia de expli
cații mai amănunțite. Chiar 
eu și Lucica Gherman am 
fost surprinși într-una din 
zile de tovarășul Forcea Emi- 
lian discutînd despre navele 
cosmice Vostok 1 și Vostok 2. 
N-au trecut decît cîteva zile 
și din inițiativa comitetului 
U.T.M. s-a organizat, în cola
borare cu căminul cultural și 
cadrele didactice de la școa
lă, o seară de întrebări și răs
punsuri pe tema „Cuceritorii 
Cosmosului**, care a fost deo
sebit de interesantă.

ȘTEFAN GURIȚA 
corespondent voluntar

Cu încredere
tale. Tinerii pe care vi-i prezentăm în fotografie (Gheor- 
Gheorghe Heveș), îngrijitori de animale la G.A.S. Sighet, 
făcut din aceasta o obișnuință. Ei s-au angajat să obțină 
sporită de lapte de la vacile pe care le cru în primire 

Foto: N. STELORIAN

O verificare zilnică, pe giafic, a rezultatelor obținute este necesară; un prilej pentru 
o scurtă analiză a muncii 
ghe Corman, Petru Șima șl 
regiunea Maramureș, și-au 
în anul acesta o producție

< >] a i w i»
gospodăriei colective

Sărbători
în satele sucevene

La practică 
în S.M. r.

din Bucecea și Calafindeșfi unde 
au văzut lucruri asemănătoare.

Popularizarea în sat a acestor 
realizări ale gospodăriilor colec
tive, prin intermediul celor întorși 
din vizite, a făcut să se întărească 
încrederea întovărășifilor în gos
podăria colectivă.

Ca să lămurească tinerilor în
tovărășiți problemele ce-i fră- 
mîntau în legătură cu perspecti
vele pe care le oferă pentru ei 
gospodăria colectivă, organizația 
U.T.M. a invitat la joile tineretu
lui grupuri de tineri colectiviști 
din comunele apropiate. Colecti
viștii tineri le-au vorbit gazdelor 
despre viața și munca lor la 
gospodărie.

Zilele trecute la Salcia a fost 
inaugurată o gospodă' e co ec* vă 
care cuprinde 100 de familii.

în aceeași zi s-a inaugurat și 
gospodăria colectivă din comuna 
Moara, un sat vecin.

SUCEAVA (de 
dentul nostru).

la corespon- 
,. — Interesul 

sporit pe care-l manifestă 
întovărășiți și cu gospo- 
individuale din regiunea

cărți de specialitate, 
concurs au partici-

meroase 
La acest 
pat colectiviști din cele două 
gospodării colective din co
mună. Cele maî bune răs
punsuri Ie-au dat brigadierii 
zootehnicieni Crăciun P. Ion, 
Onofrei Traian și utemistul 
Popica Constantin.

După concurs, cei peste 200 
de țărani colectiviști prezenți 
în sală au asistat la un fru
mos program prezentat de bri
gada artistică de agitație a că
minului cultural Delenii de 
Jos.

ban și alții au fost prin
tre primii care au luat 
parte la această acțiune. 
Numai în ultimele șase zile 
au fost transportate peste 
500 tone de gunoi de grajd.

TACHE VASILACHE

experimentați muncitori din 
stațiune. După cum prevede 
programul vom trece prin 
rotație pe la toate fazele de 
lucru : la pompele hidraulice, 
la pompele de injecție, la ban
cul de rodaj, la strungărie, ia 
mașinile agricole etc.

MIHAI SlRBU

jăranii 
dării 
Suceava față de gospodăria co
lectivă, faptul că mereu se anunță 
noi inaugurări de gospodării co
lective și tot mai mult sporește 
numărul colectiviștilor din regiune, 
nu este întîmplăfor. Succe
sele gospodăriilor colective, dez
voltarea lor, viața colectiviști
lor exercită o puternică atracție 
pentru ceilalți țărani muncitori. 
Țăranii întovărășiți și cu gospodă
rii individuale vizitează gospodă
riile colective, se interesează în
deaproape de succesele lor. lată, 
de pildă, ce au putut vedea ță
ranii întovărășifi din comuna Sa 
da în vizita făcută la gospedă- » 
colectivă din comuna Roma, raio
nul Botoșani. Colectiviștii de e*c- 
și-au construit 400 de case noi, 
arătoase, care au schimbat fața 
satului. Veniturile colectiviștilor au 
fost mari. Valoarea zilei-muncă în 
1961 a trecut de 30 lei. Gospo
dăria și-a sporit averea pe baza 
creșterii producțiilor la hectar și 
a dezvoltării sectorului zootehnic. 
Colectiviștii din comuna Roma au 
obținut o producție de porumb 
de pe 475 hectare de aproape 
3.400 kg boabe la hectar, mai 
mare cu 300—600 kg decît pro
ducția întovărășirii din Salcia. 
Producția de grîu (2.000 kg la 
hectar) a fost și ea cu 300—600 
kg mai mare. Un venit de 4,7 
milioane lei le-a revenit colecti
viștilor numai din valorificarea 
produselor vegetale.

Alfi țărani muncitori din Salcia 
au vizitat gospodăriile colective

lae curînd am venit 
S.M.T. Olari din regiu
nea Oltenia mai mulți 

elevi ai anului III de la cen
trele școlare de mecanici a- 
gricoli din Caracal și Balș. 
Cea mai mare parte dintre 
noi sînt fii de colectiviști. Am 
fost primiți cu căldură de me
canizatorii de aici. Ni s-au 
asigurat condiții bune de trai. 
In timpul liber desfășurăm o 
bogată activitate culturală și 
sportivă. Dar mai important 
este faptul că tovarășii de 
aici s-au îngrijit de proble
mele pregătirii noastre profe
sionale. Am fost repartizați în 
grupe mici pe lingă cei mai

„Nici o casă 
fără bibliotecă**

Efectul practic 
al învățăturii

Constantin 
să credem 
bună și că

în aceste zile de iarnă, la colțul roșu al gospodăriei agricole colective Țibu-
cani, regiunea Bacău. Foto : AGERPRES

Colectiviștii tineri și virst- 
nici din comuna Cuza 
Vodă, raionul Călărași, 

au întîmpinat „Luna cărții la 
sate"", cu lozinca „Nici o casă 
de colectivist fără bibliotecă 
proprie". Din cele 2.000 de 
cărți care au fost aduse în co
mună cu această ocazie s-au 
rindut până in prezent peste 
1800. Acestea au fost cumpă
rate mai ales de tinerii înscriși 
la concursul „Iubiți cartea".
FLOREA A. CONSTANTIN

T n brigada legumicolă
J gospodăriei agricole

Cine sînt noii
casei au a- 

mult.
prinse de organizația U.T.M. 
ne-a vorbit Mihai Tăbăranu, 
secretarul comitetului U.T.M. 
pe gospodărie. Din multele 
exemple date 
doar asupra

Pregătim 
recoltele 

acestui an

In gospodăria noastră 
colectiva din Cîndești,

se de3- 
însufle-

raionul Buhuși, 
fășoaiă o activitate 
țită în vederea pregătirii bel
șugului viitor. Astfel, pentru 
obținerea unei bogate re
colte de porumb s-a luat 
hotărîrea ca gunoiul de grajd 
din platformele gospodăriei 
să fie cărat și făcut grămezi 
pe cîmp pentru a fi băgat 
sub brazdă odată cu lucră
rile de primăvară. Tineri co
lectiviști ca Vasile Vlad, 
Vasile Ciobanu, Matei Dara-

oți ai 
dormit de
Peste Tabăra, sat 
așezat în lunca 
Prutului, cam la 

1 50 de kilometri de
Iași, s-a lăsat noaptea. La una 
din ferestrele casei colectivis
tului Gheorghe Luca mai stă
ruie încă lumina. La o masă, 
cel mai mare dintre feciori, 
Mihai Luca, scrie de zor. Ar 
vrea ca această scrisoare să 
fie cea mai frumoasă dintre 
toate cele scrise de dnd este 
corespondent voluntar. Este 
vorba despre dțiva tineri co
lectiviști care au fost primiți 
de curînd în rîndurile organi
zației U. T. M., despre felul 
cum s-a preocupat comitetul 
U.T.M- de pregătirea și îndru
marea lor...

ă m poposit zilele trecute
ZJ în satul Tabăra din ra

ionul Iași. Voiam să-i 
cunoaștem pe noii utemiști de 
care ne-a vorbit coresponden
tul, să aflăm experiența co
mitetului U.T.M. în pregătirea 
tinerilor care doresc să in
tre în rîndurile organizației 
U.T.M.

Despre tinerii colectiviști, 
despre influența educativă pe 
care au avut-o asupra fiecă
ruia în parte acțiunile între-

ne-am oprit 
a doi tineri, 

pentru că exemplul lor este 
caracteristic pentru munca a- 
cestei organizații U.T.M.

Mihai Șeremet și Petru E- 
nache sînt colectiviști harnici 
și pricepuți. Primul e îngri
jitor de viței, celălalt la porci. 
Doi tineri destoinici cu care 
gospodăria colectivă se mîn- 
drește. Preocupîndu-se de edu
carea lor politică, organizația 
U.T.M. le-a propus să partici
pe la învățămintul politic, a- 
rătîndu-le importanța acestuia 
în activitatea lor. Amîndoi au 
fost încadrați în cercul de 
studiere a Statutului U. T. M. 
Pregătindu-se bine, ei au reu
șit să cunoască mai îndea
proape problemele principale 
ale politicii partidului nostru, 
caracterul și rolul Uniunii 
Tineretului Muncitor.

Cînd s-au făcut înscrierile 
la învățămintul agrozootehnic 
li s-a propus și lor să 
frecventeze aceste cursuri. 
Membrii comitetului nu s-au 
mulțumit numai cu aceasta. Ei 
au urmărit dacă tinerii în
scriși frecventează cursurile, 
iau notițe, studiază și, mai a-

Ies cum aplică în munca de 
fiecare zi cunoștințele acumu
late.

Dar sfera de preocupări a 
acestor tineri trebuie lărgită 
— s-a spus intr-o ședință de 
comitet în care s-a discutat 
despre munca organizației 
U.T.M. cu tinerii neutemiști. 
Iată, de pildă, Șeremet și E- 
nache stau retrași, nu iau par
te la activitatea culturală. De 
ce ?

Cei doi s-au privit nedume
riți atunci cînd li s-a propus 
aceasta.

— Să cintăm ?... N-avem vo
ce, iar să joci într-o piesă de 
teatru trebuie să ai oleacă de 
talent — a spus Petru Enache.

— Și crezi că tu nu ai ta
lent 7 Crezi că ceilalți, care 
vin cu regularitate la cămin, 
s-au născut artiști ? Discard 
să veniți și voi. O să vă placă, 
să vedeți — le-a spus secre
tarul.

Și au venit. Toată seara au 
stat retrași într-un colț și au 
privit la repetiția unei piese 
de teatru. A doua oară, însă, 
li s-a dat cite o foaie de hîr- 
tie în care era scris rolul fie
căruia dintre ei în 
godnă furtunoasa", 
a mers mai greu, 
cei doi tineri au 
că... au talent.

piesa „Lo- 
La început 
dar acum 
descoperit

a
[ gospodăriei agricole co

lective „Oltul** din co
muna Teslui, raionul Slatina, 
funcționează din luna decem
brie cursul „Cultura legume
lor*". Cursanții, în majoritate 
tineri, și-au însușit pînă 
acum cunoștințe bogate des
pre lucrările de cultivare, în
treținere și combatere a dău
nătorilor legumelor. Acum 
cînd au început pregătirile în 
răsadnițe, lecțiile se des
fășoară pe teren, odat£ cu 
efectuarea lucrărilor. Ele sînt 
de mare ajutor 
Efectul bun al 
poate dovedi și 
răsadurile au 
dezvoltă bine.

cursanților. 
învățăturii se 
prin faptul că 
răsărit și se

MARIN A. PAVEL

Concurs
Cine știe, cîștigă”

1 n cadrul manifestațiilor 
ce s-au organizat cu 
prilejul „Lunii cărții la 

sate**, biblioteca comunală De- 
leni, raionul Vaslui, a orga
nizat recent un concurs „Cine 
știe, cîștigă** pe tema : „Secto
rul zootehnic, comoară a 
G.A.C/* înaintea concursului 
țăranii au împrumutat nu-

Dispensar veterinar
Un dispensar vete

rinar nou daf de cu
rînd în folosință în co
muna Dagîța, din raio
nul Negrești, comple
tează acum edificiile 
noi ale satului. Dis-

pensarul cuprinde o 
farmacie, un depozit 
de materiale, un sta
ționar pentru anima
le, camere de serviciu, 
6 locuință pentru me
dicul veterinar. Dis-

utemiști
Nici la acțiunile de muncă 

patriotică nu au lipsit nici
odată.

Intr-o seară, au venit tot 
împreună la comitetul U.T.M.

— Dorim să facem și noi 
parte din rîndurile organiza
ției U.T.M. — i-au spus ei 
secretarului.

j m ținut neapărat să-i 
y--] vedem pe cei doi tineri

care nu de mult au fost 
primiți în rîndurile organiza
ției U.T.M. Petru Enache toc
mai scosese porcii la plimba
re. Am observat că ține ceva 
ascuns sub haină și l-am în
trebat ce are acolo.

— E mai plăpind și mă tem 
să nu se prăpădească — ne-a 
spus el scoțînd de sub surtuc 
capul alb dl unui purcel. Am 
chemat veterinarul, l-a dat el 
ceva medicamente dar mi-a 
spus că îi trebuie o îngrijire 
specială.

îl acoperi apoi grijuliu cu 
haina, lăsîndu-i numai botul 
mic afară.

Am intrat apoi într-unul 
din grajdurile noi, unde mun
cește Mihai Șeremet. Peste tot 
e ordine și curățenie. Mihai 
era puțin obosit. Făcuse de 
servici toată noaptea la grajd. 
Nu plecase încă acasă pînă la 
ora aceea, pentru că voia să

V. VASILIU

modern
pensarul a și început 
să fie de folos gospo
dăriilor colective din 
jur.

ION TRIFAN 
corespondent 

voluntar

cînd se face cu-fie de față 
rățenia și cînd se hrănesc vi
țeii.

Are 26 de viței în primire. 
Toți sînt sănătoși și s-au dez
voltat normal. Asta se dato- 
rește bunei îngrijiri pe care 
le-o acordă. Cînd are puțin 
timp liber, își ia cartea in 
care este vorba de îngrijirea 
animalelor și citește.

— E cel mai bun îngrijitor 
de animale — ne-a spus apoi 
secretarul organizației U.T.M. 
A făcut anul trecut 302 zile- 
muncă. A luat bucate multe și 
bani buni, căci valoarea zi- 
lei-muncă în anul trecut a 
fost de 30 lei. Niciodată n-au 
fost în casa lor atîtea bucate.

Aceștia nu sînt decît doi ti
neri colectiviști primiți de cu
rînd în rîndul organizației 
U.T.M. Nu am mai vorbit aici 
de fierarul Ciornea Dumitru, 
de conductorul de atelaj Alecu 
Căliman sau Ion Luca, șef de 
atelaj, și ei primiți, nu de
mult, în rîndurile utemiștilor. 
Vă asigurăm însă că și fap
tele lor, munca lor de fiecare 
zi fac cinste organizației ai 
căror membri au devenit.

GH. NEAGU

Tineri la start

La competițiile sportive de 
masă participă fot mai mulți 
tineri din raionul șî orașul 

Buzău. De pildă, în prima etapă 
a Spartachiadei de iarnă a tine
retului, au participat peste 25.000 
de tineri la disciplinele sportive 
prevăzute în regulament, 
aceasta întrece cu mult pe 
din perioada respectivă a 
trecut. Este rezultatul unei 
borări mai strînse între organiza
țiile U.T.M. și asociațiile sportive. 
Rezultate deosebit de bune au 
fost obținute în comunele Sără- 
/eanca, Scutelnici, Unguriu, Cara- 
giale. Comitetele comunale U.T.M. 
de aici au ajutat organizațiile de 
bază U.T.M. să atragă masa lar
gă a tinerilor țărani la gimnasti
că, șah, tenis de masă, săniuțe.

Curînd cei mai buni sportivi vor 
lua startul în cea de a doua eta
pă a Spartachiadei de iarnă a ti
neretului.

Cifra 
aceea 
anului 
cola-

C. NICULESCU

Spectacol în sat la Novaci, regiunea Oltenia

Foto : AGERPRES

în ultimele zece zile în 7 
ale raionului Fălticeni au 
sărbătorite inaugurările a 7 
gospodării colective. Țăranii 
tovărășiți din satele Pașcani,
lea Glodului, Rotopănești, Pleșești, 
Bogdăneșfi, Chilișeni, Probofa au 
pășit cu încredere pe drumul 
gospodăriei colective.

sate 
fost 
noi 
în-

Va-

De la început
proiecte

bine chibzuite
ORADEA (de la coresponden

tul nostru). — De curînd 
la Răbăgani s-a inaugurat 

gospodăria colectivă „Steaua ro
șie". întregul sat a pășit cu în
credere pe drumul belșugului. 
Tînăra gospodărie colectivă are 
452 ha pe care le vor munci în 
comun 211 familii. Țăranii înto
vărăși// din Răbăgani, îndrumați 
de organizația de partid, au vizi
tat gospodării colective milionare 
din regiune ca cele de la Borș 
și Sîntana. Ei s-au convins de 
avantajele muncii în comun, au 
înțeles că numai uniți în gospo
dăria colectivă pot să-și făurească 
un trai îmbelșugat, așa cum au 
văzut, de pildă, la colectiviștii din 
Borș, cu ocazia vizitei pe care au 
făcut-o. Țăranilor colectiviști 
s-au împărțit venituri mari 
ziua-muncă, venituri provenite 
creșterea producțiilor agricole 
getale și animale. Numai 
legumicultură colectiviștii 
Borș au obținut anul trecut 
venit de 1.000.000 lei. 155

li 
la 

din 
ve- 
din 
din 
un 
de

colectiviști de aici și-au făcut case 
noi, 255 și-au cumpărat aparate 
de radio, 46 au motociclete.

Încă de la inaugurare, noii co
lectiviști din Răbăgani s-au gîndit 
la căile dezvoltării gospodăriei 
lor. Chiar în adunarea de consti
tuire, printre numeroasele măsuri 
pe care le-au propus a fost și 
aceea de a valorifica un izvor de 
apă caldă din marginea satului 
pe care-l vor folosi în legumi
cultură.

ir

In ultima săptămînă în raionul 
Beiuș s-au mai inaugurat încă trei 
gospodării colective la Totoreni, 
Crîncești, Ogeștl,



în tabăra
studențească 

de schi
â m poposit în tabăra de 

schi a studenților de la 
Universitatea „C. I. Par- 

hon“ din București. Urca
sem spre cabana Postăvarul 
odată cu primii zori ai dimi
neții. Dar la cabană activita- 
tea era deja în toi. Toți com
ponența taberei participau la 
programul de gimnastică de 
înviorare în aerul proaspăt al 
dimineții. După micul dejun 
se organizează careul, se a- 
nunță programul, se -fixează 
locul unde va lucra fiecare 
grapă de inițiere în schi. No
țiunile și procedeele tehnice 
de bază au și fost predate și 
însuștie. Acum marea majo
ritate a componenților taberei 
se lansează fără nici o emoție 
pe pîrtiile mai line. Sînt en- 
txiziasmați de progresele fă
cute sub îndrumarea atentă 
și competentă a profesorilor 
Tudoran Iulian, Costescu Gri- 
gore, Petrescu Teodor și Ne- 
def Eliza. „După ultimul exa
men din prima sesiune din 
viața mea de studentă, ne 
spune Doina Rusu din anul 1 
al Facultății de chimie, am 
fost anunțată că voi pleca în 
tabăra de schi. Aceasta a mă
rit și mai mult bucuria succe
selor obținute la examen. Cu

Sg ÂIMONȚĂ
PROGRAMUL

Programul este afișat, aici, 
chiar la intrare, pe ușa 
Casei de cultură a studen

ților din Brașov. Și simpla lui 
parcurgere îți oferă o imagine 
amplă, revelatoare a ceea ce în
seamnă o mică parte, firește, din 
vacanfa de iarnă pentru studenții 
din localitate. Ba chiar și pentru 
cei din alte părți dar care n-au 
rezistat ,,ispitei" de a-și petrece 
zilele vacanței în orașul de la 
poalele Tîmpei.

Să-I răsfoim deci, să alegem la 
întîmplare cîteva din minunatele 
zile de vacanță studențească :

Duminică: un film (Pescarii 
din arhipelag) și o frumoasă re
uniune studențească.

Luni : program de club (asta 
înseamnă : șah, remy, tenis de 
masă, televizor). Dar mai înseamnă 
și o seară de audiție muzicală cu 
tema : noutăți din muzica ușoară 
romînească.

Miercuri: excursie studențeas
că. Unde ? La Bran. Și seara din 
nou audiție muzicală. De data a- 
ceasta însă tema este : muzică 
simfonică.

Joi : Despre situația politică in

De la un număr la altul, colec
ția „Luceafărul" a Editurii pentru 
literatură, ce-și propune publica
rea creafiilor celor mai talentațl 
tineri din întreaga țară, ne-a obiș- 
nuit cu lucrări, în general, valo
roase, care suscită interesul citi
torilor. Cele trei volume recent 
apărute : „Creanga de măslin" de 
Ion Rahoveanu, „Florile cornului 
tînăr" de Horia Zilieru și „Fluviile 
visează oceanul" de Anghel Dum- 
brăveanu, vin să se adauge reu
șitelor de pînă acum ale colec
ției.

lnlîlnifi mai des în paginile re
vistelor „Tribuna", „lașul literar" 
și, respectiv, „Scrisul bănățean", 
cei trei tineri aduc prin poezia 
lor un suflu proaspăt de vigoare 
și optimism.

Volumele lor reprezintă itine- 
rariul liric al aceleiași generafii, 
al unor oameni care sînt martori 
la aceleași evenimente și — na
tural — slăvesc în poezia lor pa
tosul vremii noastre, frumusețea 
acestei epoci de construire a so
cialismului în țara noastră.

Este vizibilă la fiecare dintre ei 
strădania de a-și forma o persona
litate poetică distinctă. In măsura 
în care intențiile lor s-au concre
tizat, să încercăm schifarea unor 
profiluri.

ION RAHOVEANU
Contemporan cu „timpul tînăr**, 

Rahoveanu este atent la „ritmul" 
acestui timp pe care-l caută și de 
cele mai multe ori îl află. „Rit
mul" e cel al mulțimii — acești 
oameni pe care îi vedem zi de 
zi, acești constructori care, dimi
neața, într-un mare fluviu, grăbesc 
spre muncă, așa „cum navele 
se-ndreaptă către far“ („Cîntec 
matinal"). Din mulțime poetul 
desprinde prototipul — omul — 
simbolul tuturor creafiilor și fru
museților socialismului. Poetul îl 
vede sculptural, ca pe un Pro- 

prilejul cursului de schi am 
avut și revelația nedescriselor 
frumuseți ale Poienei Brașo
vului. Acum știm să schiem 
cu toții binișor. Curînd ne 
vom reîntoarce în amfiteatre 
și laboratoare pentru a relua 
activitatea profesională. Vom 
munci cu forțe sporite".

Seara ne-a găsit pe pirtie. 
Pornim încet spre cabană. 
Studentele de serviciu își in
vită colegii și colegele la 
masă. Afară a început să nin
gă. După cină, sala de mese 
se transformă într-o verita
bilă sală de club. Asistăm la 
programul artistic pregătit de 
studenții facultăților de filo
logie, matematici și științe 
juridice. Ce rezonanță puter
nică au și aici versurile lui 
Maiakovski. Și cit de armo
nios răsună cîntecele de dru
meție interpretate de studen
ții de la filologie...

Intr-un tîrziu, studentul de 
serviciu anunță stingerea. S-a 
mai încheiat o zi de tabără. 
Dar micile ei întîmplări vor 
rămîne vii în amintirea ce
lor peste 100 de studenți care 
se odihnesc aici tn tabăra de 
schi.

IOAN N. CHIȚU

ternațională. Vorbește tovarășul 
Ion Lupu, conferențiar, șeful ca
tedrei de economie politică de la 
Institutul politehnic. Tema ? Punta 
del Este și Adunarea de la 
Havana.

Dar iată într-o altă zi o în- 
fîlnire cu llie Trandafirescu, Erou 
al Muncii Socialiste, care le va 
vorbi studenților despre munca și 
viața sa, despre străduința colec
tivului Uzinelor de tractoare de a 
livra agriculturii produse de un 
înalt nivel calitativ. Apoi, în alte 
zile o excursie la G.A.S. Hălchiu, 
la G.A.C. Hărman, conferi n fa 

Profilul intelectualului de tip 
nou“ și alte acțiuni.

Și n-am da o imagine completă 
dacă nu am aminti și despre cei 
60 de studenți care sînt la un 
curs de schi la Poiana Brașov, 
despre cei 130 care admiră fru
musețile nebănuite ale acestei 
ierni la Predeal, Sinaia, Bușteni, 
Pîrîul rece, ori despre reuniunile 
studențești comune : studenți și 
muncitori din întreprinderile 
Brașovului.

L BODEA

TREI VOLUM
IM COLECȚIA

E DE POEZIE 
„LUCEAFĂRUL"

A

mefeu descătușat, proiectîndu-șl 
dimensiunile uriașe pe un fundal 
cosmic : „Cuget *a om I Cînd el 
apropie soarele-nalt / Și-l trece 
firesc pe un umăr / Apoi pe ce
lălalt" („Măreție").

Altă dată îl surprinde în activi
tatea cotidiană „creînd, stăpînind 
/ lumea uneltelor desprinsă de 
întunericul armelor". Gesturile lui 
sînt nimbatfe de aceeași perspec
tivă cosmică : Deasupra, cerul — 
„ia forma unui uriaș arc de tri
umf".

Poezii ca „Măreție", „Orizont 
aprins", „Peisaj viitor", sînt măr
turia unui talent în plin proces 
de maturizare.

Poetul găsește idei și imagini 
semnificative pentru mineri, pen
tru ofelarii de la Hunedoara, 
pentru plutași. „Plutele" este o 
poezie scrisă în același ton reți
nut, în care simți însă o puternică 
vibrație interioară : „Să mergi cu 
plutele pe Dorna, Să fie seară / 
Luna să bată în unde, / Cerul să 
curgă în susul rîului / Cu stelele 
ca niște plute rotunde". Melodia 
versului are ceva din măreția pli
nă de primejdii a curgerii plu
telor : ,,Să se lovească trunchii, 
brusc de stînci / Dar să cobori 
pe curgătoarea pantă"...

Există în creația lui Ion Raho
veanu primejdia sclerozării versu
lui de care el nu știe să se 
ferească totdeauna. De aici 
o notă de uscăciune, evidentă în 
unele creații. Am putea cita de 
exemplu „Ospitalier", „Firesc" șl 

Zi de Întrecere la schi și 
săniuțe pe Clăbucet. In 
concurs sute de studenți 
aflați în vacanță la Pre

deal.
Foto: C. FOCIUC

Lucrări edilitare
Consiliul de Miniștri a a- 

probat măsuri pentru îmbună
tățirea alimentării cu apă și 
a canalizării a încă 13 orașe 
și centre muncitorești

Importante lucrări de cana
lizare încep și la Galați în 
cartierul Țiglina I unde se 
construiesc numeroase blocuri 
de locuințe și clădiri social- 
culturale pentru cei care vor 
lucra la marele combinat si
derurgic.

îmbunătățirea canalizării o- 
rașului Bîrlad, unde în 1961 
s-a construit, printre altele, un 
canal colector, va continua și 
în acest an. Principalele ar
tere ale orașului se racordea
ză la noul canal. Pe măsura 
sistematizării orașului și con
struirii de noi blocuri, aseme
nea amenajări se continuă și 
pe alte străzi. Lucrări de a- 
cest gen urmează să se facă 
și la Lupeni, Tg. Jiu, Sibiu, 
Tulcea, Turda, Giurgiu, Caran
sebeș, Buzău.

(Agerpres)

Terenuri redate 
agriculturii

Pe 12 șantiere din Banat 
au început lucrări de desecări, 
pentru a se reda agriculturii 
noi terenuri. Se fac pregătiri 
pentru începerea și a altor 
lucrări de îmbunătățiri fun
ciare. Pe aceste șantiere se 
folosește experiența acumula
tă în organizarea și mecaniza
rea lucrărilor de către unită
țile agricole socialiste din re
giune, care în perioada 1958- 
1961 au ameliorat peste 110.000 
ha de terenuri slab producti
ve. Multe unități agricole so
cialiste și-au mărit suprafa
ța arabilă cu cîte 250-350 ha. 
Din calculele făcute de spe
cialiștii Oficiului regional de 
îmbunătățiri funciare, rezultă 
că gospodăriile de stat și gos
podăriile colective au obținut 
de pe terenurile ameliorate un 
spor anual de producție de 
50.000 de tone de cereale.

încheierea colectivizării a- 
griculturii regiunii creează 
posibilități și mai mari pen
tru punerea în valoare a al
tor terenuri slab productive 
sau supuse inundațiilor. Po
trivit planurilor, anul acesta 
vor fi executate lucrări de În
diguiri și desecări pe încă 
26.000 hectare,

(Agerpres)

alte cîteva poezii. Nu mi se pare 
pe deplin realizat nici „dialogul" 
între fericire și omul contempo
ran care, în ciuda frumuseții ideii 
poetice, este dezvoltat pe o linie 
simplistă. („Dialog").

HORIA ZILIERU

Zilieru e un cîntăreț al satului 
nou, socialist, surprins în plină 
transformare revoluționară. Și un 
poet al căsniciei, a| vieții fami
liale, văzută ca o împlinire, nim- 
bată de razele fericirii. în jurul 
acestor două axe, polarizează 
cele mai frumoase poezii din vo
lumul său.

De proveniență rurală, poetul 
se simte bine printre colectiviști, 
acești „bogați prieteni și uriași și 
buni". Viața lor fericită de as
tăzi o vrea cîntată prin toate 
„fluierele" inspirației sale : „O 
sută de ferestre-i deschid în poe
zie”. Electrificarea satelor este un 
moment de intensă bucurie, lumi
na adusă pe fire („Cerul e jos, 
lîngă streșini") simbolizînd parcă 
dimineața însorită a vieții socia
liste, alungarea tuturor întuneci
milor trecutului. Cînd depășește 
sfera satului, propunîndu-și cînta- 
rea unor aspecte legate de viața 
muncitorilor, poetul folosește, din 
păcate, aceeași recuzită imagis
tică. Astfel laminorul, cu numero
șii săi stîlpi de oțel, îl face să 
se simtă „într-o pădure" și ima
ginea este supărător amplificată: 
„Și de-ași suna din corn d© vî-

mja
pentru perfectionarea 

profesională a tinerilor

Întreprinderea „Flamura 
Roșie” din Capitală are 
mulți muncitori, ingi

neri, tehnicieni, laboranți cu 
experiență care își cunosc 
bine meseria, dar care în con
tinuare studiază, își îmbogă
țesc cunoștințele profesionale. 
Și e firesc să facă acest kicru. 
Meseria de țesător este fru
moasă, dar și pretențioasă. 
Pentru a realiza țesături de 
bună calitate, e nevoie de oa
meni pricepuți, stăpîni pe 
meserie, care muncesc cu răb
dare și pasiune, care își în
sușesc în permanență ceea ce 
este nou în meseria lor și 
aplică metode avansate în 
muncă.

Organizația U.T.M. din în
treprindere și-a întocmit un 
plan de acțiuni privind spri
jinirea ridicării în continuare 
a calificării profesionale a ti
nerilor. Astfel împreună cu 
comitetul sindicatului și con
ducerea întreprinderii s-au or
ganizat cursuri de ridicarea 
calificării în cadrul cărora 
sînt cuprinși marea majori
tate a tinerilor, muncitorii 
fruntași fac în fața tinerilor 
demonstrații și aplicații prac
tice, s-au organizat expu

Campionatele 
mondiale 

de patinaj viteză
Cea de-a 56-a ediție a cam

pionatelor mondiale masculine de 
patinaj viteză, unul dintre cele 
mai importance evenimente spor
tive ale sezonului de iarnă, va 
reuni simbăiă și duminică la Mos
cova 52 de patinatori, reprezen
tând 20 de jări. După cum trans
mite corespondentul agenției 
TASS, se pare că toate recordu
rile de spectatori vor fi bătute în 
cele două zile de concurs la 
marele stadion V. I. Lenin de la 
Lujniki. Pînă marți peste 100.000 
de bilete puse în vînzare au fost 
epuizate.

Hochei pe gheață
Vineri, sîmbătă și d -rninică pe 

patinoarul din parcul „23 August* 
se va desfășura turneul final al

Noi construcții în orașul Constanța
Foto: AGERPRES

nătoare / Ar trece cerbi prin lu
minișuri pure".

în ipostaza de poet familial, 
Zilieru apare în ciclurile „Eros" 
și „Stele peste leagăn". Dragostea 
pentru femeia iubită capătă di
mensiuni noi, odată cu trecerea 
anilor sau, cum spune autorul, pe 
măsură ce „pe degete, inelul lo
godnei se subfie". lată și un ta
blou de familie : „în leagăn, în 
mireasma de fragedă sulfină / A- 
doarme fata mica, în flori, ca o 
albină / ...Cad pleoape ostenite de 
lungă priveghere / Ca păsări spe
riate prin crengi de conifer© / 
Și mama lîngă leagăn, subțire și 
duioasă / Ca trestia pe lacuri în 
somn adînc se lasă / Dar tata-n 
altă lume din frunze și petale / 
Fetiței ca zăpada i-așterne-un cînf 
în cale — / Și-n apele oglinzii, 
adînci ca o fîntînă, / Plutesc, pe 
foi de lotus, trei vise, împreună". 
Poetul care iubește atît de mult 
atmosfera de tihnă, caracteristică 
familiei, ieșită astăzi de sub im
periul nesiguran|ej și al hazardu
lui, simte intens poezia construc
țiilor. El vede în fiecare schelă 
„o casa", adică un cămin al li
niștii, cu „masă", „fereastră", 
„călimară" („Poem în casă nouă”). 
Pe muncitori îi surprinde tot „a- 
casă" („Nopțile cartierului”). Cînd 
părăsește aceste zone, Zilieru se 
mișcă mai stîngaci (vezi ciclul 
„Lauda mîinilor"). Poezii ca „Bu
jorul alb, bujorul roșu", „Poem 
pentru o zidărifă” par niște com
poziții nu prea îndemînatice. Al
teori țe supără tonul minor al 

neri de conferințe tehnice, 
consultații la cabinetul tehnic, 
schimburi de experiență și 
altele. în același timp s-a 
stabilit ca inginerii, maiștrii 
și muncitorii cu înaltă califi
care să urmărească pe faze 
de operații și schimburi mun
ca fiecărui tînăr, felul cum el 
aplică la locul de muncă 
cele învățate teoretic din pre
dările la cursurile de califi
care.

Anul acesta, organizația 
U.T.M. a luat inițiativa ca 
fiecare tînăr să învețe toate 
fazele de lucru din sec
ția țesătorie ca să stăpînească 
bine întregul proces tehnolo
gic. Astfel pînă în momentul 
de față tinerilor le-au fost 
predate noțiuni despre utila
jul din secție, despre operația 
de năvădire, despre organiza
rea și planificarea muncii etc*

Datorită preocupării tuturor 
tinerilor pentru ridicarea ca
lificării profesionale, calitatea 
produselor întreprinderii „Fla
mura Roșie" a crescut, aceste 
produse bucurîndu-se din ce 
în ce mai mult de aprecierea 
cumpărătorilor.

MARLA ION

campionatului republican de ho
chei pe gheață rezervat echipelor 
de juniori. La turneu participă e- 
chipele I.T.B. București, Metalul 
Rădăuți și Voința Miercurea Ciuc.

Schi
Duminică pe 

pîrtiile din îm
prejurimile sta
țiunii Predeal va 
avea loc con
cursul de schi

rezervat copiilor din centrele de
inițiere, organizate anul acesta în 
diferite regiuni ale țării. Cu acest 
prilej se vor întrece în proba de 
slalom uriaș și fond 170 de copii
din Brașov, Rîșnov, Sinaia, Azuga, 
Bușteni, Lupeni, Hunedoara, Cluj, 
Lonea și alte orașe.

Schiorii romlnl șl-au încheiat 
pregătirile In vederea participării 

unor poezii ca și unele „izvoare** 
(Arghezi) care răsună prea sonor 
in inspirația sa. Sîntem siguri, însă 
că Horia Zilieru va ști să-și de
pășească aceste „inerții" și nu ne 
îndoim că — așa cum spunea O- 
tilia Cazimir în frumoasa prefață 
pe care o semnează — „Florile 
cornului tînăr" au înflorit să dea 
roadă bogată".

ANGHEL 
DUMBRĂVEANU

Volumul „Fluviile visează ocea
nul" (titlul semnificativ) este ex
presia unei neîncetate aspirații 
spre frumusețe. Această frumusețe 
Anghel Dumbrăveanu o descoperă 
în jurul său, unde intîlnește „pă
duri imense de brațe", în mijlo
cul cărora palmele sale se simt 
fericite. O descoperă în atmosfe- 
fera purificată prin cîntecul lui 
23 August 1944, cînd „durerea 
și noaptea căzură în genunchi". în 
lumina anilor care au urmat 
lui 23 August 1944, însăși bio
grafia poetului va căpăta alt con
tur : „Lăsai opincile rupte-n căl- 
cîie, / Lăsai cartea pădurii, de 
lut / Și în bancă, lîngă fiul mun
citorului / Viața mea avu adevă- 
rafu-nceput". Dovedind receptivi
tate la aspectele noului, oriunde 
s-ar semnala ele, la sat ori la 
oraș, Dumbrăveanu cînfă munca 
sondorilor pe care îi vede ca pe 
niște „arhitecfi", visurile construc
torilor, înfățișarea noii Timișoara.

Un întreg ciclu este închinat

Oră de repetiție la mandolină. In fotografie pioniera 
Anula Hasekidig din clasa a V-a C a Școlii de 7 ani nr. 3 

din Hunedoara zepetînd cîntecul preferat 
Foto : I. CUCU

la campionatele mondiale (pro
bele nordice) programate între 18 
și 25 februarie la Zakopane în 
R. P. Polonă. Lotul este alcătuit 
din Dinu Petre, Gh. Bădescu, 
Gh. Cincu, Stelian Drăguț și Gh. 
Vilmoș. Sportivii noștri vor parti
cipa în proba de 15 km și șta
feta 4x10 km.

Fotbal
Pe stadionul 

Progresul, cu în
cepere de la ora 
15,30, va avea 
ioc astăzi întîlni- 
rea amicală de 
fotbal dintre e- 
chipele Progre

sul București și Dinamo Bacău. 
Fotbaliștii bucureșteni vor alinia 
formația care se pregătește în ve
derea apropiatului turneu ce-l va 
întreprinde în Iugoslavia.

vizitei în Uniunea Sovietică. Pre
tutindeni în țara constructorilor co
munismului, în fața mărețelor rea
lizări ale oamenilor sovietici, poe
tul simte prezența vie, uriașă a 
lui Lenin. La Smolnîi sau la Raz- 
Irv, imaginea genialului conducător 
„cel mai uman dintre oameni" — 
cum spunea Maiakovski — îi e- 
pare și mai puternică (,,In came
ra lui Lenin*, „Razliv").

Poemul „Fluviile visează ocea
nul" este un imn adus Africii ne
gre care rupe cătușele robiei co
loniale.

In genere, volumul este inegal. 
Desfășurîndu-se ca o mantie, cu o 
gesticulație puțin teatrală, poezia 
lui Anghel Dumbrăveanu ascunde 
în falduri unele stîngădi, locuri 
comune, platitudini. Uneori ai sen
zația că se face risipă de cuvinte, 
că poeziile sînt prea lungi. („Pro 
pace" se putea sfîrși la mijloc. 
„Marină" are multe versuri para
zitare ș.a.). Cultivînd cu predilec
ție versul liber, poetul alunecă în 
proză : „Colectiviștii au plecat 
cu rutierele în sat / Nu mai cad 
frînți d© frudă spre ziuă" etc. 
„Ada-Kaleh“ e un reportaj nu 
prea liric, cu multe fraze banale. 
Alături de imagini reușite — fraze 
contorsionate, stîngăcii, exprimări 
voit „moderne". Sînt deficien
țe asupra cărora poetul tre
buie să reflecteze. Aceasta, pen
tru puritatea izbînzilor viitoare pe 
care le presimte : ,,Și am în mine 
cîntec© nespuse / care mi se ro
tesc în inimă / ca pescărușii la 
țărmul stîncos" („Cîntec de Au- 
gust").

In încheiere nu putem decîf să 
salutăm apariția acestor volume 
de versuri. Purtînd amprentele ta
lentului, ele sînt totodată expresia 
timpurilor pe care le trăim, cînd 
poezia este un dar al prezentu
lui, sau, cum s0une unul dintre 
ei cînd : „Vin ape noi sub bărci 
și sub vapoare / Pot navele stră
bate către zare“.

MARIN SORESCU

Tenis de masă
în orașul Tallin 

s-a desfășurat cel 
do-el 12-lea cam
pionat d© tenis 
de masă al 
U.R.S.S. întrece
rile au fosf domi
nate de tinerii

jucători, posesori ai unui stil mo
dern, ofensiv. Ce! mai bun jucă
tor al campionatelor a fost stu
dentul din Moscova, Ghenadi A- 
verin, în vîrstă de 19 ani, care a 
reușit să cucerească trei titluri: 
la simplu, dublu bărbați pereche 
cu Nikolai Novikov, elev din 
Bacu, în vîrstă de 16 ani, și la 
dublu mixt, împreună cu Zoia 
Rudnova.

Titlul de campioană unională a 
fost cîștigat de eleva Laima Ba- 
laișite din Vilnius. Noua campioa
nă, tn vîrstă de numai 14 eni, a 
învins-o în finală pe cunoscuta
jucătoare estoniană Sige Paisiarv.

Noii campioni vor face parte 
din echipa Uniunii Sovietice care 
va fi prezentă la campionatele in
ternaționale de tenis de masă ale 
R. P. Romîne (23—27 februarie).

(Agerpres)

Moment
Cu cîteva zile în urmă, la 

Casa de cultură a raionului 
1 Mai din București a 

avut loc o adunare festivă pentru 
înmînarea carnetului roșu de 
U.T.M. unui număr de peste 80 
de tineri din întreprinderile, insti
tuțiile și școlile raionului.

Vorbind tinerilor despre cinstea 
de a purta titlul de membru al 
Uniunii Tineretului Muncitor, tov. 
Mitică Ionică, prim-secretar al 
Comitetului raional U.T.M. 1 Mai, 
a arătat că, primind carnetul roșu 
tînărul intră în marea familie a 
utemiștilor, luptători, sub condu
cerea partidului, pentru victoria 
cauzei mărețe a socialismului. 
Din acest moment, tînărul este 
dator să-și închine toată puterea 
sa de muncă, toate cunoștințele 
sale, toată energia și, dacă va fi 
nevoie și viața sa acestei lupte 
mărețe...

Momentul este solemn. Cuvin
tele vorbitorului, pătrund adînc în 
inima fiecărui tînăr.

Pentru Netedu Georgeta, 
muncitoare la întreprinderea de 
reparafii auto nr. 1, Straganov 
Mihai mecanic la întreprinderea 
„Dr. C. Istrati", Pană Liliana elevă 
la Școala medie nr. 12, țesătoarea
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ȚARĂ

CEASORNICUL 

„VICTORIA" 

corespunde 

exigențelor 

dumneavoastră 
Cereți la magazinele de 

stat și cooperatiste din în
treaga (ară ceasornice fa
bricate do 1X8. „VICTO
RIA” din Arad.

Medaliile 
fotografilor 

noștri
n ultimii ani, în țara 
noastră a crescut mult 
numărul fotografilor a- 

matori. Pe lîngă cluburile u- 
zinelor, în facultăți și în școli* 
pe lîngă casele și palatele pio
nierilor s-au înființat cercuri 
de artiști fotografi. In unele 
reviste se publică pagini sau 
colțuri ale fotografului ama
tor. Este îmbucurător că prin
tre adepții acestei arte, atît ca 
amatori cit și ca profesioniștii 
se află și numeroși tineri, 
care reușesc să surprindă pe 
peliculă minunate imagini ce 
reprezintă aspecte din viața 
nouă a oamenilor muncii din 
țara noastră, noile construcții, 
sau frumusețile de neasemuit 
ale meleagurilor țării.

Asociația Artiștilor Foto
grafi din R.P.R., care numără 
cîteva sute de membri, recru
tați dintre cei mai entuziaști 
slujitori ai acestei arte, a des
fășurat pe plan intern și in
ternațional o bogată activitate 
în anul care a trecut.

La cel de al lll-lea Salon 
internațional de artă foto
grafică al R.P.R. au partici
pat artiști din 45 de țări cu 
peste 4.000 lucrări în alb-ne- 
gru și color. Juriul a decernai 
numeroase premii și distincții 
celor mai apreciate fotografii.

Paralele cu pregătirea aces* 
tui salon de artă fotografică, 
s-a organizat participarea la 
60 diferite saloane internațio
nale de fotografii unde țara 
noastră a obținut succese re
marcabile : medalie de aur la 
Viena și Budapesta, medalie 
de argint la Moscova, meda
lie de bronz la Paris și Bor
deaux.

Principalele distincții colec
tive obținute în anul 1961 au 
fost: Cupa Photoeurope 1961, 
decernată Asociației Artiștilor 
Fotografi din R. P. R. dintre 
149 diferite asociații din 24 
țări europene ; Cupa Bordeaux 
1961 și premiul al II-lea la sa
lonul organizat în acest oraș.

Un număr de 15 artiști fo
tografi romîni au fost distinși, 
ca urmare a acestei activități 
remarcabile cu diplome spe
ciale ale Federației Internațio^ 
nale de Artă Fotografică.

Pentru anul 1962 se preve
de o activitate bogată în do
meniul schimburilor cu străi
nătatea pe planul fotografiei 
artistice. Vor fi organizate ex
poziții de fotografii artistice 
rominești în multe țări din 
Europa, Asia, Africa.

De asemenea, se organizează 
participarea artiștilor romîni 
la aproximativ 60 saloane in
ternaționale de artă fotografi
că în diferite țări ale lumii,

L VIRGIL

solemn
fruntașă Boga Maria de la între
prinderea „Donca Simo" ca și 
pentru toți cei care au primit 
carnetul roșu U.T.M., ziua a- 
ceasta este o zi însemnată din 
viața lor. Muncitoarea Netedu 
Georgeta s-a angajat să păstreze 
carnetul de U.T.M. — părticică din 
steagul de luptă al clasei mun
citoare — ca lumina ochilor săi, 
să-și închine întreaga sa viață 
cauzei socialismului, cauzei 
Partidului Muncitoresc Romîn.

Pentru ei, pentru toți cei 80 de 
tineri care au pășit atunci în rîn- 
durile Uniunii Tineretului Munci
tor, ziua aceasta va rămîne de 
neuitat. în cinstea noilor utemiști, 
orchestra întreprinderii „Electro
nica" a prezentat un frumos pro
gram de muzică ușoară și popu-* 
Iară romînească.

ANA BARBU

ÎNTREPRINDEREA 
REGIONALĂ 

DE 
ELECTRICITATE 
HUNEDOARA- 

DEVA

ANGAJEAZA:
ingineri cu specialitățile: 
energetică, electrotehnică și 
electromecanică pentru pos
turile de ingineri principali. 

Salarizarea In limitele 
HCM 1053/1960.

Cererile se vor adresa di
rect I.K.E.H. Deva serv. 
Cadre str. George Enescu 
39 — telefon 36 sau inter. 5.

ASIGURA CITITORILOR 
DH ORICE VÎRSTĂ'



ecou internațional
al noilor propuneri sovietice

tratativelor

e toate meridia
nele globului se 
discută despre 
noua inițiativă de 
pace a Uniunii 

■ Sovietice — astfel 
poate fi rezumat 

valul ecourilor care în ulti
mele 24 de'ore sînt transmise 
de agențiile de presă și își gă
sesc loc în coloanele ziarelor 
din toate țările. Pretutindeni, 
propunerea făcută de șeful 
guvernului sovietic ca lucră
rile Comitetului celor 18 state 
pentru dezarmare să înceapă 
la nivelul șefilor de guverne 
și de state este apreciată drept 
o acțiune îndreptată în mod 
categoric spre destinderea în
cordării internaționale, spre 
triumful metodei 
și al principiilor coexistenței 
pașnice în viața internațio
nală.

In numeroase țări, atitudi
nea oficială și a opiniei publi
ce coincide în ceea ce privește 
răspunsul la mesajul șefului 
guvernului sovietic. Guvernul 
Suediei a exprimat o atitudi
ne pozitivă fața de noua pro
punere sovietică „Conferința 
la nivelul șefilor de guverne 
— scrie ziarul „STOCK- 
HOLMS TINDNINGEN" — 
poate avea mai multă greu
tate și mai multă libertate de 
acțiune decît Comitetul celor 
18 state în componența sa o- 
bișnuită".

Ziarul „INDIAN EXPRESS" 
care apare la Delhi, caracte
rizează în felul următor po
ziția opiniei publice indiene 
fața de propunerea formulată 
de Uniunea Sovietică : „Ti- 
nînd seama că India acordă 
cea mai mare importanță pro
blemelor războiului și păcii, 
firește că ea va saluta confe
rința la nivel înalt pentru dis
cutarea acestei probleme**.

Chiar în țările membre ale 
pactului nord-atlantic atitudi
nea favorabilă a opiniei pu
blice față de noua propunere 
sovietică a determinat unele 
ziare să facă o serie de co
mentarii semnificative. Reține, 
de pildă, atenția opinia expri
mată de ziarul turc „VATAN**: 
„Conferința la care vor lua 
loo la aceeași masă 18 lideri 
poate avea rolul unui factor 
de reținere în războiul rece. 
Problema dezarmării este în 
prezent problema mondială 
nr. 1. Chiar dacă acest pas în 
direcția rezolvării problemei 
dezarmării nu va reglementa 
această chestiune dintr-o dată, 
el va putea pregăti o bază în 
vederea unor urmări favora-

Libertate lui Gizenga
r\in însărcinarea Grupului 
ț J Național Romîn al U- 

niunii Interparlamenta
re, acad. Mihail Ralea, pre
ședintele Comitetului acestui 
Grup, a adresat Biroului U- 
niunii Interparlamentare o 
scrisoare în care exprimă pro
funda îngrijorare în legătură 
cu evenimentele care au avut 
loc în ultima vreme și care 
continuă în Republica Congo.

în scrisoare se arată, între 
altele:

Prin nesocotirea brutală a 
însăși Constituției Republicii 
Congo, Antoine Gizenga, con
tinuatorul cauzei lui Lumum
ba, deputat în parlament și 
prim-vicepreședinte al gu
vernului congolez central, a 
fost arestat, iar viața lui se 
află în primejdie. 

Fotografia pe car® o reproducem din ziarul american 
„NEW YORK POST" reprezintă o scenă tipica din viața 
•țațelor sudice ale S.U.A. Păzitori ai ordinel din orașul 
Memphis ordona unor negri sâ părăsească imediat biblio
teca. De ce ? Numai datorită faptului că negrii au o culoare 
a pielii închisă. Intrarea în această bibliotecă, la fel ca și 
în multe cafenele și restaurante din oraș, este interzisă 
negriloi . Negrii care au organizat în această bibliotecă 
„o grevă de ședere" în semn de protest împotriva discrimi
nării rasiale au fost arestați. Acest luciu este tipic pentru 
țara mult trîmbițatei democrații. La lupta negrilor pentru 
drepturi egale, poliția și bandele de rasiști răspund prin 
intensificarea teroarel. Totuși, în pofida persecuțiilor și 
gratiilor de închisoare, negrii și americanii aloi, progre
siști, continuă campania „rezistenței pasive" opusă discri

minării rasiale

bile". Reiese în mod firesc 
faptul că în cele mai diferite 
țări din lume se recunoaște 
utilitatea începerii lucrărilor 
Comitetului celor 18 state la 
nivelul șefilor de guverne.

„Această propunere — 
scrie ,,PRAVDA" — este dic
tată de grija uriașă a Uniu
nii Sovietice pentru preîntîm- 
pinarea primejdiei unui război 
nuclear, pentru menținerea și 
consolidarea păcii în întreaga 
lume și constituie o nouă ex
presie grăitoare a politicii co
existenței pașnice a statelor 
cu orînduiri sociale diferite pe 
care o duce Partidul Comu
nist al Uniunii Sovietice și 
guvernul sovietic".

Care sînt reacțiile Occiden
tului? In primele 24 de ore

Revista 

presei străine

agențiile de presă și ziarele 
americane au adoptat un ton 
echivoc din care străbatea în 
mod evident o puternică doză 
de scepticism. Primele comen
tarii americane exprimau o 
îndoială evident inspirată din 
cercuri oficiale în legătură cu 
„oportunitatea" acceptării pro
punerii sovietice. Originea a- 
cestor comentarii a fost și mai 
evidentă după interviul trans
mis Ia radio al secretarului de 
stat Rusk. Deși Statele Unite 
n-au dat nici un răspuns ofi
cial Uniunii Sovietice, Rusk 
a declarat „că respinge pro
punerea lui Hrușciov". Agen
ția UNITED PRESS INTER
NATIONAL scria că această 
respingere de către Rusk a 
propunerii sovietice ca cei 18 
să se întrunească la nivel 
înalt, este probabil împărtă
șită și de alte guverne occi
dentale.

Comentariile de marți ale 
presei americane au încercat 
să „argumenteze" această po
ziție a Statelor Unite. în 
esență, aceste comentarii se 
rezumă la două idei mai im
portante. In primul rînd fap
tul că conferința celor 18 la 
nivelul șefilor de guverne ar 
însemna de fapt o conferință 
la nivel înalt asupra tuturor 
problemelor internaționale și 
pentru o asemenea conferință 
nu există o pregătire cores
punzătoare. „NEW YORK TI
MES" susținea că o asemenea 
conferință ar fi „fără perspec
tive ferme de succes". Dar, 
în mesajul lui N. S. Hrușciov 
se arată cît se poate de clar 
că nu se propune o conferin-

Alăturîndu-se protestului 
viguros al tuturor oamenilor 
de bună credință, grupul na
țional romîn consideră că e de 
datoria Uniunii interparla
mentare să intervină și, în 
numele a însăși ideii parla
mentarismului pe care orga
nizația noastră este chemată 
de a o apăra, propaga și dez
volta în scopul întăririi demo
crației și respectării regulilor 
imunității parlamentare și a 
demnității omului, să împie
dice săvîrșirea unei noi fără
delegi în Congo.

Chemăm Uniunea Interpar
lamentară să folosească în
treaga sa influență internațio
nală pentru salvarea vieții 
deputatului Antoine Gizenga, 
pentru eliberarea sa imediată 
și repunerea în toate dreptu
rile sale. 

ță la nivel înalt, ci participa
rea șefilor de guverne la lu
crările Comitetului celor 18 
state, și nu examinarea unui 
cerc larg de probleme, ci tra
tative într-o singură proble
mă concretă — dezarmarea.

Alte ziare, ca de pildă, 
„NEW YORK HERALD TRI
BUNE", obiectează împotriva 
plecării președintelui SILA, 
din Washington în timpul lu
crărilor Congresului S.UA.. La 
acest „argument* poate fi ci
tată ca răspuns afirmația agen
ției .JtELiEK" care sublinia
ză faptul că șeful guvernului 
sovietic este gata să plece la 
Geneva în toiul campaniei 
electorale care are loc în 
Uniunea Sovietică.

In același timp nu poate fi 
ignorat faptul că, chiar din a- 
ceste comentarii, îndreptate 
în ultimă instanță împotriva 
propunerii sovietice, străbat 
anumite note de îngrijorare în 
legătură cu modul cum va a- 
precia opinia publică interna
țională un eventual refuz al 
Occidentului. „NEW YORK 
TIMES" recunoaște că un a- 
semenea refuz ar putea fi con
siderat „ca o lipsă de dorință 
de a duce tratative de pace". 
„WASHINGTON POST" opi- 
niază că „propunerea lui 
Iirușciov nu poate fi respinsă 
imediat**. Unele ziare engleze 
se pronunță chiar — cum este 
cazul ziarului „GUARDIAN", 
în favoarea acceptării propu
nerii sovietice. „Intr-un anu
mit sens dl. Hrușciov are 
dreptate — scrie ziarul. Na 
există o problemă mai impor
tantă decît încetarea cursei 
înarmărilor... Ce se poate pier
de în urma unei asemenea în
tâlniri ?“

Faptele dovedesc că noua 
inițiativă de pace a U.R.S.S. 
are un puternic răsunet mon
dial.

Un tren al tinerefii
a Moscova vin 
și pleacă zilnic 
spre toate col
țurile uriașului 
continent sovietic 
multe trenuri. Oa
menii sînt întîm- 

pinați și conduși de sute de 
mii de moscoviți. Trenul a- 
cesta tras pe linia de rezer
vă a gării Rijskaia era însă 
un tren neobișnuit, un tren 
al tineretului: condus de o 
brigadă de corns omoliș ti și 
arîod ca pasageri 422 de 
tineri fruntași la șuncă din 
regiunea pâminturilor desțe
lenite care au fost presiați 
pentru realizările obținute cu 
o călătorie — trenul i-a 
transportat pe traseul Vol
gograd—Kiev — Leningrad— 
Moscova.

Și iată-i pe cei 422 de entu
ziaști care cu ani In umă 
au plecat din numeroase 
orașe ale Țârii Sovietice 
pentru a pomi pe uriașele 
întinsuri să biruie natura.

Am vizitat locuințele lor pe 
...roate (de altfel — cum îmi 
spunea unul din pasageri — 
pentru ei a locui în tren est® 
un lucru firesc. In primii ani 
cînd pe pă miturile desțeleni
te nu existau încă așezări și 
orașe, vagonul era o locuin
ță obișnuită).

Bineînțeles, cel mai popu
lar vagon era vagonul 12. 
Dec®? Pentru simplul motiv 
că aici se aflau Valeri Tiho
nov și Mașa Andreeva din 
Ustanai care în timpul călă
toriei s-au căsătorit. Și la 
nunta care a avut loc la mi
nunatul palat al căsătoriilor 
din Leningrad (ofițerul stării

arionefa americană 
de la Saigon a in
trat în panici. Auto
ritățile S.U.A., nu 
mai puțin alarmate, 

I caută prin toate 
mijloacele s-o facă

să supraviețuiască. Agențiile occi
dentale de presă apreciază situa
ția din Vietnamul de sud ca 
fiind „foarte periculoasă’’...

Despre ce este vorba ? „Pre- 
luînd’’, în urma acordului de la 
Geneva din 1954 cu privire la 
Indochina, pozițiile pe care Franța 
le deținea în Vietnamul de sud, 
S.U.A. și-au instaurat controlul 
asupra acestei țări cu scopul de-a 
face din ea un cap de pod al 
planurilor lor agresive în Asia de 
sud-est. Bao Dai, vechea unealtă 
a francezilor, a fost înlocuită de 
S.U.A. cu actuala marionetă Ngo 
Dinh Diem. Acest dictator sa 
bazează pe baionetele americane, 
pe dolari, cătușe (pînă și astea 
au fost importate din S.U.A. I) și 
pe „consilieri” tot americani. 
Șandramaua aceasta șubredă a 
fost botezată pompos „vitrina 
asiatică a lumii libere”. Drept 
urmare S.U.A. i-a „fericit” urgent 
pe sudvietnamezi prin... ajutoare. 
Despre „binefacerile” acestora ne 
explică revista „ESPRIT” : ,,85 la 
sută din ajutorul american a 
mers spre bugetul militar și numai 
15 la sută a fost alocat ajutorului 
economic propriu-zis’'. „AjuforuP 
economic propriu-zis se referă 
la... limuzine, frigidere, televi
zoare, parfumuri și . alte obiecte 
de care are nevoie doar clica lui 
Ngo Dinh Diem, și nicidecum ță
ranii flămînzi din satele mizeriei.

în această „vitrină a libertăți- 
i lor" care, chipurile, ar fi Vietnamul
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Uriașa demonstrație antifascistă
a sute de mii de parizieni

Impresionantul omagiu adus de populația 
Parisului victimelor represiunii polițienești
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Aniversarea Tratatului
sovieto-chinez

MOSCOVA 13 (Agerpres). 
— TASS transmite: La 13 
februarie a avut loc aduna
rea reprezentanților vieții pu
blice din Moscova, consacrată 
celei de-a 12-a aniversări a 
semnării Tratatului de priete
nie, alianță și asistență mu
tuală dintre Uniunea Sovie
tică și R. P. Chineză.

A. Andreev, membru al 
Prezidiului Sovietului Suprem 
al U.R.S.S. și _ " ‘ '
Consiliului de conducere 
Asociației de prietenie 
vieto-chineze, a rostit o 
vîntare.

După ce a subliniat marea 
însemnătate a Tratatului so
vieto-chinez, Andreev a rele
vat succesele repurtate de 
R. P. Chineză în opera de con
struire a socialismului, pre
cum și pe arena internațională 
și în domeniul relațiilor eco
nomice cu multe țări ale lumii.

Poporul sovietic, a declarat 
Andreev, dă o înaltă prețuire 
și păzește ca lumina ochilor 
prietenia sa cu poporul chinez.

Au luat apoi cuvîntul Ekate
rina Anohina, muncitoare la 
uzina de automobile „Lihaciov” 
din Moscova, membră a unei 
brigăzi de muncă comunistă, 
și Boris Preobrajenski, vice
președinte al conducerii Sec
ției din Moscova a Uniunii 
artiștilor plastici din U.R.S.S.

A urmat la cuvînt Cijan 
De-țiun.

El a relevat importanța 
coeziunii popoaredor Chinei și 
Uniunii Sovietice, a lagărului 
socialist și a mișcării comu
niste internaționale, a popoa
relor din întreaga lume.

Poporul chinez, a spus el,

președintele 
al 

so- 
cu-

o excep- 
fără să 

terme-
civile a făcut chiar 
ție căsătorindu-i 
mai aștepte trecerea 
nului de 7 zile). Invitați au 
iost toți cei 420 de paidci- 
panți inclusiv însoțitorii și 

trenu-

fost o
erau

personalul tehnic al 
lui.

Pe drept cuvînt a 
nuntă... ca-n povești.

în vagonul alăturat 
constructorii orașului Rudnît 
caro în primul an era numit 
în glumă T— rudnîi (greu). 
ȘL într-adevăr, a fost greu 
să înalț! un oraș în puotiu 
pe locuri unde nu a fost 
niciodată nimic. Dar tineretul

Corespondență 
specială 

din Moscova

sovietic a făcut față cu 
cinste acestei misiunL

Fericiți! călători erau plini 
de impresii La Volgograd 
au văzut noile cartiere, hi
drocentrala — una din cel® 
mai mari din lume ; la Lenin
grad au 
emoționante, 
camera ta __
V. L Lanin, pe crucișătorul 
^Aurora", au stat ora întregi 
în fața pînzelor 
tal.

La Moscova 
din regiunea 
desțelenite li s-a 
mire foarte călduroasă, 
puteai vedea în Piața Roșie, 
la Kremlin, la Muzeul Lenin,

petrecut minute 
la Smolnîi în 

care a locuit

de ia Ermi-

oaspeților 
pâminturilor 
făcut o pri- 

' " Ii

de sud, se comit fărădelegi îngro
zitoare. în momentul de față sînt 
supuși torturilor mai bine de un 
sfert de miKon de patrioți — 
deținuți politici. 500.000 persoana 
au rămas mutilate în urma schin
giuirilor îndura4© în închisori și 
lagărele de concentrare iar aproa
pe 78.000 de oameni au fost 
exterminați de actualul regim 
ngodinhdiemisf.

Potrivit calculelor făcute, la 
fiecare 10 locuitori unul a fost 
arestat, întemnițat, schingiuit sau 
ucis, lată ce scrie ziarul londonez

Marioneta de la Saigon
și stăpînii ei din S.U.A.

„DAILY EXPRESS" : „Regimul pre
ședintelui Diem din Vietnamul de 
sud a fost în repetate rînduri de
mascat ca o dictatură fascistă cu
fundată pînă la gît în nepotism și 
cîrmuită cu 
rîndul său, ziarul 
ECOUTES DU MONDE* 
în' fara „poliția și 
cei doi stîlpi de 
Ngo Dinh Diem*4 
mește „creatura 
de Stat al S.U.A". Pînă și influen
tul ziar „LE MONDE" recunoaște 
că „regimul lui Diem este un ade
vărat regim fascist deși se în
cearcă să se creeze impresia că 
el ar reprezenta în Vietnamul de 
sud o „vitrină a libertății44.

ajutorul terorii14. La 
francez „AUX 

arată că 
nepotismul sînt 
susfinere ai lui 
pe care-l nu- 

Departamentului

1.500 de 
oamenilor 
R. P. Chi- 
marți la

vede în marele popor sovietic 
fratele său cel mai apropiat și 
prietenul cel mai de nădejde.

PEKIN 13 (Agerpres). — 
După cum transmite Agenția 
China Nouă, peste 
reprezentanți ai 
muncii din capitala 
neze au luat parte 
adunarea festivă consacrată 
celei de a 12-a aniversări a 
semnării Tratatului de priete
nie, alianță și asistență mu
tuală între Uniunea Sovietică 
și R. P. Chineză.

Lin Fen, membru al C.C. al 
P.C. Chinez, vicepreședinte al 
Comitetului permanent al Adu
nării Reprezentanților Popu
lari din întreaga Chină, a 
rostit o cuvîntare.

Relevăm cu un sentiment 
de bucurie — a spus Lin Fen 
printre altele — într-ajutora- 
rea și colaborarea pe care 
le-au înfăptuit țările noastre 
în domeniul economiei, știin
ței, culturii și în alte domenii. 
Poporul chinez va fi întot
deauna și pe viitor împreună 
eu marele popor sovietic, îm
preună cu popoarele tuturor 
țărilor socialiste, a subliniat 
vorbitorul..

La adunare a luat cuvîntul, 
de asemenea, S. V. Cervonen- 
ko, ambasadorul U.R.S.S. în 
R. P. Chineză.

Alianța frățească dintre ță
rile noastre, cimentată prin 
Tratat — a subliniat S. V. 
Cervonenko — corespunde 
intereselor fundamentale ale 
cauzei păcii și socialismului, 
intereselor popoarelor U.R.S.S. 
și Chinei, ale tuturor țărilor 
socialiste și ale întregii ome
niri progresiste.

în care 
cu copiii

din Mos- 
gaia eia

în frumoasele stații ale me
troului, la stadionul Lujniki. 
La Casa centrală a actorului 
cei 420 de tineri au fost în- 
tlmpinați de artistul poporu
lui Mihail Jarov, iar în sălile 
spațioase ale hotelului „Iu- 
nostî“ a avut loc o seară a 
prieteniei: s-a cîntat, s-a
dansat Ii priveam pe acești 
tineri și îi admiram. Ei re
prezintă tot ce are mai bun 
tineretul sovietic, ei sînt cei 
care construiesc cu brațele 
și cu mințile lor comunismul, 
minunata societate 
vor trăi împreună 
lor.

Cînd au plecat 
cova spre casă, 
plină. Au venit să-i conducă 
sute de tineri din Capitală, 
le-au adus flori, daruri, 
fructe (ca să aibă pe drum, 
căci călătoria durează totuși 
cîteva zile). Mi-am notat cu
vintele unuia din cel care 
se îndreaptă spre locul de 
muncă după această minu
nată călătorie: Volodea Mat
veenko.

— Plecăm înapoi spre re
giunea tinereții, acolo unde 
acum 7—8 ani am sosit cîn- 
ftnd cîntece comsomoliste. E 
drept, am mai îmbătrînit dar 
cîntecele comsomoliste 
însoțesc și azi peste 
ne vor fi tovarăși 
toată viața.

Și totdeauna pe 
iile desțelenite va 
cîntecul tinereții.

ne 
tot și 

de drum

pămîntu- 
răsuna

AL. STARK

Moscova, 13 februarie 1962 
(prin telefon).

în fără există peste un milion 
și jumătate de șomeri totali și 
parțiali. Ramurile industriale cheie 
— rafinăriile de zahăr și industria 
textilă — și-au întrerupt activita
tea. La sate, situația este și mai 
tragică. Orezul constituie hrana 
de bază a sudvietnamezilor. Pe 
vremuri, această țară era denumi
tă „patria orezului". Astăzi, însă 
orezul este importat ca urmare a 
evacuărilor forțate, a recrutărilor 
și raidurilor 
care întregi 
fost pur și simplu despopulate.

de pedepsire prin 
regiuni agricole au

Săpfămînalul francez „La TRI
BUNE DE NATIONS" sintetizează 
astfel situația din această țară : 
„Vietnamul de sud se află în 
pragul crizei. Peste un milion de 
oameni n-au de lucru, la sate ță
ranii sînt alungafi de pe pămîn- 
turile lor, foametea face ravagii**.

în aceste condiții populația s-a 
ridicat cu hotărîre împotriva opri
mării crude la care este supusă. 
Clica lui Ngo Dinh Diem, cu 
sprijinul S.U.A., încearcă să înă
bușe în sînge larga mișcare de 
eliberare a patrioților sudvietna- 
mezi. în Vietnamul de sud au fost 
trimiși numeroși „consilieri" ame
ricani, experți în represiuni, pre
cum și mari cantități de armament.

PARIS 13. — Coresponden
tul Agerpres transmite : De 
multă vreme Parisul nu a 
asistat la revărsarea unui ase
menea val omenesc, ca la 13 
februarie cînd sute de mii de 
locuitori ai capitalei au adus 
un ultim și solemn omagiu ce
lor opt fii și fiice căzuți în 
urma reprimării de către poli
ție a manifestației antifasciste 
de săptămîna trecută. încă 
din zori, marele oraș se imo
bilizase într-o grevă generală 
la apelul tuturor sindicatelor 
organizatoare a manifestațiilor 
din 8 februarie: C.G.M.,
C.F.T.C. și a altor centrale 
sindicale, a Partidului Comu
nist Francez și a Partidului 
Socialist Unificat. Uzinele, 
atelierele, universitățile, școli- 
lele și birourile au rămas 
goale și tăcute, în timp ce Ia 
orele opt, în momentul în 
care capitala începe de obicei 
să se anime, sute de mii de 
parizieni, ca și foarte mulți 
locuitori ai suburbiilor se în
dreptau spre casa de la nr. 29 
de pe bulevardul du Temple, 
la doi pași de Piața Republicii, 

I

Sute de mii de parizieni au condus pe ultimul drum pe 
victimei® represiunii polițienești

Telefoto : A.F.P.-AGERPKES

de a împlini vîrsta de 
Micuțul buchet fusese

unde se află Casa Sindicatelor, 
transformată în casă mortuară. 
In fața sicrielor celor căzuți 
la 8 februarie se aflau portre
tele lor.

între sicriele acoperite cu 
negru, unul singur se distin
gea de celelalte. El era aco
perit cu o pînză albă, iar dea
supra era așezat un mic bu
chet roșu. Era cel al adoles
centului Daniel Fery, secerat 
înainte 
16 ani.
depus de tovarășul său de 
muncă
de el la 8 februarie, Georges 
Le Beau, de 17 ani, pe care 
aveam să-1 revedem cu un 
picior în ghips, pășind încet 
în urma furgonului mortuar 
care transporta corpul priete
nului său.

Marele bulevard care ajun
ge la Piața Republicii, unde 
se găsește Casa Sindicatelor, 
s-a umplut de mulțime mult 
înainte de plecarea cortegiu
lui, dar din minut în minut 
stațiile de metrou din bulevar-

și luptă, rănit alături

Ca un torent larg se revarsă tn 
Vietnamul de sud avioane de 
diferite tipuri, tancuri, mașini, pie
se de artilerie, mitraliere, arme 
automate, muniție și, bineînțeles, 
noi și noi „consilieri" din S.U.A. 
In ultimul timp aceștia iau parte 
activă la luptele împotriva patrio- 
filor sudvietnamezi. La Saigon a 
fost creat chiar și un comanda
ment militar american pentru 
sprijinirea lui Ngo Dinh Diem. 
Zadarnic însă.

După cum era de așteptat, 
„ajutorul** sporit al S.U.A. n-a 

soluționat dificultățile marionetei 
sudvietnameze. De aceea Ngo 
Dinh Diem a trecut la noi măsuri. 
Agenfia U.P.I. relatează că s-a 
prevăzut încorporarea nu numai 
a bărbaților, ci chiar și a femeilor: 
„în următoarele luni armata sud- 
viefnameză își va mări efectivul 
cu 500.000 de tinere*4.

Încercînd să nimicească forțele 
patriotice, trupele sudvietnameze 
conduse de ofițeri americani, în
treprind raiduri de pedepsire. 
Pentru cea mai mică bănuială, 
pentru o presupunere absurdă, 
acești „viteji" jefuiesc, ucid oa
meni nevinovați, dau foc recolte
lor țăranilor și dacă nici focul nu 
izbutește să distrugă totul, folo- 

dul Beaumarchais scoteau la 
lumină grupuri din ce în ce 
mai compacte peste care, ca 
niște valuri colorate, covoare 
de flori și jerbe duse deasu
pra capetelor, păreau, cu pe
talele lor roșii, o mare de foc.

Coroanele, unele de mai 
mulți metri, ca și micile bu
chete, se adună în apropierea 
sicrielor. Lîngă acestea, o ul
timă gardă de onoare, oameni 
nemișcați și gravi. Printre ei, 
cot la cot, Maurice Thorez, 
Pierre Mendes-France, Wai- 
deck-Rochet, Elsa Triolet și 
mulți alții.

Este ora 10,30. Dînd ocol 
unuia dintre unghiurile pie
ței, cortegiul se angajează pe 
bulevard spre cimitirul „Pere 
Lachaise" unde odihnesc alți 
eroi ai luptei pentru liber
tate.

întîi pășește prima coloană 
a purtătorilor de flori și jer
be strînși unii lîngă alții, pe 
cei 30 de metri ai lărgimii 
bulevardului, în timp ce pe 
trotuarele acestuia zeci și zeci 
de mii de parizieni, emoțio
nați și tăcuți, bărbați și fe-

mei, bătrîni și tineri, copii de 
școală, oameni de apartenen
ță socială diferită, s-au adu
nat pentru a exprima cu 
demnitate durerea, dar și so
lidaritatea lor, hotărîrea lor 
de a lupta pentru apărarea li
bertăților democratice.

în urma celor opt sicrie, a- 
coperite complet de coroane 
și jerbe, pășesc familiile celor 
căzuți. Alături de ele, nume
roase personalități printre 
care, Maurice Thorez, Pierre 
Mendes-France, Louis Ara
gon, Claude Bourdet și alții. 
Apoi sute și sute de mii de 
oameni. NUMĂRUL CELOR 
CARE AU LUAT PARTE LA 
ACEASTA CEREMONIE LA 
PARIS A FOST APRECIAT 
LA 800.000 PINA LA UN MI
LION. Abia la ora 13,00, 
fruntea cortegiului ajunge la 
cimitirul „Păre Lachaise”, pe 
bulevardul Menilmontant

La o oră și jumătate după 
plecarea cortegiului de la 
Casa Sindicatelor, în timp ce

sesc substanța chimica speciale 
din arsenalele S.U.A., substanțe 
care pulverizate din avion distrug 
pînă la rădăcini în decurs de 
numai cîfeva zile întreaga vege
tație.

în ciuda eforturilor desnă- 
dăjduite pe care Ngo Dinh Diem 
le face pentru a se salva, poziția 
lui se șubrezește pe zi ce trece.

Lupta poporului sudvietnamez 
a căpătat o astfel de amploare 
încît în unele regiuni aproape 90 
la sută din sate se găsesc de fapt 
sub controlul forțelor patriotice 
grupate în jurul „Frontului națio
nal de eliberare". Acest lucru a 
fost de altfel subliniat cu amără
ciune și de cunoscutul comentator 
american Walter Lippman care a 
scris că „în Vietnamul de sud 
guvernul pe care l-arifi adus la 
putere și îl sprijinim se află în 
cea mai mare primejdie. El mai 
stăpînește încă la orașe dar a 
cedat aproape întreg restul fării44.

Plină de tristețe, revista ame- 
rioană „TIME" scria zilele acestea 
că observatorii americani aflați în 
Vietnamul de sud „au tras con
cluzia că războiul menit să sal
veze pozifia strategică pe care o 
reprezintă Vietnamul de sud nu 
poate fi cîștigat cu ajutorul pre
ședintelui Ngo Dinh Diem". O- 
mu| de încredere al S.U.A. se 
dovedește falimentar și nici un 

american nu îl poate

Viitorul nu promite nimic bun 
marionetei americane de la Sai
gon. Lupta maselor populare va 
mătura în cele din urmă putredul 
său regim...

GH. CHIDU 

carele funebre au ajuns la 
intrarea în cimitir, mulțimea 
defilează încă prin Piața Re
publicii. Pe toată lungimea 
parcursului, magazinele și ca
fenelele și-au închis porțile. 
Oamenii, care au așteptat ne
mișcați pe trotuare trecerea 
carelor, se alătură cortegiului 
care devine curînd o adevă
rată revărsare de ființe ome
nești greu menținute de ser
viciul de ordine instalat de 
sindicate și care formează un 
adevărat dig de oameni care 
își dau mîna pe o lungime de 
aproape doi kilometri.

In fața cimitirului a fost 
ridicată o tribună. Este clipa 
despărțirii; ultimul salut este 
adresat de Dominique Wal- 
lon, din partea Uniunii națio
nale a studenților din Franța, 
Robert Duvivier, C.F.T.C., 
Paul Ruff, din partea Univer
sității, și Louis Henaff, C.G.M. 
întocmai ca unitatea care a 
determinat acest solemn și 
mișcător omagiu, discursurile 
oratorilor reiau în diferiți ter
meni aceleași idei: Cei opt 
martiri au căzut pentru liber
tate, luptînd împotriva fascis
mului, O.A.S.-ului. Sacrificiul 
lor nu trebuie să fie zadarnic. 
Iată ce spun, în esență, acești 
patru vorbitori: Tăcerea
uzinelor, a birourilor, a șco
lilor demonstrează voința noa
stră de a împiedica fascismul 
să-și instaureze regimul de te
roare. Numele celor opt tova
răși ai noștri se alătură listei 
lungi de martiri — muncitori, 
comunarzi, socialiști, comu
niști, căzuți în lupta pen
tru libertate. Jurăm în 
fața poporului adunat aici să 
continuăm lupta lor pînă la 
victoria păcii și a libertății. 
Vom spori eforturile noastre 
pentru a pune capăt mașina
țiilor fasciștilor din O.A.S. și 
pentru a impune guvernului, 
atît de tolerant față de aceș
tia, pacea în Algeria. Adio, 
dragi tovarăși, numele voastre 
vor dăinui de-a pururi, ca tot 
atîtea steaguri ale libertății.

în accentele Marșului fune
bru, carele mortuare cu totul 
acoperite de flori, traversează 
încet cimitirul. în jurul mor- 
mîntului coroanele și jerbele 
dispuse într-un adevărat co
vor șl pe mormintele înveci
nate alcătuiesc un mozaic 
multicolor. Purtătorii jerbelor 
au avut nevoie nu mai puțin 
de un ceas pentru a putea dis
pune coroanele.

După membrii 
urmează un șir 
de parizieni care 
încline în fața celor dispăruți. 
Mulțimea a invadat toate 
aleile cimitirului și se strînge 
în jurul mormîntului.

Defilarea continuă și va mai 
dura ceasuri întregi încă.

familiilor, 
neîntrerupt 
vin să se

de oameni 
ai muncii 

din Franța in grevă

AN- 
8 FE-

agen-

PARIS 13 (Agerpres). — 
Răspunzînd la chemarea lan
sată de Confederația Genera
lă a Muncii, Federația Națio
nală a lucrătorilor din învă- 
țămînt, și de alte sindicate ale 
corpului didactic, de Uniunea 
Națională a Studenților din 
Franța, precum și de partidul 
comunist, Partidul socialist 
unificat și alte organizații de
mocratice, începînd de marți 
dimineață, ÎN ÎNTREAGA 
FRANȚĂ, MILIOANE DE OA
MENI AI MUNCII AU ÎNCE
TAT LUCRUL PENTRU A 
CINSTI MEMORIA CELOR 
OPT VICTIME ALE REPRE
SIUNII DE CĂTRE POLIȚIE 
A DEMONSTRAȚIEI ‘ “ 
TIFASCISTE DE LA 
BRUARIE.

După cum relatează 
ția France Presse, greva de Ia 
13 februarie a cuprins toată 
Franța. Atît l^Paris cît și în 
provincie, școl& și universită
țile au fost închise toată ziua. 
Curentul electric, gazul metan 
au fost întrerupte de diminea
ță pînă la prînz. De asemenea 
transporturile urbane, căile 
ferate, transporturile aeriene 
nu au funcționat în cursul di
mineții.

La Paris, greva metrourilor, 
autobuzelor și a mijloacelor 
de transport urban a început 
la ora 10 dimineața, pentru a 
permite locuitorilor capitalei 
să ajungă în Piața Republicii 
spre a participa la funeraliile 
victimelor represiunilor din 8 
februarie. Tot în cursul zilei 
de marți nu a apărut nici un 
ziar iar programele televiziu
nii și radiodifuziunii au fost 
mult reduse și în tot cursul 
dimineții s-a transmis numai 
muzică simfonică.

Potrivit relatărilor agenții
lor de presă, în celelalte cen
tre industriale din Franța, 
peste 300 de greve au fost de
clarate în uzine, întreprinderi, 
pe șantiere, în mine. De ase
menea au avut loc sute de mi
tinguri de protest împotriva 
represiunilor polițienești de la 
8 februarie. In Franța, șuvoiul 
de rezoluții în care se expri
mă protestul plin de indigna
re împotriva acțiunilor fas
ciste ia proporții. Drept răs
puns față de represiunile au
torităților, față de ieșirile tot 
mai insolente ale ' fasciștilor 
din O.A.S., în ultimele zile au 
apărut zeci de noi comitete 
antifasciste în care se înscriu 
oameni cu convingeri politice 
diferite dar care sînt animați 
de o singură năzuință — de 
a bara calea fascismului.

S.UA

