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La

Punctul de consultații tehnice de la turânto ria de oțel a Combinatului metaluigic Reșița 
este vizitat zilnic de numeroși tineri. Inginerul Tiberiu Ișfon demonstrează unui grup 
de tineri de la turnătoria de oțel lichid cum se poate îmbunătăți calitatea pieselor 

turnate
Foto : AGERPRES

La un curs de ridicare
8

Tinerii și-au ocupat locurile în- 
tr-o sală anume pregătită, numai 
la îndemnul laconic al unui afiș : 
„Azi, la orele 16 — curs de ri
dicare a calificării".

Chemarea anunțului avea, jude
cind după prezența de „sută la 
sută", ecouri adînci pentru fie
care dintre cei aflați acum în sala. 
Suciu loan, Neagu Bucur, Popa 
Ștefan, Dumitru Daniel, în total 20 
de tineri, lăcătuși de profesie. 
Meseriași buni, ei cunosc din 
practică progresul rapid al tehni
cii și, în consecință, vor să țină 
pasul cu ea.

Și pentru aceasta învață, sînt 
cuprinși de o adevărată sete de 
cunoștințe noi. Și nu sînt singurii, 
în Uzina „Rulmentul" din Brașov 
sînt numeroși tineri care o dată la 
două săptămîni, sau chiar săptă- 
mînal se string, 20—30 într-o sala, 
împreună cu un inginer sau teh
nician și discută despre lucrurile 
noi care se ivesc în meseria lor, 
își însușesc cunoștințe noi, avan
sate.

Pînă în urmă cu puțin timp, au 
funcționat în uzină 18 asemenea 
cursuri de ridicare a calificării 
cuprinzînd aproape 800 de tineri. 
Paralel, alfi 400 de tineri cuprinși 
în 6 cercuri au audiat interesante 
conferințe tehnice, iar alții au 
participat la concursuri pe teme 
legate de diverse meserii: for
jori, rectificatori, strungari, contro
lori tehnici etc. Acum, se pregă
tește o a doua fază a acestor 
cursuri. In cele mai multe secții 
s-au întocmit programe 
judicioase, 
cuprinzînd 
față de 
anterioare, 
necesitățile
locuri, ca la secția reparații din

analitice 
teme noi, 
în plus 
cursurile

s-au introdus
cunoștințe
cele din

legate și mai mult de
uzinei, iar în alte

calificării
cadrul serviciului mecanic-șef au 
și început aceste cursuri.

Am asistat la o asemenea lec
ție.

— Tema pe care o dezbatem 
azi — și-a început 
Gheorghe Moașa 
tifulează „Lagăre 
mașinile-unelte".

Tinerii ascultă 
temă interesantă, 
menful" se confecționează rul
menți ale căror toleranțe sînt de 
ordinul micronilor. Toți acești 
rulmenți extrem de „pretențioși" 
se produc pe mașini de o înaltă 
precizie și la aceste mașini sînt, 
firește, mulf întrebuințate lagăre'e 
de alunecare.

Tema lecției își are istoria ei.
— In atelierul nostru de repa

rații — ne spunea lectorul — 
cele mai dese reparații le avem 
de executat la lagăre. E drept, nu 
ne putem plînge că nu avem 
muncitori, tineri bine pregătiți, cu 
o experienfă practică îndelungată 
în procesul de producție. Se în- 
tîmplă însă că necunoscîndu-se 
complet unele noțiuni teoretice 
despre funcționarea acestora e- 
xistă uneori practici neștiințifice 
în special la săparea canalelor 
de ungere a acestor lagăre.

Aflăm apoi că se mai pun pro
bleme și în ceea ce privește eco
nomia de aliaje din care se con
fecționează lagărele de alunecare. 
Toate acestea au reclamat, pe 
drept cuvînt, necesitatea temei a- 
mintife. Și lectorul și-a început 
expunerea metodic. A vorbit mai 
întîi despre fenomenul frecării în
tre două componente ale mașinii.

— „F" este egal cu „P" în
mulțit cu „M" spune lectorul și 
tinerii îșl notează 
Simplă teorie ? Nu.
Gheorghe Moașa cunoaște pe fie
care, știe unde lucrează, și 
adresează de aceea direct:

Inginerul 
lecția — se în
de alunecare la

formula. 
Inginerul

Pregătiri pentru cel de-al IlI-lea 
Concurs și Festival Internațional

„George Enescu

Utilaje noi
In exploatările forestiere și 

noile combinate de industria
lizare a lemnului de la Tg. 
Jiu, Blaj, Gherla, Pipera și 
altele au intrat în producție 
o serie de utilaje noi, fabri
cate în țară. Printre acestea 
sînt: pendula de retezat buș
teni cu acțiune hidraulică și 
mașina de tocat deșeuri, exe
cutate'de Întreprinderea „Me
tal urgica“ .din Sibiu, mașina 
orizontală de găurit și scobit, 
mașina semiautomată de șle
fuit mobilă, mașina semiauto
mată de frezat furnire decora
tive, circularul universal, pre
cum și mașina de frezat lemn, 
care au fost executate de în
treprinderea metalurgică din 
Roman, profilată pentru utila
je necesare economiei fores
tiere. Aceste mașini se remar
că printr-o înaltă tehnicitate 
și au o productivitate mai ri
dicată decît cele folosite pînă 
acum.

DIN NOU Festivalul

(Agerpres)

I

IN AMFITEATRE
Ieri, după zece zile de vacanță, 

studenții din toate centrele uni
versitare și-au reluat activitatea.

După ce au depănat amintirile 
din vacanță, povestind neuitate 
întîmplări din taberele care au 
funcționat pe văile Prahovei și 
Timișului sau despre manifestările 
de la casele de cultură ale stu
denților — au intrat la cursuri și 
seminarii, stăpîniți de aceeași do
rință de a

Trecînd 
facultățile 
pitală am
atmosfera entuziastă în care miile 
de studenți și-au reluat activita
tea. La Facultatea de Filologie ca 
și la Fizico-Matematici, la Institu
tul Politehnic ca și la Facultatea 
de Științe Juridice — pretutin
deni studenții au răspuns în una-

nimitafe : prezent I la orele de 
curs și seminar.

★

învăța cîf mai bine, 
ieri dimineață pe la 
și institutele din Ca- 

fost impresionafi de

Studenții Institutului medi
co-farmaceutic din Tg. Mureș, 
reîntorși din vacanța de iar
nă, au primit 
teatru. Acesta 
cu un aparat de televiziune 
modern, cu ajutorul căruia 
pot urmări intervenții chirur
gicale peste 100 de studenți. 
Institutul medico-farmaceutic 
a fost dotat în ultimele luni 
cu aparate și utilaje moderne 
în valoare de peste 3.000.000 
lei.

un nou amfi- 
este înzestrat

tinerilor tipografi
Elevii Școlii tehnice poligra

fice „D. Marinescu" din Bucu
rești vor organiza șl In acest 
an tradiționalul festival al ti
nerilor tipografi. Membrii cer
cului literar pregătesc pen
tru aceasta o seară literară, 
formațiile artistice fac ultime
le repetiții. Toți elevii se pre
gătesc cu seriozitate mai cu 
seamă că la festival vor par
ticipa, ca invitați, mulți tineri 
muncitori tipografi din Ca
pitală.

Festivalul tinerilor tipografi 
va dura șapte zile și va avea 
loc la începutul lunii martie.

Noi pionieri

T. FLORIN 
elev

Pregătirile pentru al IlI-lea 
Concurs și Festival Interna
țional „George Enescu“ au 
început. Ecourile favorabile și 
aprecierile pozitive asupra 
desfășurării manifestărilor 
muzicale organizate la Bucu
rești, în toamna anului trecut 
constituie legătura cea 
potrivită între trecutul și 
torul concurs și festival.

De curînd, la Studioul 
lexandru Sahia“ au
terminate sub conducerea ti
nerilor regizori Nina Behar și 
Paul Barbăneagră două fil
me documentare de scurt me
traj despre festivalul și con
cursul „George Enescu". A- 
ceste filme au meritul de a 
evoca atmosfera entuziastă și 
plină de emoție a zilelor de

mai 
vii-

„A- 
fost

concurs și a serilor de con
certe și recitaluri.

Comitetul de organizare 
pregătește sub îngrijirea mu
zicologului George Bălan o 
broșură, ce va fi tipărită în 
limba romînă și în limbi 
străine despre al II-lea Con
curs și Festival internațional 
„George Enescu“.

O confirmare în plus a fap
tului că pregătirile începute 
nu sînt premature îl consti
tuie scrisoarea primită zilele 
trecute de la tînăra pianistă 
Maria Jeanne Raveneau din 
Franța, care dorește să se în
scrie la concurs 
prospectul acestuia 
de lămuriri.

și solicită 
și o serie

L VIRGIL

— Spune tovarășe Radu, dum
neata care lucrezi frecvent suporți 
de cuțit la strunguri automate, 
pentru ce te străduiești să execuți 
toate suprafețele de frecare cit 
mai netede î

— Evident, pentru ca „M" co
eficientul de frecare să fie cit 
mai mic, pentru ca suprafețele de 
frecare să gliseze între ele cu 
minimum de efort, îi răspunde a- 
cesta prompt.

Formula s-a înțeles deci, tine
rii fac tot telul de legături între 
ceea ce li se predă și exemplele 
oferite de practici în producție. 
Cunoștințele căpătate vor fi cu 
siguranță eficace.

Și lectorul explică mai departe: 
despre lagăre de alunecare, defi
niții și clasificări. Sîrrt multe ase
menea lagăre, oarecum greu de 
reținut dinfr-o dată. Dar lectorul 
are o metodă. A pregătit dinainte 
un tablou simplu, sugestiv, a cla
sificat toate lagărele după con
strucție, scop, întrebuințări și parcă 
cunoștințele se sedimentează mai 
temeinic, sînt însușite sistematic.

Se explică apoi condițiile prin
cipale pe care trebuie să le în
deplinească lagărele de alunecare, 
materialele folosite in construcția 
acestora. Și — ar mai fi încă

Mergeam spre Mangalia, 
o intersecție de șosele auto
buzul nostru opri încet, la dis
tanți, dind întâietate unui ve- 
hicoL Curioși, călătorii privesc 
prin ferestrele autobuzului. 
Vehicolul se deplasa ușor in 
ritmul înfundat al trăpași
lor. Doi cai duceau spre 
școală, in această trăsură con
struită anume pentru ei, pe 
feciorii muncitorilor de la 
G.A.S. „Nicolae Bălcescu“. Și 
pentru a atrage atenția celor
lalte vehicole, de ce fel de 
călători duce trăsura, in față, 
in spate și în părțile laterale 
au fost puse niște plăcuțe pe 
care e scris cu litere groase: 
„Atenție, copii!"

Pe vremuri am mai trecut 
pe acest drum. Am întâlnit și 
atunci copii. Mergeau spre 
școală. Erau zdrențăroși, cu pi
cioarele aproape goale frămân
tau noroiul ulițelor. Poate la 
același lucru se gîndeau și 
ceilalți călători urmărind cum 
se îndepărtează trăsura pe 
care scria cu litere albe „A- 
tenție, copii F

V. DONICI
corespondent voluntar

(Continuare in pag. a 4-a)

L BODEA

Ieri, la Uzinele „Grivița Roșie", 
pe locul unde în urmă cu 29 de 
-ani s-a desfășurat greva ceferiș
tilor au venit zeci de detașamente 
de pionieri din numeroase școli. 
Pînă la ora prînzului s-au 
perindat prin fața monumentului 
celor căzuți la 16 Februarie 1933 
aproape o mie de copii. Pe rînd,

detașamentele, așezate în careu, 
au primit în rîndul pionierilbrt în- 
tr-un cadru solemn, peste o suta 
de școlari.

Copiii au depus flori la monu
mentul celor căzuți la 16 februa
rie 1933, au recitat poezii și au 
intonat cînfece pionierești. După 
aceea au vizitat cîteva secții ale 
uzinei.

150 de viitori maiștri 
brutari și morari

în opt orașe ale țării 
printre care, București, Ti
mișoara, Iași s-au deschis 
cursuri de maiștri brutari și 
morari. La aceste cursuri au 
fost recrutați un număr 
150 de muncitori brutari 
morari
Aceștia 
după 
avînd astfel prilejul ca noile

de 
Și 

în majoritate tineri, 
participă la cursuri 

orele de producție

cunoștințe să le verifice și să 
le aplice practic în munca 
de zi cu zi.

Noile cursuri se încadrează 
în eforturile lucrătorilor din 
sectorul de panificație pentru 
ridicarea necontenită a cali
tății.

S. SPIREA

SERA ȘCOLII
Elevii Școlii medii din Bu- 

ziaș și-au amenajat nu de 
mult o seră. Aci sînt puse la 
adăpost de frigul iernii di
verse plante.

Activitatea practică în sera 
școlii care e condusă de tova
rășul profesor Filotie Andrei 
îi ajută pe elevi să-și apro
fundeze temeinic cunoștințele 
teoretice de botanică și biolo
gie. Prin folosirea luminii e- 
lectrice în seră, elevii și-au 
dat seama practic de fenome
nul de fotosinteză artificială,

Ultimele finisării (La un 
nou cvartal de locuințe 

din orașul Deva).

Foto : I. CUCU

SUCCESE
ALE CEFERIȘTILOR

Muncitorii, ingi
nerii și tehnicienii 
din centrele și uni
tățile de bază ale 
Direcției regionale 

Brașov au 
reușit ca in cinstea 
«Zilei ceferiștilor” 
să obțină rezultate 
importante în mun
că. Planul de trans
port pe luna ianua
rie a fost astfel 
realizat și depășit 
cu 8 la sută, rula
jul vagonului de 
marfă, care sinteti-

zează complexul de 
măsuri pentru o u- 
tilizare mai rațio
nală a vagonului, a 
fost îmbunătățit cu 
5.8 la sută iar vi
teza medie comer
cială a trenurilor 
de călători a fost 
sporită cu 7,7 la 
sută.

De asemenea, 
printr-o mai bună 
întreținere a loco
motivelor și prin 
extinderea metodei 
de remorcare a tre-

16 FEBRUARIE

procesele fiziologice care au 
loc la plante. Ei au înțeles 
mai ușor adaptarea unor plan
te la mediul înconjurător cum 
sînt, de exemplu, cactușii, 
care trăiesc în mediu secetos.

Tot aici întîlnești pe lingă 
culturile de ardei, roșii și cas
traveți, ghivece cu mușcate 
și alte plante care populează 
sera, încă de la amenajarea 
ei ca: arborele de cauciuc, 
planta medicinală Aloe Arbo- 
rea, cîțiva reprezentanți ai fa
miliei cactacee.

Elevii școlii îngrijesc cu 
multă dragoste această seră.

V. BRINZAN 
corespondent voluntar.

al

nurilor cu tonaj 
sporit, mecanicii și 
fochiștil din depou
rile aparținînd Re
gionalei C.F.R. Bra
șov au reușit să e- 
conomisească în 
cursul lunii ianua
rie, prin reducerea 
normei tehnice, can
titatea de 2.900 tone 
combustibil conven
țional cu care se 
pot remorca circa 
290 trenuri pe dis
tanța Brașov-Sibiu.

Foto: N, STELORIAN
înainte de a pleca într-o nouă cursă, o scurtă discuție

e împlinesc 29 de 
ani de la eroicele 
lupte ale munci
torilor ceferiști și 
petroliști din ia
nuarie—februarie 
1933, lupte organi

zate și conduse de Partidul 
Comunist din Romînia.

Luptele muncitorilor cefe
riști șl petroliști din ianuarie- 
februarie 1933 au înscris în 
istoria țării noastre o glo
rioasă pagină de eroism pro
letar, maicînd prin amploarea, 
combativitatea, înaltul nivel 
de organizare și urmările pe 
care le-au avut un moment 
de cotitură în dezvoltarea în
tregii mișcări muncitorești din 
Romînia. Ele au dat o ripostă 
hotărîtă ofensivei claselor ex
ploatatoare împotriva nivelului 
de trai al celor ce muncesc, 
au constituit o puternică ba
rieră în calea fascizării țării 
și a pregătirilor burgheziei și 
moșierimii pentru criminalul 
război antisovietic.

In țara noastră a învins 
pentru totdeauna cauza pen
tru care au luptat în ianuarie 
—februarie 1933 muncitorii 
ceferiști și petroliști Sub con
ducerea înțeleaptă a Parti
dului Muncitoresc Romîn, oa
menii muncii din patria noa
stră clădesc o țară nouă, cu 
o economie și cultură înflo
ritoare, desăvîrșesc construc
ția socialismului

Ceferiștii — purtătorii unor 
glorioase tradiții revoluțio
nare — se bucură astăzi de 
o mare cinste și prețuire din 
partea partidului și guvemu

și contribuie, alături 
toți oamenii muncii.

lui 
de 
la lupta pentru desăvîrșirea 
construcției socialismului în 
patria noastră. Doi dintre 
Eroii Muncii Socialiste — 
mecanicul de locomotiva 
Ștefan Lungu, și maistrul 
cazangiu Alexandru Codescu 
— sînt din rîndurile ceferiști
lor. Pentru muncitorii care lu
crează în transporturile fero
viare s-au construit, în anii 
regimului democrat-popular, 
numeroase apartamente con
fortabile, iar salariul mediu 
al ceferiștilor a crescut de la 
an la an.

Ceferiștii înscriu In bilanțul 
marilor înfăptuiri ale poporu
lui muncitor, pe frontul con
strucției socialiste, importante 
realizări în muncă. Astfel, în 
transporturile feroviare, pla
nul pe anul trecut a fost în
deplinit în proporție de 103,7 
la sută la parcursul mărfuri
lor șl de 102,3 la sută la 
parcursul călătorilor.

Congresul al IlI-lea 
Partidului Muncitoresc Romîn 
a prevăzut pentru dezvol
tarea și modernizarea căilor 
ferate sarcini importante cu 
scopul de a satisface șl mai 
bine cerințele mereu spo
rite de transport. Pentru 
aceasta a fost elaborat un 
program complex de moder
nizare a transporturilor, a- 
tenția fiind îndreptată, la 
căile ferate principale, spre 
trecerea de la tracțiunea cu 
abur la tracțiunea Diesel- 
electrică, precum și spre me
canizarea și automatizarea 
proceselor de exploatare.

Noi sarcini au fost trasate 
în această privință prin Di
rectivele C. C. al P.M.R. cu 
privire la criteriile principale 
ale desfășurării întrecerii so
cialiste. In fața lucrătorilor 
din transporturi stă astfel 
sarcina realizării unor indici 
superiori de utilizare a mij
loacelor de transport, redu
cerea consumurilor specifice 
de materiale, materii prime, 
piese de schimb, combustibil 
și lubrifianți, îmbunătățirea 
stării liniei de cale ferată 
prin reparații de calitate; 
îmbunătățirea deservirii pu
blicului și întreprinderilor.

In transporturile feroviare 
lucrează numeroși tineri care 
muncesc cu abnegație pen
tru îndeplinirea hotărîrilor 
partidului Activitatea lor en
tuziastă a căpătat imbolduri 
noi în întîmpinarea glorioasei 
zile a ceferiștilor. Mecanicii 
de locomotivă utemiștj Mir
cea Popa și Ion Vind de la 
Depoul C.F.R.-Cluj au reușit 
să remorcheze pe distanța 
Dej-Cluj un tren cu un tonaj 
sporit de la 260 tone la peste 
370 tone. De asemenea, bri
gada de producție a tinere
tului condusă de Iosif Cozma 
de la Depoul de locomotive 
din Oradea a primit titlul de 
brigadă fruntașă pe oraș. In 
1961 ea a economisit com
bustibil cu oaie s-ar putea 
remorca 45 trenuri a 1.200 
tone fiecare pe distanța Ora- 
dea-Arad.

Succesele înregistrate în 
munca de fiecare zi, avîntul 
și abnegația cu care-și înde
plinesc îndatoririle, stau che
zășie angajamentului pe care 
muncitorii ceferiști șl l-au 
luat de a îndeplini și depăși 
sarcinile de plan pe anul 
1962, aducînd o prețioasă 
contribuție la înfăptuirea șe- 
s en aiului.

Noi le dorim succes 1

Șalga Fiancisc este unul 
dintre numeroșii tineri 
muncitori fruntași de la 
Uzinele „T................ “ ’
La secția 
muncește, 

cru de

,Unirea" din Cluj, 
de montaj unde 
el dâ numai lu- 
bunâ calitate

Foto : N. STELORIAN

Biblioteci volante 
în dormitoarele 

muncitorilor
Biblioteca clubului „Cons

tructorul" din Onești desfă
șoară o intensă activitate în 
rîndul muncitorilor care con
struiesc marele complex pe
trochimic. S-au luat numeroa
se inițiative pe linia dezvol
tării pasiunii pentru literatu
ră, pentru studiul de specia
litate.

In dormitoarele comune ale 
constructorilor de la Tabăra- 
Cauciuc au fost afișate foto
montaje, se organizează col
țuri roșii și biblioteci volante. 
Asemenea biblioteci există 
deja in peste 30 de dormi
toare.

Peste 400 de muncitori au 
devenit în acest an cititori 
pasionați.

Recent biblioteca clubului 
s-a îmbogățit cu numeroase 
cărți,

TOMA CONSTANTIN
mecanic
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Acum cîtva timp membrii expediției geofizice a Academiei de Științe a U.R.S.S. au 
întreprins îndrăznețe cercetări în leaătură cu erupția vulcanului Avaci din Kamciatka.

în foto : Vulcanul în erupție văzut de pe un avion al expediției.
Foto ; TASS—MOSCOVA

56 de inovații
trungul produs la A- 
rad. este o mașină 
unealtă modernă, 

prevăzută cu dispozitive de 
copiat perfecționate. Super
lativele acordate strungului 
romînesc de specialiști con- 
stitue un stimulent pentru 
creatorii săi care n-au în
cetat nici un moment mun
ca de perfecționare a aces
tui produs important al in
dustriei noastre grele.

Inovatorii din uzină au 
acordat strungului o aten
ție !a fel de mare. Putem 
arăta, de pildă, că batiul 
strungului se toarnă azi 
după un procedeu nou care 
reduce numărul cutiilor și 
amestecului de format, eli
mină bavurile și îmbunătă
țește aspectul general al 
reperului. în sectorul de 
uzinaj a fost rezolvată pro
blema respectării cu stric
tețe a distanțelor axiale 
la carcasa cutiei de viteze 
& strungului, care înainte 
prezentau inadvertențe față 
de datele din proiect. Dis
pozitivul conceput permite 
inovatorilor să obțină aba
teri admisibile, de ordinul 
0,01—9,02 mm.

în concluzie, vom arăta 
că la perfecționarea tehno
logiei strungului și la îm
bunătățirea caracteristicilor 
sale de funcționare au con
tribuit. în anul 1961, 56 de 
inovații.

tehnicii romînești
tehnică, la făurirea căreia și-au 
adus contribuția Institutul de 
mecanică aplicată „Traian Vu
ia" și întreprinderea optică 
romînă (IOR), deschidea posi
bilități noi de recondiționare 
a pieselor metalice. In cazul 
utilizării sale pentru proteja
rea anticorozivă a pieselor.

presiune, utilizată în mod cu
rent în sudură, înlocuiește cu 
succes acetilena îmbuteliată 
special la presiune înaltă. în
cercările efectuate au arătat că, 
în cazul metalizărilor cu zinc, 
plumb și aluminiu, poate fi 
folosit, cu bune rezultate, și 
gazul natural.

Amintim cu acest prilej că 
protecția anticorozivă prin me
talizare face ca perioada de

realizat pînă acum 700 km de 
modernizări.

Acestui volum important de 
lucrări rutiere Institutul de cer
cetări pentru transporturi și 
telecomunicații îi consacră un 
mare volum de studii și cerce
tări. Stabilizarea pămînturiloi 
cu ciment, — obiectiv impor
tant în planul Institutului — a 
fost aplicată pe traseul Me
diaș—Sighișoara, ducînd la o 
economie de 1.500.000 lei. In

Pentru 
radio-ascultători

Realizări

Ce putem face iarna 
pentru apărarea sănătății

Metalul 
protejat de metal

Zndustria noastră construc
toare de mașini a pri
mit cu mult interes — 

In urmă cu cîfiva ani — reali
zarea aparatului electric de 
metalizare. Interesanta creație

aparatul acesta s-a dovedit 
însă greu maneabil.

Sarcina creării unui dispozi
tiv manual de metalizare, ușor 
și cu performanțe la nivelul 
tehnicii mondiale, a fost pre
luată și dusă la bun sfîrșit de 
către cercetătorii Institutului de 
studii și cercetări tehnologice 
pentru industria constructoare 
de mașini și utilaje, și industria 
electrotehnică. Studiile între
prinse au fost materializate in
tr-un aparat de metalizare con
struit dintr-un aliaj de alumi
niu, foarte ușor și maneabil. 
Sumar, aparatul poate fi des
cris astfel : intr-un arzător spe
cial, o sîrmă dintr-un metal ce 
urmează a se topi este antre
nată cu ajutorul unei turbine • 
cu palete, acționate cu aer 
comprimat. Un jet de aer com
primat inelar periferic proiec
tează cu mare viteză particu
lele fine de metal topit pe su
prafața ce urmează a fi acope
rită.

Folosirea acetilenei de joasă

rezistență la oxidare a pieselor 
să crească de 5—10 ori în 
comparație cu piesele prote
jate prin vopsire.

Pe drumurile țârii
Șoferii și motocicliștii por- 

niți în drumeție pe ma- 
’ rile șosele București- 

Cluj și București-Constanfa au 
putut să constate înnoiri sub
stanțiale : partea carosabilă a 
panglicii de beton este pe mari 
distanțe, acoperită cu „co
voare" noi de uzură, iar în 
unele locuri, mai late cu ju
mătate de metru.

Aceste amenajări nu repre
zintă decît o mică parte din 
lucrările rutiere care urmăresc, 
în final, modernizarea a 4.300 
km de 
interes 
mare 
termen 
1965, și din 
cializafe ale 
porturilor și 
și ale sfaturilor populara

drumuri naționale și de 
local. Este o acțiune de 
amploare care are ca 
de 'îndeplinire anul 

care unitățile spe- 
Ministerului Trans- 
Telecomunicafiilor

pomilor fructiferi
Practica agricolă ne arată 

că un pericol deosebit pentru 
producția de fructe îl pre
zintă insectele dăunătoare 
care atacă pomii în tot cursul 
anului. Astfel, păduchele din 
San Jose, gărgărița florilor de 
măr, viermele merelor, vies
pea prunelor, viermele cireși
lor, insectele defoliatoare (de 
desfrunzire) etc. sînt dușma
nii de temut ai recoltelor bo
gate.

Rezultatele cercetărilor fă
cute pînă în prezent înarmea
ză practica de producție cu 
metode sigure de combatere a 
dăunătorilor și bolilor tuturor 
plantelor agricole.

Pentru sprijinirea activită
ții de combaterea dăunători
lor și bolilor există nume
roase stațiuni de prognoză și 
avertizare, care semnalizează 
unitățile de producție prin 
toate mijloacele despre nece
sitățile aplicării tratamentelor 
corespunzătoare dăunătorului 
care și-a făcut apariția.

In timpul iernii, pînă la 
umflarea mugurilor, trata
mentele vizează în special 
combaterea paduchielui din 
San Jose și în general pădu
chii țestoși. Păduchele din San 
Jos6 atacă mărul, părul, pru
nul, gutuiul, piersicul, coacă
zul, magrișul etc. Larvele ul
timei generații (a doua sau a 
treia) a acestei insecte ier
nează pe scoarța pomilor, a- 
coperiți de o carapace protec
toare. In mod asemănător ier
nează și păduchele țestos al 
prunului.

împotriva acestora, cît și 
împotriva altor dăunători cum 
sînt păduchii de frunze și co
tarii care iernează sub formă 
de ouă, se aplică tratamentele 
de iarnă. înainte de a trece 
la aceste tratamente, aplicate 
sub formă de stropiri, este 
necesar să se termine cu igi
ena culturală a pomilor, care 
constă din curățirea pomilor 
de ramurile uscate și arderea 
acestora, culegerea frunzelor 
care conțin ouă sau omizi și 
curățirea mușchilor și liche
nilor de pe scoarța pomilor.

împotriva păduchelui din 
San Josă și a celorlalți 
păduchi țestoși, păduchi de 
frunze și cotari se apli
că tratamentul cu Dibu- 
tox în concentrație de 1,5-2 la 
sută. Experiențele au arătat 
că la concentrația de 1,5 la 
sută se distrug peste 92 
sută din dăunători, 
la sută se distrug 
sută din 
arată că 
tului cu 
sută este 
mică.

Dacă apare necesar 
lea tratament, acesta 
cu ulei horticol.

în combaterea păduchelui 
țestos al prunului este indicată 
folosirea preparatului Dibu- 
tox, sau, în lipsa acestuia, a 
uleiului horticol. Uleiul hor
ticol se aplică în concentra
ție de 5 la sută cînd stropi
rea pomilor se face la tempe
ratura peste zero grade și în 
concentrație de 3 la sută a- 
tunci cînd temperatura este 
sub zero grade. Cum însă 
uleiul horticol provoacă fe
nomene de îmbătrînire la 
pomi, este necesar ca în li
vezile stropite anul trecut cu 
ulei horticol, în anul acesta 
să se aplice stropirile cu Di- 
butox.

Pe teme 
agrotehnice

Ambele feluri de tratamen
te ajută și la distrugerea 
mușchilor și lichenilor.

In plantațiile de meri și 
peri pagube mari le produce 
boala denumită rapănul meri
lor și rapănul perilor. A- 
ceastă boală se manifestă prin 
pete brune-măslinii, circulare, 
care se transmit apoi fructe
lor ca niște zone cu aspect 
de plantă, ducînd la deforma
rea fructelor. împotriva aces
tor dăunători tratamentul se 
face cu zeamă bordeleză 4 la 
sută sau cu zeamă sulfo-cal- 
cică 20 la sută, la sfîrșitul 
iernii, cît mai aproape de 
pornirea în vegetație.

La stropirile de iarnă îm
potriva dăunătorilor am'intiți 
se aplică cantități de soluții 
care variază în raport de 
vîrsta pomilor. Astfel, la un 
pom cu diametrul trunchiului 
de 3-4 cm este necesar un 
litru de soluție, în timp ce la 
un pom cu diametrul trunchiu
lui de 10-15 cm sînt necesari 
7 litri soluție, iar la un pom 
cu peste 25 cm diametru la 
trunchi sînt necesari 20 1 so
luție.

Tratamentele de iarnă au 
marele avantaj că acționează 
asupra dăunătorilor și agenți- 
lor patogeni pe care-i distruge 
încă înainte de a se trezi la

viață și de a ataca mugurii 
florali care se deschid pre
cum și mugurii vegetativi ai 
pomilor fructiferi. Cum sub
stanțele ce se aplică în aceste 
tratamente sînt foarte puter
nice (concentrații mari) ele 
ar putea ataca organele flo
rale și de creștere ale pomi
lor. De aceea ele se aplică 
riguros numai înainte de por
nirea vegetației, adică în 
timpul iernii.

In timpul tratamentelor 
trebuie să se aibe grijă ca 
soluția aplicată să îmbăieze 
bine toate ramurile și trun
chiul pomilor, astfel ca să nu 
scape nedistruși nici un dău
nător sau agent patogen.

Efectul tratamentelor de 
Iarnă este deosebit de bun a- 
supra calității fructelor. Ast
fel, în locul merelor pline de 
înțepături roșcate și cu coaja 
avînd un aspect deatrzat- 
buretos, vom obține fructe 
frumos colorate, plăcut aro
mate și ca un conținut ridi
cat de zaharuri, vitamine șl 
alte substanțe hrănitoare și 
stimulatoare pentru corpul 
omului. Tot așa caisele și 
piersicile vor avea coaja să
nătoasă și gustul nealterat.

Tratarea pomilor trebuie să 
devină o acțiune de masă. Ea 
nu-și poate atinge scopul de- 
cît în condițiile generalizării. 
De aceea, fiecare dintre tine
rii de la sate trebuie să mun
cească în aceste zile în bri« 
gâzi de muncă patriotică cu 
convingerea că orice pom bol
nav și netratat este un mijloc 
de întinderea focarelor de 
insecte și boli niptoganice.

Alături de respectarea re
gulilor agrotehnice, tratamen
tele aplicate pomilor fructi
feri duc la dublarea sau chiar 
triplarea producției. De aceea 
odată cu terminarea trata
mentelor de lamă și pornirea 
în vegetație a pomilor tre
buie să se continue această 
activitate pentru a nu lăsa 
să ne scape dăunătorii sau bo
lile care-Și fac apariția odată 
cu înmugurirea pomilor și 
pornirea lor intensă în vege
tație.
Ing. THEODOR MOSCALU
Candidat în științe agricole
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regiunea Crișana a luat extin
dere folosirea nisipurilor bitu
minoase, economisindu-se 6000 
tone de bitum. Pe traseul Tg. 
Mureș—Luduș constructorii de 
drumuri au aplicat o noua teh
nologie de execuție a rosturilor 
de contracție și de dilatafie, 
odată cu procedeul de prote
jare a betonului proaspăt cu o 
peliculă de bitum. Au fost exe. 
cutate sectoare de drumuri ex
perimentale folosindu-se zgura 
de furnale și cenușa volantă 
de la termocentrale.

S-au efectuat încercări sta
tice și dinamice la poduri 
metalice și din beton armat cu 
ajutorul elecfrotensometriei, fi
ind determinată cu 
precizie comportarea 
lucrărilor cercetate.

Datele de mai sus,
cate de ing. R. Manolescu, di
rector-adjunct științific al 
I.C.T.T., dezvăluie căutări crea
toare și soluții Inedite puse în 
slujba modernizării drumurilor

o mare 
reală a

comuni-

a Aca-

Proteze cu dirijare bioelectrică

La filiala siberiană 
demiei de Științe a U.R.S.S. 
s-a constituit un consiliu 
științific pentru folosirea în 
economia națională a explo
ziilor.

Aici, sub conducerea acad. 
Mihail Lavrentiev, specialist 
proeminent, se rezolvă cu 
succes problema folosirii for
ței exploziilor în scopuri con
structive. Au fost stabilite 
principalele linii directoare în

Noua secție pentru produ cerea amoniacului din ca-* 
drul Combinatului chimic Șekin din U.R.S.S.

Foto: TASS— MOSCOVA

RADIAȚIILE SOLARE-SURSĂ ENERGETICĂ
DE MARE PERSPECTIVĂ

e Cum poate fi 
la centralele

captată energia soarelui, e De la centralele cu oglinzi 
helioelectrice. • Perspective în industrie și

Colaboratorii la
boratoarelor de sis
teme bioelectrice 
ale Institutului cen
tral de cercetări 
științifice în dome
niul protezelor din 
Moscova au con
struit prototipuri de 
proteze de brațe cu 
dirijare bioelectri

că.
încercarea lor a 

dat rezultate pozi
tive. Deocamdată 
proteza execută nu
mai două funcții: 
îndoirea degetelor

--------- @----------

Ing. Iaroslav Petrovski din 
cadrul unuia din Institutele de 
cercetări ale Academiei de 
Științe a R.S. 
controlează un aparat 
măsurat radiațiile cosmice.

Cehoslovace
de

Foto: CTK-PRAGA

nfr-un articol recent 
apărut în revista 
„Vestnik Akademi- 
nauk SSSR”, autorii 
sovietici V. A. Baum 
și G. N. Krujilin a- 
nalizeaza pe larg 

realizările și perspectivele în pro
blema folosirii radiațiilor solare 
drept sursă de energie.

Asupra Pămîntului se revarsă 
cantități extraordinare de energie 
solară. In 48 de ore numai, Soa
rele ne trimite atîta căldură și lu
mină cît ar putea da prin ardere 
toate rezervele de cărbuni, petrol 
și gaze, ale globului pămîntesc. 
Această uriașă energie este însă 
aproape în întregime neutilizată. 
Calculele au arătat că peste o 
sută de miliarde de kilowați se 
risipesc zilnic în Univers, lată cî
teva dintre căile pe baza cărora 
va fi recuperată această energie î

★

Datorită succeselor obținute în 
ultimul timp de savanții sovietici 
în domeniu! realizării unor ma
teriale cu proprietăți fizice spe
ciale, această perspectivă se a- 
propie tot mai mult de realizare, 

în Uniunea Sovietică sînt în curs 
de elaborare diferite metode de 
transformare a energiei solare. Au 
fost realizate de asemenea prl-

mele construcții experimentale 1n 
acest scop, unele din ele fiind de 
pe acum utilizate în practică.

Astfel este cunoscută instalația 
experimentală de „captare" a 
soarelui existentă în Armenia So
vietică, pe cîmpiile Araratului.

Prin aspectul său, această „cen
trală solară" evocă peisajele lite
raturii științifico—fantastice. A- 
colo nu există nici coșurile înalte 
ale centralelor termice, nici ba
rajele centralelor hidroelectrice, ci 
o suprafață de oglinzi de peste 1 
km. Aceste oglinzi uriașe de 15Aceste oglinzi uriașe de 15

rect în energie electrică, cu un 
randament de 10—11 la sută.

In cadrul Institutului de fizică 
„P. Lebedev“ au fost realizate 
noi tipuri de astfel de celule foto
electrice cu siliciu cu regim inten
sificat ceea ce a permis ca de pe 
o unitate de suprafață a bateriei 
fotoelectrice să se ' obțină puteri 
mult mai mari (20—22 la sută).

în prezent se fac cercetări asu
pra unor celule fotoelectrice în 
care siliciul este înlocuit cu anti
moniu și aluminiu. Acestea vor fi 
deosebit de avantajoase pentru

ica științifica
m.p. sînt transportate în cercuri 
concentrice de peste 20 de trenuri 
automate. Oglinzile concentrează 
razele soarelui într-un focar situai 
în mijloc. Apa care circulă prin 
acest „focaru încălzită la 400 gra
de alimentează o turbină cu aburi, 
care pune în mișcare o serie de 
generatori de curent.

★

O etapă superioară în utilizarea 
energiei solare o constituie celu
lele fotoelectrice. Cu ajutorul lor 
$e poate produce transformarea 
energiei radiante a soarelui dj-

captarea radiațiilor infraroșii al© 
soarelui, care, după cum se știe, 
formează aproximativ jumătate din 
toată energia radiantă a soarelui.

Datele experimentale arată că e 
posibilă obținerea unor celule 
fotoelectrice cu un randament 
40—50 la sută.

★

Autorii articolului citat, de 
care împrumutăm majoritatea 
felor expuse, consideră că pesta 
10—-20 de ani, în condițiile fa
bricării în serie a instalațiilor he
lioelectrice, va deveni avantajoasl

de

la 
da-

agricultură
utilizarea energiei solare pentru 
uz general.

în cadrul Institutului de energe_ 
tică din U.R.S.S. a fost elaborat 
recent proiectul unei centrale he
lioelectrice care va funcționa pe 
baza celulelor fotoelectrice.

Există de asemenea proiecte de 
instalații mici helioelectrice pen
tru prepararea hranei (bucătării 
helioelectrice, fierbătoare helio
electrice etc.) pentru alimentarea 
clădirilor de locuit, a unor stații 
de pompare și irigație etc. Este 
demn de remarcat că instalațiile 
folosite pentru încălzirea clădirilor 
în timpul iernii, vor putea fi utili
zate vara pentru... răcirea lor.

Energia helioelectrică va aduce 
o contribuție importantă în lucră
rile din agricultură. Utilizarea lor 
în regiunile aride va putea 
„oaze artificiale", pompînd 
necesară, desalinizînd apa etc.

în sfîrșit, instalațiile helioelec
trice își vor putea aduce un aport 
prețios nu numai din punct de 
vedere cantitativ ci și calitativ.

în unele cazuri, utilizarea ener
giei solare este preferată celor
lalte forme de energie. Astfel se 
întîmplă de exemplu în alimenta
rea cu energie electrică a apara
turii de la bordul sateliților arti
ficiali.

crea 
apa

MIRON. DACT

Magazinele specializate 
au primit la începu
tul acestui an două 

tipuri noi de radiorecep
toare produse la uzina „E- 
lectronica” din Capitală: 
combina muzicală „Orfeu” 
și radioreceptorul „Rapso
dia”.

Presa tehnică subliniază 
calitățile deosebite ale ce
lor două radioreceptoare, 
care fac odată în plus do
vada marelui avînt al in
dustriei electronice în țara 
noastră.

Combina muzicală „Or
feu” unește calitățile teh
nice ale unui radioreceptor 
de înaltă clasă cu linia ele
gantă a unei mobile mo
derne. Caracteristica de 
frecvență a radiorecepto
rului cuprinde întreaga 
bandă audio de la 30 la 
20.000 Hz; amplificatorul 
de joasă frecvență are un 
registru de ton care poate 
fi reglat în funcție de pro
gramul audiat; trei sub- 
game de unde scurte, an
tenă dipol pentru gama de 
unde ultrascurte, cele trei 
difuzoare electrodinamice 

■' cu magnet permanent, asi
gură o bună selecție și un 
zgomot de fond foarte mic. 
Magnetofonul este detașa
bil, are două viteze, numă
rător de turații și poate în
magazina 180 m de bandă 
cu dublă înregistrare.

LUCA FELEA

Muzee științifice

„Victor Babeș H

folosirea exploziilor : îmbună
tățiri funciare, construcții hi
drotehnice, extracția de mi
nereuri, navigația fluvială, 
prelucrarea metalelor.

După proiectul acad. La
vrentiev și a elevilor săi, în 
vara anului 1962, în apropiere 
de Alma-Ata, va fi provocată 
explozia a 3.500 tone de explo
ziv. în cîteva fracțiuni de se
cundă printr-o degajare diri
jată a rocilor va lua naștere 
un dig înalt de aproximativ 
100 de metri. Dacă s-ar folosi 
metode obișnuite, construirea 
acestui dig ar necesita multe 
luni de zile.

Macarale navale 
autopropulsate

La șantierele navale din 
Szczecin (R. P. Polonă) a în
ceput pregătirea construirii 
primelor nave de 15.000 de 
tone. Pe aceste nave, destinate 
flotei comerciale poloneze, în 
loc de catarge și vinciuri de 
marfă vor fi instalate patru 
macarale autopropulsate. Pe 

aceste nave se vor prevedea 
cinci cale avînd forma unor 
deschizături duble. Aceasta va 
înlesni și va accelera mult 
descărcarea navelor.

Navele sînt destinate trans
portului unor încărcături nu 
prea mari. Viteza lor este de 
15 noduri. Primele trei nave 
de noul tip vor fi date în ex
ploatare în mai 1962.

Fiecare dintre exponatele mu
zeului bucureștean vorbește 
despre omul care e con

siderat întemeietorul medicinei 
științifice romîne, decoperitor ge
nial al principiului seroterapiei, 
pioner In bacteriologie și infra- 
microbiofogie, cercetător cunoscut 
în anatomia patologică șl histo- 
patologie. Victor Babeș a desco
perit 50 de noi microbi, a înte
meiat metoda fizio-morfopatolo- 
gică, apliqînd-o în lupta împotri
va bolilor jnfecțioase. Babeș a 
descifrat tainele unor boli denu
mite azi, după numele său 
„babesioze". Vizitînd muzeul, pa
gină cu pagină ți se desfășoară 
vie în fața ochilor istoria unei 
mari vieți și opere științifice în
chinate poporului.

Exponate sugestive evidențiază 
ecoul produs în întreaga lume de 
extraordinarele descoperiri ale 
savantului romîn.

Panou după panou, vitrină după 
vitrină, ni-l prezintă pe savantul 
cetățean în luptă aprigă cu adver
sitățile politicienilor vremii, pen
tru promovarea științei romînești.

Prin studiile sale, Institutul de 
Patologie și Bacteorologie din 
București devine cel mai important 
centru aniirabic din lume. Intr-o 
vitrină, atrage atenția o lucrare 
voluminoasă, puțin îngălbenită de 
vreme : celebrul tratat ,,La Rage" 
(„Turbarea") pentru care Victor 
Babeș e distins în anul 1912 cu 
premiul Academiei Franceze. Cu 
11 ani mai tîrziu, această Acade
mie va premia și ampla mono
grafie „Pelagra" a savantului 
romîn.

Pregnant ni se înfățișează apor
tul deosebit adus de Babeș In 
lupta împotriva 
misticismului și 
retrograde. Încă 
crare intitulată 
asupra raportului
rale către filozofie11 Babeș 
înfățișat ca Un gîndifor materialist.

Considerînd că legătura strîn- 
să dintre teorie și practică 
este primul și unicul criteriu al 
valorii muncii științifice marele 
savant a dus o permanentă luptă 
împotriva concepțiilor reacționare 
a științei ruptei de nevoile po
porului. Nu întîmplăfor, într-o con
ferință ținută în anul 1900, Victor. 
Babeș a înfierat în termeni dras
tici atitudinea disprețuitoare a 
oligarhiei burghezo-moșierești față 
de problemele sănătății poporului.

Muzeul „Profesor Victor Babeș" 
păstrează vie memoria unui 
mare om de știință, patriot și 
gîndifor progresist.

idealismului, a 
a concepțiilor 

în prima sa lu- 
„Considerafiunl 
științelor natu- 

s-a

(strîngerea pumnu
lui) și desfacerea 
pumnului. Ele per
mit invalidului să 
execute cu proteza 
o serie de mișcări: 
să apuce nu numai 
obiecte 
chiar o 
pă, să 
aceasta 
să bea.

Cercetătorii spe
ră ca pe viitor să 
realizeze și mișca
rea fiecărui deget 
separat, să repro
ducă activitatea în

mici, ci 
sticlă cu a- 
umple cu 
un pahar și

cheieturilor, să ob
țină ca proteza de 
la încheietura mîi- 
nii să lucreze tot 
atît de bine ca cea 
vie.

Sistemul de diri
jare al protezei este 
alimentat de niște 
acumulatori minus
culi.

In curînd la uzi
na de proteze orto
pedice din Mosco
va va începe pro
ducția în serie a a- 
cestor proteze. L. CRISTESCU

Secția de încercări lizioo-mecanice de la Institutul de cercetări metalurgice din 
București

Foto: AGERPRES
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Atunci cînd în întreaga ța
ră, începuse să se desfășoare 
prima etapă a Spartachiadei 
de iarnă a tineretului, în ora
șul și raionul Tecuci nu se 
luaseră aproape nici un fel de 
măsuri, pentru popularizarea 
competiției, și atragerea unui 
cît mai mare număr de tineri 
la practicarea sportului. In 
general, în acea perioadă, nu 
erau folosite condițiile bune, 
materialele existente.

Articolul „Așteaptă iarna" 
apărut în numărul 3913 al zia
rului „Scînteia tineretului" 
combătea tocmai această stare 
de lucruri.

★
Cele semnalate în articolul 

respectiv au ajutat comitetele 
raional și orășenesc U.T.M., 
precum și consiliul raional 
U.C.F.S. să ia măsuri pentru 
ca prima etapă a Spartachia
dei de iarnă a tineretului să

7

...și nepublicate
„De două săptămîni cercul 

agrozootehnic din satul nos
tru și-a încetat activitatea 
deoarece tovarășul lector s-a 
transferat cu serviciul în altă 
comună" ne relata într-o scri
soare tînărul V. Octavian din 
satul Ibănești, raionul Do- 
rohoi.

Sfatul popular al raionului 
Dorohoi — secția agricolă, 
căreia redacția i-a trimis spre 
rezolvare această sesizare ne-a 
comunicat următoarele :

„Pentru remedierea situa
ției semnalate la cercul agro
zootehnic în cauză a fost nu
mit un alt lector.

De asemenea s-au luat mă
suri ca în cel mai scurt timp 
cursanții acestui cerc agro
zootehnic să fie ajutați să-și 
însușească lecțiile care nu 
s-au ținut prin plecarea fostu
lui lector și să se încadreze 
în ritmul planificat de ține
rea lecțiilor.

ing. GH. ZAHARIUC
Șeful secției agricole

„Activitatea la căminul cul
tural din comuna Foeni, ra
ionul Timișoara se desfășoară 
în mod nesatisfăcător. Dato
rită acestui fapt tinerii din 
comuna noastră, deși acum e 
iarnă și dispunem de mult 
timp liber, nu au posibilita
tea să participe la o activitate 
culturală bogată și variată" 
— ne-a sesizat într-o scrisoa
re trimisă redacției tînărul 
M. Adam.

Casa raională de cultură Ti
mișoara, sesizată fiind de că
tre redacție a cercetat situa
ția semnalată și ne-a comu
nicat :

„Faptele criticate de cores
pondentul voluntar al ziaru
lui „Scînteia tineretului" co
respund realității.

Casa raională de cultură în 
colaborare cu Comitetul ra
ional U.T.M. Timișoara a a- 
nalizat activitatea căminului 
cultural din comuna Foeni și 
a luat o serie de măsuri me
nite să înlăture situația în 
cauză. Astfel s-au reorgani
zat formațiile artistice de a- 
matori asigurîndu-se o parti
cipare largă a tinerilor din 
comună Ia activitatea acestor 
formații. Cele două formații 
de teatru au pus în scenă

Duminica

Planul comun de activități ex
trapolare, în special pentru zi
lele de duminică, a fost întocmii 
de către biroul organizației U.T.M. 
împreună cu instructorul superior 
și instructorii de detașamente încă 
din timpul vacanței de iarnă.

Utemiștii, elevii și pionierii noș« 
fri vin cu tragere de inimă la ac
tivitățile de duminică pentru că 
sînf bine organizate, cu un pro
gram mereu nou, atractiv.

După orele de muncă voluntară 
pentru înfrumusețarea satului, după 
o întîlnire cu un activist sau un 
colectivist fruntaș, după o excursia 
sau vizită în împrejurimi etc., ele
vii participă la un concurs, vizio
nează un film, înva}ă un *întec 
nou, recită poezii etc.

La Fabrica de tricotaje „Tî- 
nara garda" din Capitală a 
început realizarea unor noi 
tricotaje din fire sintetice. 
Tinerele Georgeta Cojocaru 
și Florica Ivânescu sînt prie
tene și cum e firesc se ajuta 
reciproc pentru a-și însuși 
cît mai bine noile procedee 

tehnologice de lucru. 

atragă un mare număr de ti
neri.

La Nicorești, de pildă, sute 
de tineri s-au întrecut în pro
bele de schi, patinaj, trîntă, 
iar la gimnastică numărul 
participanților a fost de aproa
pe 200. O bună parte din a- 
ceste probe s-au desfășurat la 
baza sportivă din această loca
litate, dată în folosință nu de 
mult și la construcția căreia 
brigăzile utemiste de muncă 
patriotică au adus o impor
tantă contribuție. Tot aici s-a 
luat inițiativa confecționării 
cu mijloace proprii a schiuri- 
lor. După primele întreceri, 
numărul participanților a 
crescut simțitor. Și mai îm
bucurător e faptul că tot 
timpul cît a existat zăpadă, 
întrecerile au continuat în a- 
fara programelor.

în comuna Ghidigeni cei 597 
tineri au participat la între- 

două piese pe care le-a pre
zentat atît pe scena căminu
lui cultural din comună cît și 
în faza intercomunală a con
cursului bienal „I. L. Cara- 
giale"

De asemenea, formațiile de 
jocuri populare, cor, orchestră 
și brigada artistică de agita
ție, în prezent, se pregătesc 
intens pentru a participa la 
cel de-al IV-lea concurs al 
echipelor artistice de amatori 
din regiunea Banat.

In scopul îmbunătățirii ac
tivității culturale în comuna 
Foeni s-a organizat un schimb 
de experiență între căminele 
culturale din comunele Foeni 
și Runda. Acest schimb de 
experiență a ajutat colectivul 
de conducere al căminului 
cultural din comuna Foeni 
să-și îmbunătățească stilul de 
muncă, să inițieze o serie de 
acțiuni culturale interesante, 
privind munca cu cartea, 
propaganda prin conferințe 
etc.

Cu toate că a trecut un 
timp relativ scurt de la reor
ganizarea activității căminu
lui cultural din comuna Foeni, 
în baza rezultatelor bune ob
ținute, apreciem ca pe un aju
tor tovărășesc critica făcută 
de ziar.

ION TAXASE 
directorul Casei raionale 

de cultură 
Timișoara

„Un număr de 40 elevi ai 
Școlii medii nr. 1 Lehliu gară, 
regiunea București, adeseori 
întîrzie de la cursuri deoarece 
autobuzul cursă Lehliu sat 
-Lehliu gară, circulă conform 
unui grafic care nu ține sea
mă de ora cînd încep cursu
rile școlii medii" — ne sem
nala într-o corespondență pro
fesorul Lungu Constantin.

Direcția Generală a trans
porturilor Auto din Ministe
rul Transporturilor și Tele
comunicațiilor dînd curs aces
tei sesizări trimisă de redac
ție, ne informează :

„S-a dat dispoziție I.R.T.A. 
— București să introducă o 
cursă navetă între Lehliu sat 
-Lehliu gară la orele 7,30 di
mineața.

Cursa a început să circule 
începînd cu data de 27 ianu
arie a.c.

colegi
Una din activitățile îndrăgita 

de elevi este și aceea de a difuza 
cărți în rîndurile colectiviștilor.

Organizarea judicioasă, în mod 
folositor a timpului liber ne ajută 
în procesul de învățămînt, con
tribuie la educarea comunistă a 
elevilor.

CONSTANTIN OPRIȚA 
profesor — Școala de 8 ani 
Voicești, regiunea Argeș

Babiuc Didina, o fetiță da 
12 ani din satul Roșiori, co
muna Răchiți, raionul Boto
șani mergea, pînâ nu do 
mult, ca oricare fetiță de 
teama ei, la școala. In re
creație alerga printre copil 
cît era curtea școlii de mare, 
iar acasă trebăluia, harnică, 
pînâ seara tîiziu. Nu-i stă
teau o clipa picioarele.

Acum fetița nu mai are pi
cioare. I-au fost amputate cu 
citeva săptămîni în urmă la 
spitalul de stat din Botoșani.

Se întîmplă, în viața, ca 
un copil să fie crescut de o 
alta mamă decît cea care 
l-a născut. Dar de cîte ori 
noua mamă nu-și pune toată 
căldura inimii ei în îngrijirea 
copilului ca el să nu simtă 
nici o clipă că a rămas or
fan 1 Mama ce crește un co
pil care nu este al ei, o face 
dintr-4in profund sentiment 
de omenie, de răspundere și 
nu este mîndrie mai mare ca 
aceea de a ști că, prin grija 
ce i-o poarta, ea dăruiește 
societății un om.

Didina nu avea mamă. I-a 
murit cînd ea era în vizetă de 
numai 6 ani. Tatăl, Vasile 
Babiuc, a adus însă curînd 
în casa o noua soție - Ecate- 
rina Babiuc. Această femeie 
s-a dovedit a fi însă, orice 
numai mama nu. O batea pe 
fetiță pînă o dureau mîinile, 
numai pentru „vina*’ câ nu 
era copilul ei.

Vasile Babiuc lucrează la 
Moara „Suceava" din Boto
șani. Venea acasâ mai rar 

ceri de șah, tenis de masă, 
trîntă, bine organizate. încă cu 
cîtva timp în urmă s-au orga
nizat antrenamente pregătitoa
re care au avut în primul rînd 
scopul de a populariza unele 
sporturi ca tenisul de masă, 
șahul în rîndul tinerilor săteni.

Numeroase organizații UTM 
și asociații sportive ca cele de 
la Fabrica de cărămidă, Școa
la de meserii din Tecuci, din 
comunele Nărtești, Cosmești, 
Corod și multe altele au reușit 
să atragă în săli, pe pantele 
de schi și săniuș, sute de ti
neri și continuă să inițieze noi 
și noi acțiuni care să lărgească 
tot mai mult rîndurile iubito
rilor de sport.

încă de pe acum, consiliul 
raional U.C.F.S. a inițiat o 
seamă de competiții de masă 
la șah, tenis de masă, pentru 
a da posibilitatea tinerilor ca 
după prima etapă să continue 
activitatea sportivă, în mod 
organizat și continuu.

Aceste rezultate se pot pune 
însă mai puțin pe seama co
misiei raionale de organizare 
a Spartachiadei de iarnă a ti
neretului, care pînă acum nu 
s-a întrunit decît o singură 
dată, cu care prilej membrii 
comisiei au constatat doar că 
sporturile de iarnă nu au avut 
prea mulți participant, iar în 
privința atragerii fetelor la 
activitatea sportivă mai sînt 
multe de făcut. (Cele consta
tate au constituit chiar obiec
tul unui amplu... proces-ver- 
bal).

Odată cu încheierea primei 
etape a Spartachiadei de iar
nă tinerii din orașul și raio
nul Tecuci, nu vor înceta ac
tivitatea sportivă ci o vor con
tinua cu aceeași intensitate în 
competițiile locale ce vor fi or
ganizate. In toate asociațiile 
sportive a început să se des
fășoare un campionat de șah 
și tenis de masă inițiat de 
comisiile de specialitate din 
cadrul consiliului raional 
U.C.F.S. In timpul desfășurării 
primei etape a spartachiadei, 
tinerii participant au trecut și 
unele probe ale complexului 
G.M.A. Ei vor fi antrenați în 
continuare la trecerea tuturor 
probelor prevăzute în regula
mentul complexului G.M.A. 
De asemenea în toate asocia
țiile se vor organiza con
cursuri locale ca „Cel mai bun 
din 10“ și „Campion al asocia
ției sportive" etc.

Un grup de elevi de la Școala medie nr. 3 din Oradea, în vizită la Fabrica de încălțăminte „Dobiogeonu 
Gherea" ascultă cu atenție explicațiile muncitorilor. Foto • N STELORIAN

Cîteva întrebări
conștiință

și pretinde că nu știe ce se 
petrecea în lipsa sa. Se pare 
însă că nevoind să-și strice 
liniștea cu soția și-a zis câ-i 
mai bine sâ închidă ochii, s-o 
lase sâ se poarte cum se 
purta.

Intr-una din aceste zile de 
iarna, eleva din clasa a V-a, 
Babiuc Didina, n-a mai venit 
la școala. Constantin Jar, 
Liubova Manovici, Mircea 
Munteanu, Alexandrina Mun- 
teanu, Victoria Carole — pro
fesorii și învățătorii ei — au 
deschis, fiecare, în ziua aceea 
catalogul și au pus în drep
tul numelui o liniuță: absen
tă. Babiuc Didina n-a venit 
nici a doua și nici a treia 
zi la școală. Și de fiecare 
dată profesorii ei au tre
cut-o în catalog absenta. 
In catalog 1 Dar ce se petre
cea dincolo de catalog, de 
clasa? De ce lipsea această 
fată de la școală ?

— A bătut-o rău mama. A- 
poi a scos-o afară din casă 
strigîndu-i sâ nu se mai în
toarcă, șl ea nu s-a mai în
tors — a explicat sora ei, 
elevă în clasa a VlI-a cînd, 
în sfîrșit, unul dinii» profesori

din organizațiile
U. T. M

Noi prieteni 
ai cărții

De curînd, în comuna Po
pești, raionul Focșani un nu
măr de 12 utemiști s-au pre
zentat în fața comisiei con
cursului „Iubiți cartea" pen
tru a fi examinați în vederea 
obținerii insignei de „Prieten 
al cărții".

Sîrguință cu care s-au pre
gătit utemiștii Cîrnu Costa- 
che, Ilie Georgeta, Glăvan 
Vasilica, S. Maria, A. Cons
tantin și alții a fost dovedi
ta de răspunsurile bune pe 
care aceștia le-au dat la în
trebările comisiei. Toți au 
primit insigna „Prieten al 
cărții". Tot în acea seara a 
fost prezentata și recenzia 
romanului „Așa s-a călit 
Iul" de N. Ostrovski.

Nu peste multă vreme 
tineri de care se ocupa 
prezent comitetele organiza
țiilor de bază U.T.M. voi de
veni prieteni ai cărții.

CONSTANTINESCU 
AL. COSTICĂ 

corespondent voluntar

oțe-

alți 
în

Instruirea 
activului U. T. M. 

de la sate
Recent Comitetul orășenesc 

U.T.M. Reșița a organizat in
struirea organelor conducă
toare U.T.M. nou alese, din 
comunele și satele ce aparțin 
orașului. La instruire au par
ticipat peste 60 de secretari 
și membri ai comitetelor or
ganizațiilor U.T.M. de la sate. 
Programul instruirii a fost 
bogat. Participanții la instrui
re au ascultat mai întîi o 
expunere despre principalele 
evenimente interne și inter
naționale. Apoi ei au audiat 
cîteva expuneri despre Statu
tul U.T.M., despre sarcinile 
ce revin organizațiilor U.T.M. 
de la sate în munca de edu
care comunistă a tinerilor și 
de mobilizare a acestora la 
întărirea economico-organiza- 
torică a G.A.C., despre pers
pectivele ce se deschid în 
fața regiunii Banat ca urma- 

ci

de tatăl ei.

auîntreagă 
acasâ pînâ

a întrebat-o ce-i cu ea. In
tr-adevăr, mama cea vitrega 
o bătuse crunt. Fata nu s-a 
mai dus la vecini cum obiș
nuia să facă în astfel de si
tuații (îi eia teama că va fi 
găsită și bătută din nou) 
a dormit în cîmp.

A fost găsită, 
degerată.

O săptămînă 
ținut-o părinții 
ce să se hotărască s-o ducă 
la spital. Și în toată această 
săptămînă nici unul dintre 
profesorii ei nu s-au dus a- 
colo sa vadă ce s-a întîm- 
plat 1

Firește nu-i ușor sâ cu
noști bine pe fiecare elev în 
parte, preocupările sale în 
afara școlii, cum este el edu
cat acasâ, în familie, daca 
această educație sprijină pe 
cea din școala etc. Dar a- 
ceasta este o cerință intrată 
organic în activitatea peda
gogică și ea este îndeplinită 
cu multă inimă și pasiune de 
mii și mii de cadre didactice 
din țară care urmăresc cu 
toată dragostea fiecare pas 
al copiilor de educația căro
ra răspund. Aici era vorba 

re a înfăptuirii hotarîrilor 
Congresului al III-lea al 
P.M.R. de colectivizare a a- 
griculturii etc. De asemenea 
au fost studiate și seminari-' 
zate unele documente de par
tid precum și unele documen
te de organizație. Tot cu a- 
cest prilej s-a realizat un 
rodnic schimb de experiență, 
mai ales în ce privește mo
dul concret în care organiza
țiile U.T.M. din G.A.C. pot 
și trebuie să-și aducă con
tribuția la creșterea continuă 
a producției agricole vege
tale și animale.

FRANCISC DEMETER 
corespondent voluntar

Utemiștii de la Uzina „Ar
mătura" din Capitală au ho
tărît într-o adunare generală 
ca ziua de luni să fie „Ziua 
cîntecului", cu care prilej să 
învețe cît mai multe cintece.

Și pentru ca hotărirea să 
prindă viață comitetul orga
nizației de bază U.T.M. a 
luat inițiativa ca săptămînal 
textele cintecelor să fie mul
tiplicate și înmînate tinerilor 
pentru ca la repetiție să vină 
cu textul învățat.

Muncind cu sîrguință, într-o 
perioadă foarte scurtă tinerii 
au învățat cîntecele: „Să fii 
partidului oștean", „Republi
că, măreață vatră", și altele.

Produse de calitate pe 
cumpărătorilor

Și noi timplarii 
de la Fabrica de 
mobilă „Oltul" din 
Turnu Măgurele, 
vizităm adesea ma
gazinele de mobilă, 
și ne bucurăm 
cînd cumpărătorii 
apreciază produse
le noastre. Pentru a 
satisface cerințele 
mereu crescinde 
ale cumpărătorilor, 
muncitorii de la 
această fabrică, or- 
ganizînd temeinic 
locul de muncă, fo-

losind din plin ca
pacitatea de lucru a 
mașinilor, produc 
numai garnituri de 
mobilă de calitate 
superioară. O con
tribuție de seamă 
în acest sens o aduc 
brigăzile de produc
ție ale tineretului 
care își depășesc cu 
regularitate sarci
nile de plan. Bri
găzile conduse de 
comuniștii Luca 
Cioc și N. Ciobanu 
au terminat în luna

de un caz care sarea în 
ochi dintr-o dată; o elevă 
lipsește de mai multe zile 
de la școala. Casa ei este 
doar la cîteva sute de metri.

Constantin Jar, directorul 
școlii șl profesor de istorie 
la clasa a V-a face în același 
timp parte și din biroul or
ganizației U.T.M. din sat ; 
profesorul Mircea Munteanu 
este, de asemenea, în școală 
și instructor superior de pio
nieri.

— N-am fi crezut câ se 
poate întîmplă așa ceva — 
spun dînșii sincer frămîntati.

Desigur, acum după ce s-a 
petrecut nenorocirea, fiecare 
dintre ei își dă seama ce tre
buia să facă și n-a făcut.

Vecinii Ecaterinei Babiuc 
au fost nu de puține ori în
grijorați de soarta fetiței. O 
găseau plîngînd la poarta și 
a luau la ei acasă ferind-o 
pentru un timp de mîna rea 
a mamei vitrege. Mai mult 
însă n-au făcut nici ei.

Tinerii Iile Ciobanu, Ana 
C. Coșoreanu, Elena Haraba- 
giu, Gheorghe M. Hrițcu, Va
leria M. Țiubuleac locuiesc 
pe aceeași uliță cu familia

„Ziua cînfecului

ANA BARBU nâl- țdm
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led-gan pen-tru

for. Gresii -me

ianuarie și prima 
jumătate a lunii 
februarie 140 bucă
tării „Păltiniș". Zi
lele trecute cele 
două brigăzi au pre
zentat controlului 
de calitate alte 70 
bucătării „Păltiniș" 
prevăzute în planul 
de lucru pe luna 
martie. Aceste pro
duse au fost deja 
livrate magazinelor 
de specialitate.

MIHAI JANA 
tîmplar

Babiuc. Utemista Valeria Țiu- 
buleac este și membra a bi
roului U.T.M. - 
acum 
despre 
sufere 
mama ei vitregă.

— Ce puteam să fac eu ? 
se tînguie ea. Nu mâ puteam 
amesteca In familia altuia.

Așa sâ fie oare ? Doar aici 
nu era vorba de un „ames
tec" ci de rezolvarea unei 
probleme de viață, de înde
plinirea unei datorii cetățe
nești și de organizație

Acestea sînt faptele, aces
tea sînt și atitudinile fața de 
ele. Desigur, așa cum se și 
cuvine, Ecaterina Babiuc va 
fi trasa la răspundere pen
tru purtarea ei de justiția 
noastră populară. Și credem 
câ va fi tras la răspundere 
și Vasile Babiuc, tatăl ne
păsător de soarta copiilor 
săi. Nici o lege a statului 
nostru democrat-popular nu 
admite ca într-o familie sa 
fie batjocoriți copiii — cetă
țenii de mîine ai țârii. Răs
punderea părinților față de 
copii nu se oprește, în so
cietatea noastră, numai la a- 
sigurarea veștmintelor și hra
nei. Și ca părinți și ca ce
tățeni noi sîntem datori sa 
creștem copii sănătoși la 
trup și suflet.

Dar profesorii și învățăto
rii, dar tinerii din sat, ei nu 
au nimic sâ-și reproșeze ?

Ea povestește 
cu multă indignare 

cîte era nevoita sa 
această fetiță da la

VASILE BĂRAN

soâ- re-a
In . flo-

vre-re de o ■ țel, 
vie- ț» c' des - chis

Un cîntec viu, un cîntec tineresc 
Se-aude-n largul țării cum răsună. 
Uzine cresc și lanuri mari rodesc. 
Pe drumul nou, azi totu-i tineresc.

Cuvîntul tâu, Partid, ne-a dus spre țel.
In ani de luptă el soare-a tost și steag. 
Cu avîntatâ vrere de oțel
Noi te urmăm. Partid, părinte drag.

Refren:

Tineret muncitor.
Crești mereu cu viața noua. 
Cu avînt arzător.
Cutezam și-nălțăm vise-n zbor.

Poporu-n mers e limpede șuvoi, 
De la Carpați la Dunărea bătrînâ 
Sădim grădini, vrem pace nu război. 
Pentru copii-nâlțâm orașe noi.

Pâmîntul țârll-1 leagăn pentru vis 
Șl viitorul ne-a Înflorit în prag. 
Cârâri de aur vieții ai deschis 
Noi te urmăm. Partid, părinte dTag.

Cum am obținut 
producții mari 

de lapte
Am să vă împărtășesc din 

experiența mea în meseria de 
îngrijitor de animale.

Anul trecut am avut în pri
mire un lot de 10 vaci de la 
care am obținut o producție 
totală de 43.000 litri de lapte, 
ceea ce înseamnă 4.300 litri pe 
cap de vacă furajată. Firește, 
rezultatul acesta m-a bucurat 
mult. N-a fost însă o surpriză 
pentru mine, pentru că de la 
vacile noastre de rasa bălțată 
romînească se pot obține pro
ducții mari, mai mari chiar de
cît aceea despre care am vor
bit.

Am o vacă pe care o chea
mă Stînca ; a intrat în pro
ducție în 1958. Dădea atunci 
cam 10 litri de lapte pe zi. Nu 
eram mulțumit. Am început 
sâ-i măresc treptat rația zil
nică de furaje și îndeosebi 
concentratele. Producția creș
tea. Cînd am ajus să-i dau 
la zi 40 kg nutrețuri îns do
zate, 8 kg fîn de bună cali
tate și 6 kg concentrate, la 
care se adăuga 50-80 grame 
calciu furajer și, bineînțeles, 
sare, a dat 31 litri de lapte pe 
zi. Am încercat să-i dau mai 
multă hrană, dar producția 
n-a mai crescut și am trecut 
înapoi la rația pe care am 
amintit-o. N-am procedat cu 
fiecare vacă așa, ci le-am 
împărțit pe grupe mici (cu 
producții apropiate) și în 
funcție de aceasta le-am cal
culat tainul. De pildă, vacilor 
care produc 20-25 litri lapte 
pe zf le dau 20 kg nutrețuri 
însilozate, 4-5 kg concen-

Sporesc veniturile bănești
ale colectiviștilor

gospodării 
din regiunea Cri- 

realizat anul trecut

121 de 
colective 
șana au 
venituri mai mari de un mi
lion lei. O bună parte dintre 
acestea, printre care cele din 
comunele Nușfalău, Valea lui 
Mihai, Sălard, Biharia, Batăr, 
unități cu sectoare de produc
ție bine dezvoltate, au obținut 
prin valorificarea produselor 
vegetale și animale venituri 
bănești între 3-7 milioane lei, 
revenind cîte 245.000-320.000 
lei la suta de hectare.

Sporirea veniturilor a dus la 
creșterea nivelului de trai al 
colectiviștilor. In majoritatea 
gospodăriilor colective valoa
rea zilei-muncă a fost de 21-31

agricole

Cu ■ vin - tul 
Pă - mln- tul

trate, 4 kg fîn și 2 kg coceni 
de porumb tocați.

Nu-i suficient însă să urmă
rești numai cantitatea de 
lapte pe care o obții, ci și 
procentul de grăsime pentru 
că de el depinde în mare mă
sură calitatea laptelui. De a-* 
ceea eu, ca de altfel toți cei
lalți îngrijitori de animale de 
la noi, țin seama ca în tain 
să folosesc cantități corespun
zătoare de furaje bogate în 
proteine. In felul acesta am 
reușit să realizez o concentra-* 
ție de grăsime în lapte de 4 
la sută.

Noi am stabilit un program 
de grajd în care sînt trecute 
orele în care se face curățe
nia, furajarea, adăpatul; 
mulsul, plimbarea anima
lelor etc. De pildă, dimi
neața, după ce curățim graj
dul, după ce facem „toaleta” 
animalelor, administrăm o 
parte din rația de hrană. Con
centratele le dăm puțin îna
inte de începerea mulsului, 
pentru că am constatat că 
în felul acesta vacile lasă mai 
ușor laptele. După aceea le 
adăpăm și le scoatem la 
plimbare. Urmează apoi mul« 
sul de prînz și așa mai de
parte, pînă seara.

Nu-i greu să faci toate a- 
cestea dar, ca orice altă me
serie, și aceea de îngrijitor 
de animale cere o pregătire 
profesională corespunzătoare.

SIMION USKAT
îngrijitor-mulgător 

la G.A.C.-Cîlnic 
regiunea Hunedoara

lei, cu 3-6 lei mai mult decît 
în 1960.

Pentru a avea venituri și 
mai mari colectiviștii din re
giunea Crișana dezvoltă, ală
turi de alte sectoare, fermele 
de animale. în adunările ge
nerale în care au analizat po
sibilitățile existente în lumina 
recomandărilor Consfătuirii pe 
țară a țăranilor colectiviști, ei 
au stabilit pentru acest an 
sporirea numărului de vaci de 
lapte proprietate obștească cu 
16.500 și a oilor cu lină fină 
și semiflnă cu 41.000. De ase
menea au hotărît vînzarea pe 
bază de contracte a 60.000 de 
porci.

(Agerpres)



Sah
Toți șahiștii sovietici parti- 

cipanți la turneul interzonal 
de la Stockholm au obținut 
victorii în runda a 12-a. Ma
rele maestru Gheller l-a în-* 
vins pe Benko într-o varian
te a „Apărării Karo-Kann", 
Korcinoi a cîștigat la Tesch- 
ner, Petrosian la Aaron și 
Stein la Portisch.

După 12 runde și înaintea 
disputării partidelor întrerup
te, în clasament conduce Uhl- 
mann (R. D. Germană) cu 
8Î4 puncte, urmat de Fischer 
(S.U.A.) — 8 puncte (1), Petro
sian (U.R.S.S.) 7‘/i puncte, Fi
lip (R. S. Cehoslovacă), Kor
cinoi (U.R.S.S.) 7 puncte etc.

Natație
Bazinul acoperit de la Flo- 

reasca va găzdui slmbătă și 
duminică concursul de nata
ție dotat cu „Cupa Steaua". 
In programul concursului sînt 
cuprinse probele de 100, 400 
m liber, delfin, bras și spate, 
sărituri de la trambulină și 
ștafete.

Slmbătă, concursul începe 
la ora 19, iar duminică la ora 
10 dimineața. Tot sîmbătă 
sînt programate la bazinul 
Floreasca primele meciuri ale 
competiției de polo pe apă 
pentru „Cupa Steaua" la care 
participă echipele Dinamo, 
Progresul, Știința și Rapid.

Atletism
Slmbătă șl duminică în sala Flo- 

reasca II va avea loc concursul 
republican de atletism pe teren 
acoperit. Vor participa unii dintre 
cei mai valoroși afleți. Printre par
ticipant! se numără Ion Sorin, S. 
Ciochină, N. Ivanov, Ana Rofh, 
Ioana Petrescu și Ana Beșuan.

Fotbal
în meci retur contînd pen

tru sferturile de finală ale 
„Cupei campionilor europeni" 
la fotbal, echipa Glasgow 
Rangers a întrecut cu 2—0 
(1—0) pe Standard Liege. Pen
tru semifinalele competiției 
s-a calificat însă echipa Stan
dard Liege care cîștigase pri
mul joc cu 4—1.

Box
în penultima reuniune 

campionatului republican 
calificare la box, tînărul

ă 
de e.

Crudu (Progresul) s-a com
portat remarcabil obținind 
victoria la puncte în fața dl- 
namovistului L Barbure. N. tă de la ora 19 în sala Fa- 
Aliuța (Voința) a obținut vic
toria la puncte în meciul CU 
M. Dogaru (Semănătoarea). 
Alte rezultate : L Manea 
(S.P.C.) b.p. T. Cocoran (Pro-

Spartachiada de iarnă a tineretului
în prima etapă a Spartâchiad®! 

de iarnă a tineretului au fost a- 
Irași la practicarea diferitelor ra
muri iportive aproape 8.000 de 
tineri și tinere din raionul Vaslui.

Aidciafiile sportiv» din comu
nele Zăpodeni, Albești, Codaești, 
Daleni, Costești, Teljina și altele 
au antrenai un mare număr de 
tineri la mesele de șah sau tenis, 
pe pîrtiile da schi, Ia trînfă, girrt- 
nastică, săniuș și alte probe care 
au fost îndrăgite și practicate de 
tineri din satele raionului nostru.

U

ată pe scenă o ve
che cunoștință a 
publicului — sol
datul Svejk. După 
cum se știe, acest 
erou ăl scriitoru
lui revoluționar 

ceh Iaroslav Hașek se bucură 
de o mare popularitate în lu
mea întreagă. Să fie vorba 
oare numai de umorul irezis
tibil al pățaniilor acestui veș
nic recrut? Cîtuși de puțin. 
Oamenii simpli din toată lu
mea îl iubesc pe Svejk pentru 
că faptele, gîndurile și cuvin
tele sale aruncă un ridicol 
zdrobitor asupra orînduirii 
burghezo-moșierești, asupra 
năravurilor și moravurilor 
caracteristice asupritorilor po
porului. Tocmai caracterul de
mascator antiimperialist al lui 
Svejk a făcut Utilă transpu
nerea acestui prețuit erou în 
împrejurări mai apropiate zi
lelor noastre. Iată de ce o 
seamă de creatori și-au luat 
sarcina să-i actualizeze păța
niile, celebrul erou acționînd 
în noi situații. Teatrul de Co
medie ne oferă excelenta pie
să a lui Brecht dedicată Ie 
gendarului și popularului 
Svejk, față în față cu mașina 
de război hitleristă.

Nu este greu de înțeles de 
ce a apelat Brecht la figura 
bine cunoscută a soldatului 
Svejk. Brecht a ales în persoa
na lui Svejk pe eroul din po
por care transmite ura pro
fundă a oamenilor simpli față 
de hitlerism ca o emanație 
dezgustătoare a capitalismului 
în descompunere. Dacă Svejk

Steagul Roșu-Brașov

in preajma campionatului
Greu recunoști terenul de 

fotbal sub mantia zăpezii...
Gălăgia provocată de un 

grup de tineri care se bat 
cu zăpadă dă parcă ceva via
ță acestui tablou atît de nos
talgic pentru cei obișnuiți cu 
farmecul stadionului, li pri
vesc și sub căciulițele de lină, 
trase bine peste urechi, re
cunosc fotbaliștii echipei Stea
gul Roșu. Sînt toți: Ghiță, 
Sbîrcea, Zahariy Nagy, Cam
po, Szigheti, Năftănăilă, Fu* 
sulan, Meszaros, David, Sere- 
dai, Cemăianu, Oancea. For
mația completă, plus rezerve
le. Lipsește Hașoti, plecat in- 
tr-o stațiune termală sd-și con
tinue tratamentul medical. An
trenorul Silviu Ploieșteanu ii 
zorește la jocuri cu mingea, 
cu haltere mici, la ștafete — 
toate cu un scop bine defi
nit r creșterea rezistenței în 
regim de viteză, dezvoltarea 
forței.

— Lucrați de multă vreme 
aci. Cunoscindu-vă competen
ța vă rugăm să ne spuneți ce 
părere aveți despre echipa... 
Steagul Roșu ?

Antrenorul Silviu Ploieștea
nu a rămas o clipă descumpă
nit. Dar numai o clipă...

— în general sînt mul
țumit de echipa pe care o 
antrenez. în toamnă am ju-

Echipa poloneză de fotbal, 
Ruch Chorzow, aflată în 
turneu în Turcia, a întilnit la 
Istanbul formația Beșiktas. 
Meciul s-a terminat la egali
tate : 0—0. Fotbaliștii polo
nezi vor întîlni în continuare 
formațiile Fenerbahce și Ga- 
latasaray.

greșul) ; D Anghel (Dtaazno) 
b.p. Gh. Lupa (S.P.C.), L Cră
ciun (S.P.C.) b-p. N HLtu 
(Dinamo). Finala campionatu
lui de calificare al orașului 
București va avea loc «tmbă- 

brici! Kirov*. Reuniunile zo
nale pe țară sînt programate 
între 27 februarie și 3 mar
tie.

(Agerprw)

fn comuna Deleni, de exemplu, la 
șah au participat la hheceri pes*e 
40 tineri și tinere, la schi 20 de 
tineri, la săniuș pes+e 50.

Asemenea exemple ar putea fi 
date din aproape toate cea pes^e 
50 asociații sportive din orașul și 
raionul Vaslui cere s-au treoc-oa* 
da antrenarea tinerilor Ia procr 
earea sportului în prima e'acă a 
Spartachiadei de iarnă a tinere
tului.

VICTOR VASILIU 
corespondent

n spectacol combativ
in de umor

a ridiculizat cu o astfel de 
forță imperiul habsburgto. cu 
atît mai virulentă și nimici
toare este replica pe care o dă 
el nazismului. Svejk dejoacă 
cu abilitate practicii» perfide 
ale „noii ordini“ impusă de 
Hitler: corupția, însoțind per
manent teroarea. în Svejk- 
ul său, Brecht pune proble
ma relațiilor dintre fascism 
ideologie și grupare anti-uma- 
nă pe de o parte, și omul sim
plu pe de altă parte, arată 
cum acesta din urmă respinge 
cu indignare ideea colaborării 
cu sîngeroșii călăi ai Europei. 
Acțiunea piesei se dedanșea- 

ză tocmai de la un semnal de 
alarmă : un om cinstit pare 
gata să cedeze în fața fascis
mului. Mîncăul Baloun suferă 
cumplit de foametea pe care 
o aruncaseră hitleriștii asupra 
popoarelor subjugate. Un fas
cist îi promite hrană pe sătu
rate dacă se va înrola volun
tar în bandele naziste. Primej
dia ca Baloun să devină o coa
dă de topor este aparentă 
(vom vedea mai tîrziu că el 
pune mai presus de mmcare 
datoria sa de om și de cetă
țean), dar Svejk nu pierde 
prilejul pentru a-i da lui și 
celorlalți din jur o lecție de 
patriotism și de ură antifas
cistă. Desigur, a presupune că 

cat mai bine și spunind acest 
lucru nu mă gindesc neapărat 
la locul pe care U deține -for
mația noastră in clasament. 
Dealtfel trebuie să vă mărtu
risesc că noi nu urmărim ob
ținerea unor rezultate cu ori
ce preț. Dorim ca performan
ța să fie 0 consecință a creș
terii valorice și ne străduim 
să realizăm practic acest lu
cru.

Acum ne pregătim să reali
zam un nou pas in ridicarea 
calității fotbalului practicat.

— Cum ?
— Insușindu-ne două lucruri:

nou pas in ridicarea

De vorbă cu antrenorul 
Silviu Ploieșteanu

schimbarea direcției in circu
lația mingii |i „ruperea* — aș 
numi — ritmului de joc. în fe
lul acesta sperăm să ajungem 
sa creăm spectatorilor idei 
despre frumos, să incintăm pe 
iubitorii fotbalului prin jo
cul nostru ți nu să le pro
ducem senzații prin rapiditate 
fără orizont tactic sau prin 
„artificii* de tehnică indivi
duală, care nu urmăresc de- 
cît evidențierea unui singur 
jucător. Munca noastră are la 
bază principii științifice și 
pentru acest motiv am toată 
convingerea cd rom rrașt

— Cu ale cuvinte, se poate 
spune că echipa Steagul Roșu 
este in... „schimbare de voce**. 
Atunci ce perspective aveți fn 
actualul campionat ?

— Ca să fiu sincer, perspec
tivele noastre nu sint In mo
mentul de față de natură să-i 
bucure pe inflăcărații noștri 
suporteri. Noi le cerem doar^.

itare :

în- 
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la 
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Tineri difuzori voluntari
această largă acțiune de difuzare 
a cărții la safe, lată, de pildă, 
pionierii și școlarii de la Școala 
de 7 ani din comuna Derna au 
vîndut cărți și broșuri în valoare 
de 350 lei. Organizațiile U.T.M., 
pionierii și școlarii din comunele 
Bale, Suplac, au difuzat cărți în 
valoare de peste 350 lei. în ca
drul „Lunii cărții la sate" un nu
măr mare de tineri din raionul 
Marghita au devenit purtători ai 
insignei „Prieten al cărții-.

In cadrul Jjrii cărții U safe44, 
earr-totee re-or.re ș? erganiza- 
ț e U.tJtfL d n re; unea Crișana 
au întreprins numeroase activități 
da popvarizare și difuzare a car- 

în 
în 
că 

a 
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a 
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de 
în

întrecerile de volei disputate ea prilejul „Cupei 16 februa
rie’ au prilefuit o atentă verificare a stadiuhii de pregă
tire a voleibalistelor bucureștene. Vă prezentăm o imagine 

din aceasta întrecere disputată in sala Giulești
Foto : V. RANGA

de dragul anii gulaș rj carr.e 
ia om ar £ gata să plece in
tr-un războ unt. a construi 
o acțiune dramatică pornind 
de aid. inseamn* a fi ta plină 
convenție.

Criticii sovietici L Ciomaia 
Si D. Melnikov lămuresc foar
te dar acest specific al teatrj- 
lui brechtian spunlnd : JSe in- 
telege că, intr-o asemene; 
comedia, gătim multe elemen
te convenționale: convențio
nal intr-o mătură e fi decorul; 
unele atitudini ale personaje
lor tint vădit șarjate, iar scene 
întregi au, ca să spunem ața, 
un caracter simbolic".

La Teatrul de comedie: 
„Swejk în al doilea război mondial4*

în piesă există o sin
gură și ireductibilă opoziție: 
cea între Svejk și hitleriști, a- 
dică între popoare și fascism, 
în acest fel apare foarte clar 
rolul simboHc al figurii micu
lui soldat. Svejk este amenin
țat, arestat, brutalizat, închis 
de către fasciști, dar el nu 
poate fi silit să-și piardă în
crederea în victoria adevăru
lui, nu-?i pierde calmul și nici 
buna dispoziție. Svejk repre- 
zentînd popoarele, urăște — de 
la prima la ultima replică - 
nazismul și trăiește bucuria de 
a asista la prăbușirea dușma
nilor săi de moarte, dușmanii 
întregii omeniri civilizate.

Tînărul și talentatul regizor 

puțmtkA răbdare. Pfod atunci 
- pentru că tot mă vefi în
trebe... — cred că in lupta pen
tru titlul de campion cea mai 
favorabilă situație o are for
mația Dinamo București. Este 
foarte adevărat însă că echi
pa cu cele mai mari posibili
tăți de a realiza această per
formanță este, după părerea 
mea, Petrolul Ploiești.
- Șt dacă...
— Eh! Și dacă... Atunci a- 

vem ,i noi o vorbă de spus, 
a continuat rteind Silviu PIo- 
ieșteanu.

— Să revenim la problema 
valorii. Care sînt după pă
rerea dv. jucătorii romlni cei 
mai valoroși ?

— -V-a, vrea si ră răspund 
direct Ia această întrebare. Ca 
antrenor, de-a lungul anilor 
mi-au plăcut mulți jucători. 
Acum spre exemplu ii apreciez 
pe Mircea Dridea pentru pri
ceperea lui tactică, pe Pircă- 
lab pentru posibilitățile lui 
tehnice fi tactice, pe Greavu 
pentru tenacitatea lui fi pen
tru acrofcjul curios fi corect, 
pe Petru Emil pentru orien
tarea în teren._

— O ultimă întrebare; de 
te întotdeauna in timpul Șocu
rilor ră izolați fi sintefi atît 
de, să spun, tacUum ’

— Mi-am obigmnt jucătorii 
ca ei să cunoască precis sarci
nile pe care le au tacă îna
inte mult de începerea jocu
lui Și apoi vreau să observ 
atent atît echipa mea ai fi 
adrerscrul. Numai așa putem 
face analize serioase dm care 
st tragem concluzii eatabOe 
pentru viitor.

a. câln

Lucian Giurchescu s-a dovedit 
și de data aceasta a fi un 
profund și fin interpret al o- 
perei marelui dramaturg (el a 
mai pus în scenă la Teatrul 
Muncitoresc C.F.R. o operă 
brechtiană și anume „Domnul 
Puntila și sluga sa Matty44 
care se joacă cu succes de cî- 
:eva stagiuni). Ințelegînd exact 
intențiile autorului, Lucian 
Giurchescu a făcut să defileze 
pe scenă o galerie întreagă de 
tipuri foarte bine desenate, 
dar, mai presus de aceasta, a 
găsit nota dominantă a spec
tacolului : disprețul — conți 
nut al satirei vehemente — de 

=
pură sevă populară, cu care 
Svejk în numele oamenilor 
simpli privește fascismul. Ul
tima replică a eroului nu face 
decît să exprime cu o excep
țională intensitate bucuria 
pentru prăbușirea hltlerismu- 
lui, dar și necruțătoarea bat
jocură la adresa criminalilor 
care se pretinseseră supra-oa- 
meni.

Ca și celelalte spectacole ale 
Teatrului de Comedie, și ace
sta ne oferă reale satisfacții, 
prin deosebite creații actori 
cești. Cum este și firesc, tre
buie să vorbim în primul rînd 
de Florin Scărlătescu care a 
reușit o realizare meritorie în 
interpretarea rolului titular.

Rectificatorul Ion Radu de 
la Uzina metalurgică din 
Colibași execută numai 
lucrări de calitate. A- 
cest lucru îl certifică de 
fiecare dată
loarea tehnică de calitate 

Genoveva Opran.

și contro-

Foto : L CUCU

Rețeaua telefonică 
în continuă 

extindere
BAIA MARE (de la cores

pondentul nostru).
In anul care a trecut în re

giunea Maramureș au fost mo
dernizate și îmbunătățite mul
te rețele telefoniee. între ora
șele Baia Mare-Cluj, Baia 
Mare-Carei și Sighet, s-au 
instalat noi căi de comunica
ție telefonică, iar între Ne
grești. centrul de reședință al 
raionului Oaș, și eomuneleBi- 
xad și Turț. au fost puse pen
tru prima oară în funcțiune 
noi circuite telefonice.

în multe sate din regiune 
riet leud. raionul Vi- 
Mineu și
Ceha Silvaniei. Rona d» 

Jea ratoeul 5Î gh« alteie.

filer în rindui atiforilor de 
safe. Făcind o scurtă trecere 
revrâ a rezultatelor objinute 
scees-ă direefie, se constată 
rinereM din raionul Marghita 
adus cea mai mare contribuție 
aceeriă acțiune de difuzare 
cărților în satele și comunele i 
ionului. In numeroase centre 
comună organizațiile U.T.M. 
colaborare cu căminele culturale 
m organizat seri și șezători lite
rare, expoziții, recenzii și pre
zervări de cărți politice, agrozoo- 
teKnce, beletristice. Yaloaree căr
ților d fuzate în această perioadă 
08 tinerii raionului Marghita se 
rid «că la peste 1.500 lei. Organi
za* e U.T.M. au îndrumat unită
ți e de pionieri să participe la

îndrumat de regie, actorul a 
înțeles că trebuie să îmbine 
maniera „naturală** cu șarja și 
bufoneria. Svejk al lui Florin 
Sc&rlătescu e natural și sim
plu, între oameni din popor, 
dar joacă rolul unui bufon în 
fața fasciștilor; Svejk „face 
pe prostul44, dar pînă la urmă 
se va dovedi că cei lipsiți de 
orice seînteiere a spiritului, sînt 
de fapt fasciștii.

Alături de Florin Scărlătes
cu au avut creații pline de-haz 
actorii interpreți ai oamenilor 
din popor, mai ales Dem Savu 
(Baloun), Tamara Buciuceanu 
— Botez (D-na Kopecka), Mir
cea Constantinescu, Vasilica 
Tastaman (Anna), Gh. Crîșma- 
ru (Prohaska), Al. Lungu, N. 
Mazilu etc. Dintre cei care in
terpretează pe fasciști trebuie 
menționat în primul rînd Ion 
Lucian care are prilejul să 
creeze cu măiestrie două ro
luri, două bestii fasciste, una 
mai respingătoare decît alta ; 
D. Rucăreanu compune cu fi
nețe chipul unui gestapovist, 
infatuat, bețiv și fricos, Amza 
Pellea definește cu precizie fi
gura odioasă a unui agent. 
Dintre interpreții rolurilor 
conducătorilor hitleriști îl re
ținem în primul rînd pe Mir
cea Șeptilici.

înainte de a încheia, nu pu
tem să nu subliniem faptul că 
această nouă premieră a Tea
trului de Comedie dovedește 
încă o dată elocvent preocupa
rea acestuia pentru un reper
toriu de actualitate.

B. DUMITRESCU

IOSIF AVRAM - Sinnico- 
Iau Mare: Pentru a obține 
producții mari de legume și 
zarzavaturi este bine ca în 
această perioadă să urgentați 
amenajarea răsadnițelor și a 
paturilor calde, să confecțio
nați aparatele simple pentru 
preserea ghivecetor nutritive. 
Tot în acest scop, studiați re
comandările Consfătuirii pe 
țară a țăranilor colectiviști 
precum și broșurile „Cultura 
roșiilor timpurii44, „Cultura 
principalelor legume44, „Cul
tura legumelor timpurii în 
cîmp".

DOINA SPĂTARU - Ba
cău : Deoarece dumneata ești 
la primele încercări literare, 
te sfătuim să participi la acti
vitatea pe care o desfășoară 
cercul literar de pe lingă casa 
de cultură din localitate. Aici 
vei avea posibilitatea să-ți 
sușești experiența bună a 
tor tineri și să iei parte 
dezbaterile care au loc 
rucg rea unor hierărl.

KLSS ION

TRUSTUL

Angajează:

la Trustul de Ex- 
Argeș, Pitești — 
organizarea mun- 
R.P.R., nr. 156 și 
conducerea schelei

pentru schela de extracție 
Ciurești com. Potcoava, ra

ionul Slatina: 
ingineri foraj-extrac-

V. CLONDA

FABRICA

DE EXTRACȚIE 
ARGEȘ

— 3 
ție
- 1
— 1
— 1
- 1
— 1
— 1

inginer chimist 
inginer energectic 
inginer mecanic 

inginer constructor 
economist planificare 
economist organizarea

muncii
— 2 maiștri electricieni
— 4 tehnicieni foraj-ex- 
tracție
— 10 electricieni calificați
— 10 fochiști calificați

Condiții de angajare și 
salarizare, conform nomen
clatoarelor H.C.M. 1061/1959 
și H.C.M. 1053/1960.

Informații^i cereri se a- dresează ' . - - —
tracție 
serviciul 
cil, Bd. 
direct la

ASIGURA CITITORILOR 
DE ORICE VlRSTA'

ARTJEA
E E E R A T A' 

te fabrica vată minerală. în 
orașul Alma Ata-U.R.S.S., a 
fost dată în exploatare o fa
brică de vată minerală. Pro
cedeul de fabricație e simplu. 
Piatra, după ce a fost fărâ
mițată, se topește într-un cu
bilou. Apoi, vaporii de apă 
transformă în picături jetul 
de material topit, iar picătu
rile se transformă în fire ex
trem de subțiri. Rezultatul, un 
material fibres, asemănător cu 
vata. Acest material se folo
sește pentru izolații fonice, 
termice, izolarea conductelor 
de aburi etc.

LAZÂR ION — București: 
Fiind un suporter pasionat al 
echipei Dinamo București, 
aveți posibilitatea să asistați 
și la meciul care se va juca 
la Sofia, în luna martie, cu 
reprezentativa R. P. Bulgaria, 
întrucît O.N.T, „Carpațr* or
ganizează cu acest prilej, o 
excursie la Sofia. înscrierile 
se fac încă de pe acum la 
agențiile din Bulevardul Re
publicii nr. 4 și nr. 63. Ple
carea în excursie se face cu 
aoîccareîe In ziua de 3 mar- 
tie tor Inapo’-eret va fi la 5 
martie.

DUMITRU GMEORGHE 
Caracal: In zilele de iarnă 
ampul e favorabil căratului 
la cîmp a gunoiului de grajd. 
Fiind depozitat la capătul tar
lalelor este mai ușor să 
împrăștiat ta primăvară și 
băgat sub brazdă odată cu lu
crările solului. Este bine deci, 
că tinerii participă cu toate 
forțele lor la această acțiune 
deoarece, după cum știți, în- 
grășămintele naturale contri
buie din plin la obținerea unor 
recolte bogate.

1
: ARTICOLE DIN FAIANȚĂ 

PENTRU MENAJ Șl DECORATIVE

SERVICII DE MASĂ CEAI 
CAFEA. VIN. LICHEUR, DE 
BUCĂTĂRIE Șl FARFURî. 
PE TOT FELUL

BIBELOURI,VAZE 
DE FLORI ETC.

La un curs
de ridicare a

calificării
(Urmare din pag. I-a)

multe, multe de spus. Deabia s-a 
intrat în subiect. Lecția se oprește 
totuși aici.

Se consideră apoi important, șî,. 
realitatea din secție cere aceasta,' 
să se insiste mult pe problema 
economiilor pe care pot și tre
buie să le tacă tinerii în construc
ția lagărelor. De ce 7 Pentru ci 
uneori se mai face risipă de ma
teriale, se aruncă anumite lagăre 
deși ar putea fi recondiționate, se 
mai dau de către lăcătuși unele 
comenzi care prevăd adaus prea 
mare de prelucrare.

Ora de predare s-a terminat. 
Dar pentru ca cele învățate azi 
să fie cit mai eficace, din iniția
tiva eomHefulul U.LM., s-a pre
văzut din timp și o exemplificare 
practică la locul de muncă a cu
noștințelor predate. Și iată-i ast
fel pe tineri în* secție, în jurul 
unui banc cu diverse tipuri de 
lagăre, pentru diferite întrebuin
țări. Aici, se iscă alte discuții^ 
lată — la o mașină de rectificat 
de producție sovietică, un lagăr 
puțin obișnuit — compus din seg- \ 

menți. Tinerii își amintesc din 
timpul lecției: asemenea lagăre 
au un dispozitiv de reglare care-i 
prelungesc timpul de funcționare.

Un tînăr întreabă :

— De ce asemenea mașini 
de rectificat nu se pornesc plnă 
nu se realizează o suprapresiune 
a uleiului în sistemul de ungere l

Dar nu apucă lectorul să răs
pundă căci ceilalți cursanfi lămu
resc problema ridicată de lăcătu
șul Victor Mureșan.

Și așa, anumite lucruri neînțe
lese complet în timpul predării 
sau altele care trebuie demon
strate practic sînt lămurite aici, în 
timpul demonstrației și exempli
ficărilor practice.

A fost o lecție bună, o lecție 
care-și va arăta desigur roadele 
în faptul că zi de zi tinerii lăcă
tuși vor repara mașinlle-unelfe, 
în Condiții tot mai bune, contri
buind și ei prin aceasta, la rea
lizarea de către uzina lor a unor 
produse de calitate superioară.

------•—
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De la tineri 
adunate

veche dorință
Tovarășe directbr,

în 
dintuturor colectiviștilor 

Săveni, raionul Fetești, 
cum bine știți, în comuna 
funcționează un cinemafo-

Vă scriu această scrisoare 
numele 
comuna

După 
noastră 
graf sătesc.

Despre cinematograf, operator, 
aparate de proiecție, nimic de zis 
dar... e un dar în legătură cu 
filmele ce ni le trimiteți. Sînt 
bune și ele, dar știți dumnea
voastră, noi sîntem colectiviști, ne 
preocupă în mod deosebit îmbo
gățirea cunoștințelor în domeniul 
creșterii animalelor, al păsărilor, 
vrem să știm cum putem obține 
5000 kg porumb boabe la hectar 
și alte asemenea probleme lega
te de munca noastră în gospodă
ria colectivă.

Am sperat că cel puțin cu pri
lejul „Festivalului filmului pentru 
sate" vom primi filme care să 
răspundă la multele noastre între
bări. Am primit ce-i drept multe

Se pregătesc
viitorii seraliști

An de an crește numărul 
tinerilor din produc
ție care frecventează 

cursurile serale completîn- 
du-și studiile și îmbogățin- 
du-și orizontul cultural, ba
gajul de cunoștințe științifice. 
Paralel cu preocuparea pen
tru cei care frecventează 
școala serală se manifestă 
o permanentă grijă față de 
pregătirea celor ce urmează 
să se prezinte la concursul 
de admitere la începutul a- 
nului școlar următor.

Școala serală de pe lîngă 
Uzinele de utilaj chimic și 
petrolier a avut în atenție 
problema organizării cursuri
lor de pregătire încă din 
luna octombrie, la scurt timp 
de la începerea anului șco
lar. Conducerea școlii a luat 
măsuri, din vreme, pentru a- 
sigurarea acestor cursuri cu 
local, profesori și cursanți. 
In comisiile de selecționare 
din întreprinderi a fost re
partizat și cîte un profesor, 
înscrierile la cinsul de pre
gătire au început încă din 
luna decembrie 1961. S-au în
scris pînă acum, pentru a 
intra în clasa a VIII-a, 110 
tineri muncitori din întreprin
derile mai apropiate: Uzinele 
de utilaj chimic și petrolier, 
Țesătoria „Tudor Vladimi
rescu*, Uzinele chimice romî- 
ne, întreprinderile „Victoria 
sociaflistă" „Tricotajul Roșu" 
și altele.

Obținînd sprijinul direct al 
organizațiilor U.T.M. din în
treprinderi, conducerea șco
lii a reușit să organizeze a- 
ceste cursuri in funcție de 
schimburile din producție ale 
celor înscriși. Aceasta a con
tribuit la 
frecvențe 
viitorilor 
măsurilor 
șurarea 
cursurilor 
scrie șl preocuparea de a fi 
repartizate aici cadre didac
tice cu experiență, care cu
nosc specificul de muncă și

asigurarea unei 
regulate din partea 
seraliști. în seria 

luate pentru desfd- 
în bune condiții a 
de pregătire se în-

Încet, încet, pierdem din înăl
țime. Coborîm. Avionul parcă ar 
vrea să amerizeze. Sub el, aproa
pe de tot, apele mării. Nu după 
puțin timp însă simțim cum roțile 
trenului de aterizaj se „lipesc’’ 
de pista de beton... Răsuflăm 
ușurați I După 7 ore de zbor, în 
ziua de 2 ianuarie iată-ne ajunși 
și la Hong Kong.

Debarasați de bagaje am pornit 
In vizită prin oraș. Hong Kong-ul 
în prospecte și ghiduri turistice 
se intitulează „Colonie a Coroa
nei Engleze”.

Istoria modernă a Hong Kong- 
ului începe acum trei secole — 
o dată cu sosirea aventurierilor 
din Occident, în special a negu
storilor și a marilor comerciant! 
din Compania „Indiilor răsăritene**. 
Aceștia, în descrierile lor arătau 
că Hong Kong-ul este o „stîncă 
stearpă**. Exploatînd admirabila 
poziției geografică a orașului — 
Hong Kong-ul se află foarte puțin 
mai la sud de Tropicul Canceru
lui și |a o mică distanță de gurile 
rîului Canion — comercianfii și 
marii negustori au jefuit și iar au 
jefuit, au exploatat fără milă 
populația acestui oraș.

Avînd puțin șes, colonia n-a 
fost capabilă să hrănească popu
lația în continuă creștere. De 
aceea a fost nevoie de un import 
masiv. Nevoia de a face și dez
volta comerful a determinat pe 
colonialiștii englezi să construiască 
un mare port.

în dupa-amiaza zilei de 2 ia
nuarie m-am deplasat cu un tren 
al companiei „HKBSR” în sațul 
Y matei-

De o parte a drumului de fier 
stînc: înalte, de alfa numai apă. 
Sus pe creste, pe anumite cote, 
destul de vizibile, se văd instalații 
militare : observatoare aeriene, 
posturi de radio, tunuri rînjind 
hidos. Pe povîrriișurile rîpilor nu
mai cocioabe. La picioarele pan
telor, pămîntul este împărțit în 
mici parcele pentru grădinile de 
zarzavat. Am găsit pe locuitorul 
Than Li... transportînd cu niște 
găleți de lemn, prinse de o cobi- 

domeniul

trimită un 
animalelor

filme, dar numai din 
agriculturii nu.

Am fl vrut să ni se 
film despre creșterea
și despre felul cum se pot obține 
producții mari de lapte de 
la vaci. Dorința noastră a fost 
îndeplinită. Am primit filmul... 
„Vaca și prizonierul"

La început, citind afișul, 
crezut că e vorba de o greșeală 
de tipar și în loc de vacă și în
grijitorul a ieșit și... prizonierul.

în încheiere, vă rugăm să ne 
trimiteți cît mai multe filme, dar 
nu uitați de cele agrozootehnice 
care ne interesează în mod deo
sebit.

COSTEL DORIAN 
tehnician agronom

N. R. — Pentru a nu crea 
neînțelegeri, specificăm că aceas
tă scrisoare e adresată tovarășu
lui director al întreprinderii regio
nale cinematografice a regiunii 
București.

de pregătire a cursanților, 
înființarea unor centre de 
pregătire în însăși incinta în
treprinderii (la clubul Uzi
nelor de utilaj chimic și pe
trolier), sau pe lîngă școala 
de 4 ani nr. 33.

Școala serală a uzinelor a 
avut în atenția sa și pro
blema deosebit de impor
tantă a organizării grupelor 
de pregătire potrivit nivelului 
de cunoștințe ale cursanților.

Perioada de înscriere la 
cursurile de pregătire nu s-a 
terminat. Ea continuă. Se pot 
trage însă unele concluzii în 
legătură cu munca desfășu
rată în acest sens de unele 
comitete U.T.M. cum este cel 
de la întreprinderea „Trico
tajul Roșu" unde numărul ce
lor care sînt incluși pe listă 
pentru cursuri nu se ridică 
nici la jumătate din totalul 
celor care ar putea să devină 
seraliști. O muncă mal siste
matică în acest sena se cere 
și din partea comitetului 
U.T.M. șl a comisiei de selec
ționare de la Țesătoria „Tu- 
dor Vladimirescu".

Considerăm că In vederea 
asigurării unei legături mai 
strînse, mal sistematice, a 
unei colaborări mal eficiente 
între școală șl întreprindere, 
ar fi Indicat ca întreprinde
rile să-și repartizeze elevii 
la școlile mai apropiate. în
treprinderile „Tricotajul Roșu** 
își aie elevii repartizați în 9 
școli serale, dintre care unele 
la mari distanțe. Totodată 
comitetele U.T.M., comisiile 
de selecționare din întreprin
deri au datoria să contro
leze continuu, îndeaproape, 
modul în care se desfășoară 
cursurile, cum participă ti
nerii muncitori la acestea, 
cum luptă ei pentru a-și în
suși cunoștințele predate, să 
vegheze asupra felului în 
care inginerii și tehnicienii îl 
ajută în această direcție.

I. MIHUȚ

Hong Kong-
tragedia unui oraș

lifă de bambus, apa. Le-a pus 
oftînd jos și a tresărit văzindu-ne 
așa de-o dată în fața lui. l-am 
spus : „E greu, prietene, cu apa !

— „Da, e greu — vine răs
punsul, apoi continuă : Printre 
dealuri și munfi sînt multe izvoare 
și cascade dar, aprovizionarea o 
facem cu ajutorul ploilor captînd 
apa în mici rezervoare și lacuri 
artificiale". Stînd de vorbă cu 
prietenul chinez am aflat că 
teritoriul Hong Kong-ului și al 
peninsulei Kowloon este plat, că 
acesta este înconjurat de un șir 
de 9 munți, denumit „Șirul ceior 
9 dragoni". Cel mai înalt este Tai 
Mo Shan (3140 picioare) vîrful a- 
cesfuia — Victoria — dominînd 
cu semeție insula Hong Kong. 
„Cînd nu plouă mulfi dintre noi 
— continuă prietenul Li.. — ne 
rugăm Mo-Tin Liangu-ului (așa 
denumesc chinezii vîrful „Victo
ria**) căci acesta „atinge cerul-’ 
și poate să ne aducă apa. Dar, 
ruga noastră este în zadar. Lipsa 
de apă esle groaznică. Pe aceste 
locuri, trăim mulfi și bolile vin 
imediat".

Am plecat de la Yaumatei, cu 
o strîngere de inimă. însoțitorul 
meu mi-a mai spus că și marile 
rezervoare de apă din oraș sînt 
adesea goale.

★
...Inima coloniei, se spune în 

ghidurile turistice, este în „Vic
toria”, — „orașul de jos” al Hong 
Kong-ului. Aici este centrul finan
ciar și de afaceri al coloniei, aici 
se află toate băncile, companiile 
de aviație și de navigație, agen
țiile de voiaj și marile firme. Toi 
în „Victoria** se află magazinele

Însemnări la... 
însemnările 

de pe cărți
M-am dus mai zilele trecute 

la biblioteca raională din 
Drăgășani și am cerut cartea 
„Nicolas Nicleby“. Biblioteca
ra mi-a adus cartea și m-a 
sfătuit să nu citesc decît ce-i 
scris de tipar. Am rămas 
descumpănit.

— Cum, am întrebat eu, a- 
ceastă carte e scrisă și de 
mînă ?

In loc de răspuns bibliote
cara a răsfoit cîteva file, pe 
care erau scrise diverse în
semnări ca, de exemplu, „Car
tea este foarte bună:‘ sub care 
era semnat... Ana Condei.

Bibliotecara aduse și roma
nul „Enigma Otiliei“. Am 
început să-1 răsfoiesc. Cartea 
fusese citită de Costel Brea- 
zu. Am aflat aceasta din 
cele scrise de pe filele cărții. 
Citez: „Citită de mine, azi 
13 iunie (ce ghinion pentru 
biata carte) seara, la orele 
20,35“. La care adaug, nu pe 
carte, ci în prezenta notă că 
nici noi nu-1 vom uita pe 
Costel Breazu, care este unul 
dintre cei care nu respectă bu
nul obștesc.

Am răsfoit apoi și paginile 
cărții „Stepan Razin“. Aproape 
pe fiecare filă era desenat 
cîte ceva. Autorul nu e altul 
decît tînărul Costel Vărzaru. 

în unele cărți am citit 
multe... amintiri, proverbe și 
zicători, versuri, operații a- 
ritmetice, adrese și cîte al
tele ale căror autori sînt și 
tinerii Aurel Molnar, Mioara 
Ungureanu, Maria Ionescu 
etc.

Și pentru că au dorit atît 
de mult să ajungă cunoscuți, 
am scris nota de față.

C. STĂNESCU 
elev

Doi tiperi: Alexandru Țipcea 
Sighet-Maramureș. Pentru ei, 
ței este una dintre cele mai 

fie, dînd vițeilor rația

și restaurantele de „elită**. In 
împrejurimi, însă peste un milion 
de oameni n-au locuințe trăind 
în cocioabe pe coastele dealuri
lor și rîpelor, expuși incendiilor și 
maladiilor. Aproximativ 400.000 
de oameni trăiesc în barăci. Tuber
culoza se întinde cu repeziciune, 
împotriva ciumei bubonice, holerei 
și a variolei, care fac ravagii, au
toritățile locale întreprind acțiuni 
de melc. Spitalele existente la cei 
31!t milioane locuitori ai coloniei 
sînt extrem de puține. în inima

Note 
de d r um
coloniei „Orașul de jos** și pe 
frumoasele esplanade ale vîrfului 
„Victoria**, unde își au locuințele 
„înalta societate” a Hong Kong- 
ului și unde aceasta își petrece 
weekendul și se ghiffuieșfe, apă 
există din belșug. Dar, bineînțeles, 
nu se bea numai apă. Pe dealuri 
și rîpe, în barăci și cocioabe 
tuberculoză, ciumă bubonică, foa
mete I La un pol bogăție, la celă
lalt mizerie.

Seara de la orele 21 circulația 
mașinilor și tramvaielor în oraș se 
reduce simțitor. Începe viața de 
noapte a orașului.

Este ora 22. Pe bulevarde lu
minile țipătoare ale reclamelor te 
obosesc aproape. Aici, la Hong 
Kong, pe străzile unde se găsesc 
magazinele, reclama este un

Noi magazine în comunele 
regiunii București

în 19 comune din regiunea 
București, printre care Lăceni, 
Vitănești, Călinești, Lupșani, 
Sălcioara și altele au fost 
date în folosință anul acesta 
magazine universale. Dezvol
tarea rețelei de unități co
merciale cooperatiste, mai 
buna servire a cumpărători
lor, precum și creșterea ve
niturilor țăranilor muncitori 
în urma colectivizării agricul

Fruntași pe școala
Pentru rezultatele bune ob

ținute pe primul trimestru, 
clasa a X-a A de la Școala 
medie nr. 3 din Galați a pri
mit steagul de clasă fruntașă 
pe școală. Și pe drept cuvînt. 
In marea lor majoritate, ele
vii au note de la 7 în sus. 
Fruntașii clasei sînt Tecuță 
Cornelia, Alexandrescu Euge
nia. Faur Felicia, Stanciu 
Cristian și alții. In activitatea 

șl Ion Codrea de la G A.C. 
meseria de crescător de vi- 
frumoase. Iată-i în fotogra- 
necesară de dimineață.

mijloc rafinat și șiret de a atrage 
și momi cumpărătorul. La lumina 
neonului color totul pare splendid. 
Am ajuns pe Cornwall Avenue. 
Însoțitorul „lnternationalturist**-u- 
lui îmi explică ca pe această 
stradă sînt multe baruri de noap
te. In Hong Kong sînt cîfeva sute 
de acest gen și încă alte mii de 
spelunci, unde se bea, se dan
sează, se practică „stripteassul”

După ce i-am mulțumit de com
panie mi-am luat la revedere de 
la însoțitorul meu și am dat să 
mă întorc spre hotel. O ricșa s-a 
și oprit în față. N-am putut scăpa 
de rugămințile și temenelile tî- 
nărului. Am acceptat. 70 de cenți 
pentru fiecare 5 minute de mers 
nu era prea mult.

Din discuțiile cu proprietarul 
ricșei, cu funcționari ai hote
lului „August Moon** am aflat că 
în Hong Kong sînt peste 300.000 
de prostituate. In această parte a 
lumii se mai practică încă, fără 
să se ia măsuri, traficul de fete. A- 
cestea fie din Europa, fie din unele 
țări americane sau din Filipine 
sînt momite cu bani, îmbrăcămin
te și aduse la Hong Kong. In 
spelunci îngrozitoare de te trec 
fiorii, se fac tîrguri, se încheie 
tranzacții pentru achiziționarea ti
nerelor fete. Hong Kong-ul nu 
este numai o colonie a „Coroanei 
Britanice" ci și un oraș al prosti
tuției și speluncilor.

Am fost în port. în apropierea 
unei dane am discutat cu un bă- 
trîn marinar. Acesta mi-a spus : 
„...De pe vîrful „Victoria" ochiu
lui i se oferă o panoramă splen
didă. Primăvara nu știi ce să 
admiri mai întîi: mulfimea de vase 

turii au făcut ca numai în 
prima lună din acest an să se 
desfacă un volum de mărfuri 
a căror valoare depășește cu 
aproape 19 milioane lei pe a- 
ceea din același interval al 
anului trecut.

în prezent în satele regiunii 
se fac pregătirile necesare în
ceperii construcției a încă 33 
de magazine noi.

(Agerpres)

obștească, elevii acestei clase 
au obținut, de asemenea, re
zultate frumoase. Amintim 
doar orele de muncă patriotică 
efectuate la noile blocuri, la 
strînsul porumbului, la în- 
frumusețatul străzilor etc. 
Clasa a X-a A e hotărîtă ca 
în trimestrul al II-lea să-și 
ridice șl mai mult nivelul la 
învățătură și, totodată, să des
fășoare o și mai bogată acti
vitate obștească pentru a-și 
menține steagul de fruntașă 
pe școală la care rîvnesc toate 
celelalte clase.

TEODOR PALIC 
ele»

Biroul organizației U.T.M. 
din clasa a Xl-a A de la Școa
la medie nr. 1-Oneștl a che
mat la întrecere toate clasele 
pentru rezultate cit mai bune 
la Învățătură, frecvență, dis
ciplină, curățenie etc. Orga
nizatorii de grupă U.T.M. de 
la fiecare clasă împreună cu 
ctțlva profesori vor urmări 
rezultatele întrecerii. La sfîr- 
șitul lunii cea mal bună cla
să va primi steagul de „clasă 
fruntașă pe școală*.

GETA ANDRONIC
•levi

Cartea la locul de muncă
Comitetul organizației de 

bază U.T.M. din cadrul Atelie
relor de reparat material ru- 
lant-Ploiești, acordă o deose
bită atenție difuzării cărții la 
locul de muncă. Cunoscînd că 
majoritatea tinerilor de aici 
sînt elevi la școala serală, 
atenția a fost îndreptată spre 
procurarea cărților necesare 
lărgirii cunoștințelor primite 
la școală.

mari și mici care spintecă valurile, 
yecht-urile cu pînzele lor albe 
aidoma aripilor de pescăruș, sau 
clădirile gigantice ca Banca de 
Credit, „Golden Gate Hotel", 
„Clădirea Curții Supreme", sau 
nou local al primăriei, asemănător 
ca arhitectură cu sediul O.N.U. 
din New York ? Aici pe munte, 
în grădina botanică, la „Balm 
Garden" (grădina balsamului) în
floresc din abundenfă tot felul de 
flori, transformînd orașul parcă în- 
fr-o imensă grădină. în dospi 
parfumului, în birourile înghesuite 
ale companiilor de afaceri, na
vale și aeriene, pe cheiurile 
docurilor și rampele danelor, pe 
povîmișurile dealurilor și rîpelor 
sterpe vei vedea însă scaieți — 
numai scaieți — chin și mizerie, 
pentru noi cei mulfi. Da, totul 
miroase a hoit I Grădina noastră 
nu strălucește.

★

Astăzi teritoriul „coloniei" în
sumează peste 398 de mile pă
trate. El este constituit dintr-un 
număr de 236 insule și insulițe și 
o peninsulă mult înaintată în teri
toriul R. P. Chineze (aproximativ 
22 mile adîncime la sud de bazi
nul „Fluviului de răsărit"). Capi
taliștii trăiesc și nu de loc prost 
— din pescuit și comerț; din 
vînzarea baloturilor de manufac
tură, a obiectelor metalice și 
electrice, din ciment și obiecte 
lucrate în aur, din conserve șl 
jucării. Cei care trudesc cu bra
țele trăiesc însă greu. Greu de 
tot.

Hong Kong-ul „colonia" Co
roanei britanice și-a luat numele 
însă de la cea de a doua insulă 
ca mărime — „Heung Kong". în 
limba chineză se traduce „portul 
cu miros". Așa cum spunea bătrî- 
nul marinar, Hong Kong-ul nu 
strălucește ca o grădină de flori, 
ci, de departe, emană un miros 
înecăcios, de putregai. Viața l-a 
lămurit limpede, precis.

V. GRĂDINARU 

Fața orașului Iași se 
schimbă pe zi ce trece. 
Iată în fotografia noastră 
un grup de noi blocuri

Foto: N. STELORIAN

Simpozion
La Casa prieteniei romîno- 

sovietice A.R.L.U.S. din Capi
tală a avut loc joi după-amia- 
ză simpozionul cu tema „Ști
ința și comunismul". Au luat 
cuvîntul acad. I. S. Gheorghiu, 
vicepreședinte al Academiei 
EL P. Romîne, acad. Eugen 
Bădărău, directorul Institutu
lui de fizică, acad. E. Ma- 
covschi, directorul Institutului 
de biochimie al Academiei 
R. P. Romîne și prof; univ. T. 
Bugnariu, membru corespon
dent al Academiei R. P. Ro
mîne, decanul facultății de fi
lozofie a Universității „C. I. 
Parhon". Expunerile au fost 
urmărite cu viu interes de un 
numeros public.

Pregătesc o recoltă 
bogată de porumb

Intr-o adunare generală, 
membrii gospodăriei colective 
din satul Ivancănți, raionul 
Dorohoi, și-au propus să ob
țină de pe o suprafață de 30 
ha cîte 5.000 kg porumb boa
be la hectar.

încă din toamnă pe această 
suprafață s-au executat ară
turi adinei. De asemenea a 
fost selecționată sămînța ne
cesară. Utemiștii și tinerii co
lectiviști aduc o contribuție 
însemnată la punerea în prac
tică a măsurilor menite să 
asigure această producție. Ei 
s-au angajat să transporte la 
cîmp. întreaga cantitate de 
gunoi de grajd necesară celor 
30 de hectare. Doar în cîteva 
zile tinerii de aici printre care 
și Emil Antonica, C. Vătafu, 
V. Polamaru, A. Ștefan, au 
transportat pe cîmp peste 300 
tone de gunoi de grajd. A- 
ceastă acțiune va continua 
pînă cînd întreaga cantitate 
de gunoi va fi transportată la 
cîmp.

C. BARBĂCAN 
corespondent voluntar

Astfel cei aproape 150 de ti
neri găsesc cărțile dorite la 
biblioteca atelierelor.

Dornici de a-și îmbogăți ne
contenit cunoștințele profesio
nale și de cultură generală, 
tinerii din atelierele noastre 
sint preocupați și de îmbogă
țirea bibliotecilor personale. In 
ultimul timp s-au procurat 
aproape 100 de volume in va
loare de 700 lei și distribuite 
pentru completarea biblioteci
lor personale.

Fruntașe în acțiunea de di
fuzare a cărții este organizația 
de bază U.T.M. nr. 5, unde au 
fost difuzate cele mai multe 
cărți.

Acțiunea de difuzare a cărții 
va continua și pe viitor.

MIREA IONEL 
tehnician

La o ora de curs la Școala medie nr. 1 din Onești
Foto: N. STELORIAN

Semnarea Acordului privind schimburile 
de mărfuri și plățile pe anul 1962 

între R. P. Romînă
în urma tratativelor care 

au avut loc la București, în- 
tr-o atmosferă de prietenie și 
înțelegere reciprocă, la 15 fe
bruarie s-a semnat Acordul 
privind schimburile de mărfuri 
și plățile pe anul 1962 între 
R. P. Romînă și R. P. D. Co
reeană.

Acordul prevede o creștere 
însemnată a volumului schim
burilor de mărfuri în compa
rație cu anul 1961.

R. P. Romînă va livra pro
iecte și utilaje pentru lami
norul de țevi, care se con
struiește în R. P. D. Coreea
nă, piese de schimb pentru 
tractoare, cocs de petrol și 
alte mărfuri.

R. P. D. Coreeană va livra

INFOR
Membrii delegației conduse 

de Molnar Janos, adjunct al 
ministrului Culturii din R. P. 
Ungară, care se află în țară 
au fost primiți joi dimineața 
de tov. Ștefan Bălan, adjunct 
al ministrului învățămînturui 
și Culturii.

în aceeași zi, la Casa uni
versitarilor, Ministerul învă- 
țămîntului și Culturii a oferit 
o masă în cinstea membrilor 
delegației ungare la care a 
luat parte și ambasadorul 
R. P. Ungare la București; 
Bel-a Nemety.

’★
Orchestra simfonică a Ra- 

dioteleviziunii, avînd la pu
pitru pe artistul poporului 
George Georgescu, a prezen
tat joi seara în noua ei sală 
un festival „Piotr Uici Ceai- 
kovski".

Programul a cuprins două 
din capodoperele marelui 
compozitor rus : Concertul în 
re major pentru vioară și or
chestră — solist Varujan Co- 
zighian — și Simfonia a Vl-a 
„Patetica*.

Frumoasa Lurette : Patria, 
I. C. Frimu, Miorița, Volga; 
Insula : Republica, E. Pavel, 
Drumul serii; Cursa de 100 
kilometri; Magheru, V. Alec- 
sandri, București, Gh. Doja, 
Libertății; Fii fericită Ani!: 
Lumina, înfrățirea între po
poare, 23 August, B. Dela- 
vrancea; Cinci zile și cinci 
nopți: Tineretului ; Muzican
tul orb : Central, V. Roaită ; 
S-* furat o bombă : Victoria, 
Moșilor, Floreasca, N. Bălces- 
cu, Olga Bancic ; Din nou spre 
stele. Nikita Sergheevici 
Hrușciov : Maxim Gorki ; Cei 
patru de pe Moana: Timpuri 
Noi; Program special pentru 
copii — dimineața. Porto- 
Franco: — după amiază : 13

și R. P. 0. Coreeană
aliaje din metale dure, dife
rite oțeluri speciale, electrozi 
de grafit, diverse bunuri de 
consum și alte mărfuri.

Acordul a fost semnat din 
partea romînă de Ana Toma, 
adjunct al ministrului Co
merțului, iar din partea co
reeană de Ghe în The, loc
țiitor al ministrului Comer
țului Exterior.

Au fost de față funcționari 
superiori din Ministerul Afa
cerilor Externe și Ministerul 
Comerțului, precum și mem
brii delegațiilor coreeană și 
romînă.

Au fost prezenți reprezen
tanți ai Ambasadei R. P. D. 
Coreene la București.

(Agerpres)

MÂȚII
Numărul oamenilor muncii 

din regiunea Iași care au fă
cut excursii în țară de la în
ceputul acestui an este du
blu față de aceeași perioadă a 
anului trecut. Caracteristic 
este faptul că tot mai mul ți 
colectiviști practică turismul.

Din regiunea Iași au vizitat 
— numai în ultimele 3 luni — 
Capitala, Valea Prahovei, Va
lea Bistriței și alte locuri pito
rești din țară, aproximativ de 
4 ori mai mulți colectiviști de- 
cît în ultimii doi ani.

★

Zilele trecute a fost dată în 
funcțiune rețeaua electrică din 
satul Obad din raionul Deta. Cu 
acesta, numărul comunelor și sate
lor electrificate din regiunea Ba. 
nat a ajuns la 352 față de 60 cite 
erau în 1945.

De la începutul anului la 
Reșița s-au dat în folosință oa
menilor muncii 246 de aparta
mente. Acum, constructorii 
reșițeni lucrează la finisajul 
altor 176 apartamente.

(Agerpres)

Septembrie; Alexandr Nevski: 
Cultural; Primele încercări: 
Alex. Popov, T. Vladimirescu; 
Profesorul Mamlock î 8 Mar
tie, Al. Sahia ; CaidulGri- 
vița ; Porto-Franco : 16 Fe
bruarie, 8 Mai ; Ivan cel 
Groaznic : C-tin David ; în 
noaptea spre 13: Unirea, 
Arta, 30 Decembrie; Secerișul 
verde : Flacăra ; Circul fără 
cupolă: Munca; Călătorie 
peste trei mări: Popular; 
Pretutindeni ' 
Donca Simo; 
Eminescu ; 
rulează la
I. Pintilie; Castelul din basme: 
Luceafărul; Poveste despre o 
fată : G. Bacovia ; Cer senin : 
Aurel Vlaicu.

trăiesc oameni: 
Rosemarie : M. 

Tom-Degețelul : 
cinematograful



O inițiativă sovietică 
de uriașă importanță 

pentru pacea mondială
Tibiectul ni. 1 al 
presei mondiale 
îl constituie, în 
aceste zile, pro
punerea sovieti
că ca apropiate
le tratative în

problema dezarmării să se 
desfășoare la cel mai înalt 
nivel. Inițiativa Uniunii So
vietice — care a găsit un 
ecou puternic — dovedește 
încă un efort neostenit spre 
a urni din loc problema cea 
mai importantă a contempo
raneității. Nici cei mai în- 
răiți scribi ai occidentului 
nu reușesc să diminueze va
loarea propunerilor pe care 
N. S. Hrușciov le-a adresat 
statelor ce fac parte din Co
mitetul cel°r 
18, printre ca
re și 
noastră, 
servatorul 
plomatic 
ziarului 
glez „SCOTSMAN" sublinia 
în acest sens că „propunerea 
premierului rus este apre
ciată ca o inițiativă se
rioasă".

Marele 
publice 
U.R.S.S. 
racterul constructiv, 
bil și deosebit de actual al 
propunerilor sovietice. N. S. 
Hrușciov a arătat limpede 
că Uniunea Sovietică este 
preocupată de grija ca lu
crările Comitetului celor 18 
să nu fie împinse pe o linie 
moartă, să nu se reducă la 
un dialog steril între func
ționari. Premierul sovietic 
sublinia că „acum lucrul cel 
mai important este ca Comi
tetul celor 18 să purceadă 
cu elan și pe o calo justă 
Ia lucru, să capete un im
puls care să-i permită eă lu
creze 
ment 
poate 
rarea 
neva 
guverne și de stat. Răspun
derea conducătorilor de 

•te față de soluționarea 
cestei probleme de care 
pinde viitorul păcii a 
unanim recunoscută. De 
fel, însăși modul cum s-au 
desfășurat pînă acum trata
tivele de dezarmare pledea- 
eă pentru o examinare la 
cel mai înalt nivel a proble
mei. Unele condiții pentru o 
desfășurare eficace a trata
tivelor există. Intîia oară în 
istoria dezbaterii postbelice 
a problemei dezarmării, or
ganul ce se va întruni are o 
directivă îndeajuns de clară 
— principiile fundamentale 
ale dezarmării generale și 
totale aprobate de Adunarea 
Generală a O.N.U. Reprezin
tă, de asemenea, un fapt po
zitiv componența organului 
de dezarmare : țări socia
liste, țări participante la 
blocurile militare ale occi
dentului și țări neutre. Dai 
pentru ca activitatea Comi
tetului celor 18 să fie rodni
că este necesară bunăvoința 
și sinceritatea tuturor pârti
lor. Din nefericire, puterile 
occidentale nu au făcut 
dovada unei asemenea sin
cerități. Ele poartă răspun
derea pentru eșecul trata
tivelor de pînă acum. Fap
tul acesta nu poate fi uitat 
mai ales în condițiile în care

intențiile dezvăluite ale oc
cidentului nu promit nimia 
bun.

Noua inițiativă sovietică <x 
bucurat sincer pe prietenii 
păcii, a găsit aprecierea po
zitivă a multor guverne, însă 
a neliniștit profund Washing- 
ton-ul. De ce? Pentru că_ — 
precum scrie „NEW 
TIMES" - „la 
s-a manifestat 
în sensul că 
țiune sovietică 
ța generală a reducerii 
cordării vor intensifica 
siunile împotriva 
occidental de 
experiențele nucleare în at
mosferă". Și „în grabă" — 
cum se exprimă ziarul ame-

YORK 
Washington 
îngrijorarea 

recenta ac- 
și speran- 

în- 
pre- 

planului 
a se relua

d antale este determinată 
Interesele monopolurilor care 
vor să împiedice stoparea 
cursei înarmărilor. Dorințele 
monopoliste nu pot fi însă 
rostite cu glas tare de poli
ticienii oocidentali. De aceea, 
ei aplică tactica abstracțio
nismului, îngropînd în diver
se comitete problemele esen
țiale și acute ale silelor noa
stre și, în mod deosebit, pro
blema dezarmării Este vor- 

cum semnala fast 
refuz

tie

ba — <
,,PRAVDA** — de un 
conștient de a găsi o rezol
vare o problemei 
rii.

Opinia publică își mani
festă îngrijorarea 
jocul dubios <-l

dezarma-

țana
Ob- 

di- 
al 

en-

Interes al opiniei 
față de inițiativa 

se explică prin ca- 
rezona-

„aliații occidental] 
să zădărnicească** 
propunerii U.R.S.S. 
și Macmillan au 
inițiativei sovietice

productiv, cu randa- 
înalt". Acest lucru se 
realiza prin desfășu- 
tratativelor de la Ge
la nivelul șefilor de

sta- 
a- 

de- 
fost 
alt-

rican — 
încearcă 
realizarea 
Kennedy 
răspuns 
printr-un refuz net.

Un ziar suedez binecunos
cut „AFTONBLADET" observa 
că, pare-se, nu există deo
sebiri de păreri în ce pri
vește răspunderea șefilor de 
guverne în problema dezar
mării. „Despre această răs
pundere se vorbește în scri
soarea lui N. S. Hrușciov, la 
ea se referă Kennedy și 
Macmillan în 
mesaj. Dar de 
fie respinsă 
Uniunii Sovietice ?“ — sa
întreabă nedumerit ziarul. 
Transcriem și încheierea ar
ticolului : „Este greu de în
țeles de ce poziția america
nă față de o discuție la 
vel înalt este 
ținută".

Nu-i greu de 
ora actuală, la 
ghetei unui dirijor 
identificat, multe ziare occi
dentale afirmă în cor că o 
dezbatere a dezarmării Ia cel 
mai înalt nivel ar fi „inutilă", 
„ineficace" etc. Dacă par 
curgi aceste comentarii re
marci însă lipsa de argu
mentație. Propaganda occi
dentală nu are ce să repro
șeze propunerii sovietice și 
în lipsă de fapte convingă
toare face apel la gogorițele 
dezumflate din arsenalul 
„războiului rece". Scribii 
burghezi au o misiune in
grată : trebuie să camufleze 
ceea ce nu se poate camufla 
— lipsa de dorință de înțe
legere a occidentului. Pe 
bună dreptate ^PRAVDA" 
scrie că „refuzul categoric 
de a participa la lucTârile 
Comitetului celor 18 la nivel 
înalt reprezintă o acțiune 
iresponsabilă care nu poate 
să nu neliniștească popoa
rele. Desigur, cercurile gu
vernante din țările occiden
tale își dau suficient de 
bine seama de aceasta. Iată 
de ce ele încearcă să-și a- 
tenueze atitudinea negativă 
față de propunerea sovietică 
prin tot felul 
care nu iac decît să confir
me 
nici un fel de argumente se
rioase și că

Odată mai 
că politica

recentul lor 
ce trebuie să 

propunerea

atîl de

înțeles... 
semnalul 

ușor

ANGLIA
LONDRA 15 (Agerpres). - 

TASS transmite: Opinia pu
blică progresistă din Anglia 
a salutat ca o inițiativă im
portantă în domeniul rezol
vării problemei dezarmării 
propunerea lui N. S. Hrușciov 
ca lucrările Comitetului celor 
18 state pentru dezarmare să 
înceapă cu participarea șefi
lor de guverne.

într-un interviu acordat co
respondentului agenției TASS, 
deputatul laburist Sydney 
Silverman a declarat: 
părerea mea, aceasta 
propunere excelentă.

Un alt membru al 
mentului — deputatul 
rist Konni Z'illiacus, a 
rat: „Salut cu căldură acest 
pas”. Pornind chiar de la a- 
firmațiile țărilor occidentale 
că șefii de guverne trebuie 
să poarte o răspundere per
sonală pentru dezarmare, 
le-a propus să-și asume 
ceastă răspundere.

„După 
este o

parla- 
labu« 

decla-

el
a-

NORVEGIA
OSLO 15 (Agerpres). * 

TASS transmite: „Omenirea 
dispune de o singură posibili
tate — dezarmarea”, declară 
cunoscutul publicist norve
gian S. Blindheim, în ziarul 
burghez „Dagbladet”, Autorul 
scrie că în epoca actuală, 
cînd există arma nucleară, 
războiul este de neconceput. 
Este necesar să se înceapă re
ducerea 
ambele 
desparte Estul și Vestul. Cu 
cît mai 
cu atît mai i 
este o politică 
este întru totul posibilă, este 
suficient să manifestăm do
rința de a o promova. Gheața 
se poate sparge.

Blindheim se pronunță îm
potriva celor care cer un de
votament orb față de N.A.T.O,

forțelor armate de 
părți ale liniei care

grabnic vom începe, 
bine. Aceasta 

practică. Ea

ni-
re-

La 
ba
de

de rezerve

că occidentul nu are

nu-i sincer, 
mult s-a vădit 
puterilor occi-

N. S. Hrușciov
In încheierea articolului, 

Blindheim scrie: „A sosit 
timpul să renunțăm de a mai 
gîndi la dezarmare ca la un 
ideal aflat la o depărtare in
finită. Dezarmarea trebuie 
privită ca o problemă poli
tică pe care sintem datori să o 
rezolvăm cu orice preț*.

i față de 
al occidentului 
față de mane
vrele sale ob
strucționiste. 
Cuvintele fru
moase, frazele 
meșteșugite cu 
grijă ale con

ducătorilor occidentali nu pot 
ascunde poziția lor negativă 
în problema ce frâmîntă toate 
popoarele- Oamenii cinstiți 
acordă o înaltă prețuire efor
turilor sincere ale U.H-S-S. 
pentru o soluționare ehoc ce, 

a problemei de- 
Fapiele arată 

convingător cine 
cu adevărat 
dezarmării i__

» dragul beneficiilor
— torpilează 

în această pio-

radicală 
z armării, 
mod < 
rește 
tuirea 
— de 
monopoliste 
tratativele 
blemă.

Poporul romin, tineretul 
patriei noastre au primit cu 
căldură ncua inițiativă so
vietică pe care o consideră 
drept o reflectare a străda
niei U.R.S.S. de a elimina 
primejdia unui nou război 
mondial. Ca și pînă acum, 
R. P. Romînă — membră în 
Comitetul celor 18 — va mi
lita cu fermitate pentru ca 
dezarmarea generală și tota
lă să fie înfăptuită, pentru 
ca omenirea să fie eliberată 
de amenințarea războiului.

în 
do

ini ăp- 
cine

EUGENIU OBREA

HOTARE
niiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

agresive ale S.U.A

DE PESTE

NEW YORK 15 (Agerpres) 
TASS transmite : Luînd cu- 
vîntul la ședința din 14 fe
bruarie a Comitetului Politic, 
reprezentantul U.R.S.S., V. A. 
Zorin, a subliniat că în timp 
ce delegatul S.U.A. declară în 
Comitetul Politic al celei de-a 
16-a sesiuni a Adunării Ge
nerale a OJC.U. că S.UA nu 
ar pregăti o nouă agresiune 
împotriva Cubei, guvernul 
S.U.A. concentrează în apro
piere de Cuba puternice for
țe militare.

Reprezentantul U.R^.S. a su
bliniat contradicția evidentă 
între cuvintele și acțiunile gu
vernului S.U.A. și a cerut ex
plicații în legătură cu aceasta.

In continuare V. A. Zorin 
s-a referit la „teza" elaborată

de S.UA, și de țările latino- 
americane dependente de ele, 
despre așa-zisa „incompatibi
litate" a orînduirii existente în 
Cuba cu sistemul interameri- 
can.

Sprijinind proiectul de rezo
luție al Romîniei și Cehoslova
ciei care cere încetarea ames
tecului S.U.A. în treburile Cu
bei și reglementare 
V. A. Zorin a spus : îndepli
nirea acestui proiect 
semna că O.N.U. este 
apere cu hotărîre principiile 
fundamentale pe care se ba
zează întreaga ei activitate, că 
O.N.U. nu intenționează să la
se o țară mică la discreția 
unei mari puteri care pregă
tește împotriva ei o nouă 
gresiune.

pașnică,

va iri
gata să

a-

„Poporul argentinian 
nu va rupe niciodată, 

relațiile cu Cuba'
BUENOS AIRES 15 (Agerpres). 

— în ciuda interdicțiilor și repre
siunilor polițienești, la chemarea 
organizației ,.Mișcarea pentru uni
tate șt coordonare sindicală", a 
avut loc în cartierele centrale ale 
capitalei Buenos Aires un mare 
miting de solidaritate cu Cuba. 
Demonstranții, 
te pe care 
cuvintele „Cuba

purtînd pan ca r-
se puteau citi 

da, yankeii

nu I" s-au adunat 
clădirii parlamentului 
nian protestînd împotriva ruperii 
relațiilor diplomatice dintre Argen
tina și Cuba. In manifestele difu
zate se spunea printre altele ca, 
în pofida eforturilor depuse de 
militarii argentinieni de a izola 
poporul Cubei de cel al Argenti
nei, „poporul argentinian nu va 
rupe niciodată relațiile cu Cuba".

fafaîn
argenti-

Japonia

Conferință 
pentru apărarea 

invățămintului 
democratic

a răspuns la încercările 
cercurilor guvernamen
tale din Japonia de a 

introduce în școli învățămîn- 
tul militarist reacționar, în 
orașul Fukui a avut loc con
ferința națională pentru apă
rarea invățămintului democra
tic.

„In jurămlntul profesorilor", 
adoptat la conferință, partici- 
panții și-au exprimat hotărîrea 
fermă de a lupta pentru pace 
și pentru un învățămînt de
mocratic, împotriva primejdiei 
unui război și a încercărilor 
reacțiimii de a subordona în- 
vățămintul țelurilor „tratatu
lui de securitate" japono-ame
rican.

Studenții din Salvador 
protestează 

represiunilor
Studenții din 

protestează 
represiunilor 

cale de guvernul .__ ____
împotriva muncitorilor, profe
sorilor și studenților. In ma
nifestul „Asociației studențești 
a Facultății de economie' a 
Universității din Salvador se 
arată că președintele acestei 
asociații și un număr de alți 
lucrători ai universității, prin
tre care Gallegos Valdes, se
cretarul Facultății de econo
mie, au fost arestați de poli
ția din Salvador și aruncați 
în închisoare.

In manifestul studenților 
din Salvador sînt demascate 
de asemenea acțiunile ilegale 
ale Iul Ydigoras Fuentes, pre
ședintele Guatemalei, care a 
dat ordin să fie întemnițați 
Luis Felipe Cativo, secretar 
general al Confederației ge
nerale a oamenilor muncii din 
Salvador, și Carlos Gallardo,

Salvador 
Împotriva 
puse la 

țării lor

împotriva 
guvernului 

președintele Federației cadre
lor didactice din Salvador, 
care înainte de a fi expulzați 
în Guatemala fuseseră deți
nuți timp de șapte luni în în-* 
chisorile din Salvador*

In RhoHczia de sud

Poliția se răfuiește cu copiii
T n colonia engleză Rhodesia 
/ de sud continuă să ia am

ploare demonstrațiile copii
lor africani, în semn de protest 
împotriva discriminării rasiale la 
care sînt supuși de către autorită
țile coloniale engleze.

După cum relatează corespon
dentul agenției Reuter, în locali-

n biroul redactorului 
specialist în proble
mele tineretului de 
la „NEW YORK 
JOURNAL AMERI
CAN" domnea o 
liniște adîncă, neo

bișnuită. Scria un articol senza
țional despre consecințele stupe
fiantelor asupra tineretului din 
S.U.A. Deodată, redactorul fu de
ranjat de sunetul strident al tele
fonului de pe birou. Furios, ridică 
receptorul. La celălalt capăt al 
firului un glas subțire, de fată.

— Mister, am 14 ani, dar totul 
s-a sfîrșit... De doi ani nu mai 
pot trăi fără stupefiante... Puneți 
mîna pe acești nemernici, care 
fac comerț cu ele. Ei vin cu mar
fa lor direct în școală.

Puțin speriat, reporterul bolbo
rosi cîfeva cuvinte prin care îi 
atrăgea atenția elevei că discuția 
este înregistrată pe bandă de 
magnetofon. Dar fata nu se lăsă 
intimidată.

— îmi ® fot una, mister, nu
mai sa reușiți să puneți mîna pe 
acești nemernici. Ei se află în 
parc, vizavi de școală. Ei îi aș
teaptă pe copii cînd aceștia merg 
să-și ia dejunul și după 
rea lecțiilor. Mister, sînt 
nici, adevărați nemernici.

Nu știm ce a răspuns
rul. Ceea ce a relatat tînăra elevă 
americană la telefon ar păjea în- 
tr-adevăr greu de crezut. Dar, fi
nind seama că acțiunea se petrece 
în Statele Unite ale Americii, fap
tul este foarte explicabil. Mult

lăudatul „mod de viafă american* 
nu-i iartă nici pe cei mai tineri 
dintre tineri : pe copii.

,,NEW YORK JOURNAL AME
RICAN* a publicat în ultimul 
timp o serie de articole despre 
pericolul ce-l prezintă stupefian
tele pentru tineretul american. A- 
ceasta este și cauza pentru care 
ziarul este asaltat de numeroase 
telefoane disperate din partea pă
rinților ai căror copii au căzut în 
ghiarele traficanfilor de otravă.

pefiante. Este la fel cum m-afi 
întreba unde cumpără copiii noș
tri bomboane...

$/, în sfîrșit, o altă conversație 
telefonică.

— După articolele voastre des
pre stupefiante, isteria națională 
în legătură cu adăposturile anti- 
afomice pare absurdă. Morfinome- 
nia este un fapt... Aș dori să văd 
ca cineva să-| întrebe pe 
natorul Rockefeller dacă 
vrea să cedeze cel puțin o

termina-
nemer-

redacto-

I.A. Gagarin primit
cu entuziasm

în Cipru
ATENA 15 (Agerpres). — TASS 

transmite : La 14 februarie, pe 
bordul unui avion special „IL-18“, 
primul cosmonaut din lume maio
rul luri Gagarin a plecat de la A- 
tena în Cipru.

La Intîlnirile cu pilotul cosmo
naut au participat sute de mii de 
afenieni și locuitori ai altor orașe 
și sate din 
la Atena.

Grecia, sosiți special

capitalei Ciprului, Ni-

U.R.S.S. : O imagine a satului de tip orășenesc al sovhozu
lui „Komsomolskaia" din ținuturile pămînturilor desțelenite 
ale Altoiului. In fotografia de mai sus pot fi văzute clădirile 

de locuințe modeme construite în cursul anului trecut

0. A. S. își 
activitatea

intensifică 
criminală

Populafia 
cosia, a făcut o primire entuziastă 
oaspetelui mult așteptat — primul 
cosmonaut luri Gagarin. In cinstea 
lui a avut loc un mare miting care 
s-a transformat într-o demonstrație 
de simpatie șl prietenie față de 
poporul sovietic.

PARIS 15 (Agerpres). — 
Fasciștii din O.A.S. își conti
nuă acțiunile teroriste atît în 
Franța cît și în Algeria. După 
cum relatează agenția France 
Presse numai în decurs de un 
sfert de oră la Paris au avut 
loc 7 ațentate. Explozia unei 
mari bombe a distrus complet 
locuința cunoscutului publi
cist și scriitor progresist fran
cez Andre Wurmser. Din feri
cire nici unul din membrii fa
miliei lui A. Wurmser nu a 
avut de suferit. Totuși, din 
cauza acestei explozii, a fost 
grav contuzionată o fetiță a 
cărei familie locuiește deasu
pra apartamentului lui Andră 
Wurmser. O altă bombă a 
explodat la domiciliul lui 
Albert Detraz, secretar al Con
federației franceze a muncito
rilor creștini.

Potrivit relatărilor aceleiași 
agenții, fasciștii O.A.S. au pă
truns în localul societății 
franceze de radlo-electricitate 
(filiala din Algeria) situată în 
cartierul Belcourt din orașul 
Alger și au furat 15 aparate 
radio emisie și recepție.

CONGO: Modificări
în componenta guvernului

LEOPOLDVILLE 15 (Ager- 
pres). — Primul ministru al 
guvernului central congolez, 
Cyrille Adoula, a organizat la 
14 februarie o conferință de 
presă în care a anunțat unele 
modificări în componența gu
vernului. Christophe Gbenye, 
care pînă acum a deținut 
postul de ministru de Interne, 
a fost numit vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri în lo
cul lui Antoine Gizenga, de
mis în mod ilegal.

Ministerul..cheie al Afaceri-

lor Interne a fost încredințat 
lui Cleophas Kamitatu, pre
ședinte al provinciei Leopold
ville. La Leopoldville se sub
liniază că acesta este elemen
tul cel mai important al rema
nierii, relevîndu-se că recent 
Kamitatu s-a opus pe față lui 
Gizenga.

în cadrul aceleiași confe
rințe de presă, Adoula a sub
liniat că s-au făcut „progre
se foarte slabe“ în ce privește 
lichidarea secesiunii katan- 
gheze.

fatea Highfield, situată în apropie
rea orașului Salisbury, au avut loc 
două mari demonstrații, la care au 
luat parte peste 1.000 de copii 
africani.

Același corespondent relatează 
că poliția a împrăștiat pe demon?, 
tranfi făcînd uz de bombe cu gaze 
lacrimogene.

G coloană nesfîrșită de prizo
nieri. Cu capetele plecate, 
abia tîrîndu-și picioarele 

vlăguite, pășesc împleticindu-se 
„cuceritorii** de ieri — rămășițele 
armatei a șasea a feldmareșalului 
von Paulus, încercuită și zdrobită 
în bătălia de pe Volga.

— Ce ne-o mai fi așteptînd 
oare domnule preot 1 se adresea
ză un ofifer nazist, aflat în co
loană, duhovnicului regimentului.

— N-am de unde să știu, cred 
însă că toate astea or să ne fie 
de învățătură...

— S-ar putea, totuși, ca unii să 
nu învețe nimic — replică încrun
tat un ostaș îmbrăcat într-o manta 
zdrențuită.

Cu acest scurt dialog se încheie 
filmul vest-german „dinilor, ați 
vrea să trăifi veșnic î" avînd ca 
temă înfrîngerea armatelor 
riște în marea bătălie de 
Volga.

Judecind după activitatea 
mentelor revanșarde de la 
se constată că profefia încruntatu
lui ostaș cu mantaua zdrențuită 
a început să se realizeze. Unii ge
nerali ai Bundeswehrului au și în- 
cepuf să se comporte ca și cum 
în afara profesorului lor prusac, 
nimeni nu i-ar mai fi burdușit 
vreodată.

în acest sens, deosebit de sem
nificativă e însăși istoria creării 
filmului mai sus amintit. Regizorul, 
Wiesbar, care avea nevoie pentru 
scenele de luptă de un mare nu
măr de figuranți, de tancuri, arti
lerie, precum și alte tipuri de ar
mament, s-a adresat Ministerului 
de Război de la Bonn cu rugă
mintea să i se pună la dispoziție 
o unitate militară dotată cu ar
mamentul respectiv. Această „lipsă

hitle- 
pe

ele- 
Bonn

însemnări
lllllllllllllllllllllllllllilllllllllill

guver- 
nu ar 
treime

pitalulul în unelte docile în mii- care într-un viitor apropiat 
nile negustorilor de moarte, să-i vor găsi în fața aceleiași situații 
îndepărteze de la lupta împotri- *—'— 
va nedreptăților sociale, lată de ce 
traficanfii de stupefiante își pot 
juca rolul lor murdar, criminal, 
fără ca nimeni să-i stingherească. 
La New York, statistica arată că 
25.000 de oameni fac uz de stu
pefiante. Această cifră oficială 
este foarte departe de a fi reală, 
deoarece majoritatea celor ce fo
losesc morfină nu le place să se

Din bîlciul lumii burgheze

Comerț cu sufletele
tinerilor

In afara convorbirii telefonice re
dată 
două 
cale,

Un 
New

— Nu întrebați cum mă chea
mă. Aceasta nu are importanță. 
Vreau să vă comunic un singur 
lucru. Este o tragedie : Mont Wer- 
non este foarte aproape de Bronx, 
întrebați ce importanță are ? Pen
tru că la Bronx copiii devin mor- 
finomani. Unde la Bronx ? Nu fiți 
naivi. La Bronx există, probabil, 
500 de comercianți care vînd stu-

mai sus, vă relatăm încă 
apeluri făcute pe aceeași 
aceluiași ziar.
telefon dintr-o suburbie a 
Yorkului.

din ceea ce intenționează el să 
cheltuiască pentru adăposturi, 
pentru o adevărată luptă împotri
va morfinomaniei.

Am redat exact așa cum au 
fost publicate în „NEW YORK 
JOURNAL AMERICAN* aceste trei 
convorbiri telefonice. Ele sînt 
deosebit de semnificative. Intîi, 
pentru că ele demască cu multă 
forță de convingere unul din as
pectele inumane ale modului de 
viafă american. Căci stupefiantele 
nu urmăresc alt scop decît să 
transforme tinerii din lumea ca-

înregistreze la birourile de statis
tică. în prezent, ceea ce i-a făcut 
pe redactorii de la „NEW YORK 
JOURNAL AMERICAN* să se pre
ocupe de această problemă, este 
ritmul înspăimântător cu care creș
te numărul minorilor morfinomani. 
Și mai ales latura ei „senzațio
nală". într-o anchetă fulger or
ganizată de acest ziar s-a tras 
concluzia că 4.000 de adolescenți 
din New York nu pot trăi fără 
stupefiante. Ancheta n-a ținut sea
ma de existența unui număr uriaș 
de „începători* morfinomani.

tragice.
Ce se întîmplă cu cei ce folo

sesc stupefiante ? Există două ca
tegorii. Din prima fac parte cei 
care la început ocupîndu-se cu 
furtișaguri mărunte — din cauza 
lipsei de bani pentru a-și cum
păra otrava — sfîrșesc comi/înd 
crime. Aproximativ 50 la sută din 
crimele săvîrșite la New York sînt 
legate în mod direct de morfino
mani. A doua categorie sînt cei 
care ajung la spitpl. La New York 
există un spital special pentru 
minorii morfinomani numit „River- 
said** — insuficient, dealtfel, față 
de marile necesități. înfr-o 
perioadă scurtă de timp în acest 
spital au trecut 2.500 de adoles
cenți. Majoritatea acestora, potri
vit declarațiilor medicilor, nu pot 
fi vindecați.

în S.U.A., traficanfii de stu
pefiante își continuă activita
tea nestingheriți, făcînd afa
ceri minunate, de multe milioane 
de dolari, pe seama sufletelor 
copiilor nevinovați. Iar lupta au
torităților americane împotriva a- 
cestor cinici businessmani se re
duce doar la o 
cjoasă. Pentru că 
un business, care 
ciefăfii capitaliste 
indiferent dacă el 
criminal.

Lima : Aspect din cursul unei 
demonstrații studențești în 
favoarea Cubei, demonstrație 
la care 
atacînd 
studenți

poliția a intervenit 
cu sălbăticie P9 

pentru a-i împrăștia

------•------

PE SCURT
BUDAPESTA, 

după-amiază 
R.P.R. din 
organizat 
canto la 
concursul 
tistă emerită

Miercuri 
ambasada 

fost 
de 

dat 
ar

și al

la
Budapesta a 
un recital 
care și-au 

Zenaida Pally, 
‘ “ a R.P.R., 

David Ohanesîan, laureat 
Premiului de stat, in turneu 
în capitala R. P. Ungare.

RIO DE JANEIRO. — La 14 
februarie delegația ziariștilor 
sovietici, condusă de A. I. Ad- 
jubei, redactorul șef al ziaru
lui „Izvestia**, a părăsit Rio de 
Janeiro plecînd spre patrie pe 
calea aerului. în timpul vizi
tei în Brazilia, ziariștii sovie
tici au fost primiți de pre
ședintele Braziliei, Joao Gou- 
lart, și de alți oameni de stat 
ai Braziliei.

de tactu a regizorului, care, se 
vede treaba, uitase că în casa 
spînzuratului nu se cade să vor
bești de funie, i-a mîniat cumplit 
pe generalul Hammer, unul din 
inspectorii Bundeswehrului și pe 
ministrul de război Strauss. Și 
unul și celălalt i-au trimis lui 
Wiesbar scrisori de protest în care 
tunau și fulgerau împotriva filmu
lui. De bună seamă, fabula aces
tui film nu convenea cîtuși de 
pufin acestor urmași ai descreie
ratului fuhrer.

Intîi și-ntîi, pe domnii Hammer 
și Strauss i-a supărat titlul filmu
lui. E adevărat că titlul acesta e 
inspirat de unul din zeii militaris
mului prusac, Frederic al ll-lea ; 
în bătălia de la Kolin, cînd gre- 
nadierii au început să dea înapoi, 
ilustrul kaiser-brigand, s-a năpus
tit la ei cu sabia ridicată strigîn- 
du-le: „dinilor, nu cumva ați 
vrea să trăifi veșnic î" Nu ne 
îndoim că militariștii de la Bonn 
nutresc cea mai mare simpatie 
pentru memoria „marelui Frede
ric". Totuși aluzia cuprinsă în tit
lul filmului a avut de ce să-i su
pere pe Strauss și Hammer. Oare 
nu în același scop, al sacrificării 
oamenilor simpli pentru interesele 
unui pumn de exploatatori, orga
nizează ei astăzi Bundeswehrul î

în 
cesta 
rerea 
lipsă
personală. Actualul ministru 
război de la Bonn, fost ofifer na
zist, abia de și-a putut salva pie
lea în bătălia de pe Volga.

Ai avut dreptate, încruntafule 
ostaș cu mantaua zdrențuită I

Unii n-au învățat nimic...
Dar însuși faptul că Strauss și 

Hammer s-au înfuriat pe respec
tivul film arată un lucru : chiar și 
ei își dau seama că milioanele de 
germani simpli au învăjat multe, 
că nu mai vor să se jertfească 
pentru interesele militarișfilor.

ce-l privește pe Strauss a- 
probabil ca a interpretat ce- 
regizorului nu numai ca o 
de tact, ci și ca o jignire 

de

zarvă neputin- 
este vorba de 
prin natura so- 
trebuie apărat, 
este murdar și

LUCIAN ROLEA

NEW YORK. — Pentru a 
noua oară Statele Unite au 
amînat zborul în Cosmos al lui 
John Glenn. Administrația 
națională pentru problemele 
aeronauticii și cercetarea spa
țiului cosmic a anunțat la 15 
februarie că, din cauza condi
țiilor meteorologice nefavora
bile lansarea a fost amînată.
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