
i

Muncitor

Sîmbătă 17 februarie 1962

Calcule de gospodari
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IN INTIMPINAREA

ouam și Fimosvi
și

mod ritmic, zi de zi, a sarcini-
ținut conferințe, au 
îndelung cu sătenii- 
ianuarie și pînă în 
la sate au fost peste

de brigăzi științifice, 
a organizat, de ase- 
în această perioadă 

în colaborare cu sec- 
învățămînt și cultură

ZILEI CEFERIȘTILOR"

/v mmtE
Hala turnătoriei de fontă a Uzinelor de pompe și utilaje 

agricole din Capitală este o clădire spațioasă și mo
dernă. Ferestre mari, luminoase, așezate de o parte 

și de alta a pereților laterali, fac să pătrundă în voie lu
mina de afară. Organizarea mai bună a producției, ordinea 
și curățenia contribuie la crearea unor condiții de muncă 
plăcute, la îndeplinirea în ............................
lor de producție.

In discuția care a avut 
loc pe la începutul lunii 
decembrie, anul trecut, 

din inițiativa organizației 
U.T.M., inginerul Ilie Ion, șe
ful sectorului, spunea :

— Pentru anul 1962, princi
pala sarcină care stă în fața 
colectivului nostru este îmbu
nătățirea continuă a calității 
pieselor turnate. O calitate 
sporită a produselor nu se 
poate obține fără o organizare 
mai bună, mai judicioasă a 
fiecărui loc de muncă. Orga
nizarea mai bună a producției 
devine astfel o rezervă princi
pală de creștere a productivi
tății muncii și de sporire a 
calității produselor.

în discuția care a avut 
loc, s-au stabilit atunci multe 
măsuri pe care tinerii le pu
teau rezolva cu forțele lor și 
cu ajutorul conducerii secției.

Și pentru a înțelege utilita
tea, valoarea unei bune orga
nizări a muncii, 
Gheorghe 
cîteva mici 
tive.

— Ca să 
re, primul 
face muncitorul este ca 
baza desenului piesei să cau
te modelul respectiv. Și înain-

te, modelele pentru formare se 
țineau tot în rafturile acestea, 
însă cum ? Fiecare după ce 
executa comanda respectivă 
lua modelul și-1 arunca la în- 
tîmplare în raft, peste celelal
te. In felul acesta, multe se și 
deteriorau și trebuiau înlocui
te, fiind necesare cheltuieli 
suplimentare. Ce se întîmpla ? 
IJeîte cîteva zile, cînd un alt 
mincitor sau chiar același 
awa nevoie de modelul res
pectiv, îl căuta printre zecile 
dî modele din rafturi. Pînă îl 
gisea trecea uneori și o jumă
tate de oră. De ce să nu cîști- 
gim acest timp în folosul pro- 
dicției ? — ne-am spus noi 
Cim ? Simplu : am curățat 
fumos rafturile, am aranjat 
nodelele pe categorii de re- 
pre și le-am etichetat pe fie- 
cre în parte. Acum, dacă ai 
nvoie de un model, te duci 
drect la raftul respectiv și 
cuți modelul după indicația 
d pe desen și după eticheta 
Modelului. In cîteva minute 
1-i și găsit. Ce am cîștigat 
pin această mică organizare?, 
Si facem un calcul. Să zicem 
că fiecare tînăr din secție 
cîtigă acum numai cîte 5 
miute pe zi din timpul care 
încnte se irosea cu căutarea 
și ducerea la locul de tur- 
nar a modelelor. Adunate în- 
tr-o lună, aceste minute, re

zultă un timp în care secția 
poate turna în plus 260 lagăre 
pentru pompa „S-50“. Cu 
timpul cîștigat într-un an se 
pot turna 3120 rotoare com
plete pentru pompa „S-65“.

Sau alt exemplu — econo
miile. Lucrînd neordonat, ne
îngrijit se ajunge la risipă. 
Am făcut o încercare. Am pus 
la unele locuri de muncă mici 
lădițe în care am așezat or
donat pe categorii și sorturi 
materiale cu un preț de cost 
ridicat cum sînt: cuie de ar
mare, masă ușor fuzibilă etc. 
înainte, ele se puneau la ni
mereală, se amestecau cu pă- 
mîntul de turnare și deseori 
se iroseau în mari cantități. 
Le-am explicat tinerilor de ce 
e nevoie să gospodărească cu 
grijă aceste materiale și cum 
o pot face. Am făcut un 
calcul: dacă fiecare tînăr ar

Proletari din toate țările, uniți-vâ!
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C. Thus, maistru instruc
tor la Grupul școlar me
talurgic „Tehnofrig" din 
Cluj, explică elevilor din 
anul I lăcătuși, trasarea 
și executarea unei chei 
pentru dispozitivul de șle

fuit.
Foto: N. STELOfilAN

Brigăzi științifice 
la sate

In condiții climatice uneori 
deosebit de grele din această 
iarnă, brigăzi științifice alcă
tuite din oameni de știință* șl 
cultură au pătruns totuși pînă 
în cele mai îndepărtate sate 
și comune de pe întinsul țării, 
unde au 
discutat
De la 1 
prezent, 
1.000
S.R.S.C.
menea, 
la sate, 
țiile de
ale sfaturilor populare raio
nale, peste 13.700 conferințe 
pe teme de știință și cultură, 
137 de consultații științifice 
în G.A.C. și G.A.S. La toate 
aceste manifestări au parti
cipat peste 1.600.000 de săteni.

Cu prilejul aniversării eve
nimentelor istorice din fe
bruarie 1933, pentru a cinsti 
memoria eroilor căzuți la 
Grivița în urmă cu 29 de ani, 
delegații din partea Uniunii 
sindicatelor din întreprinde
rile de transporturi și teleco
municații, a Ministerului 
Transporturilor și Telecomu
nicațiilor, a Uzinelor „Grivița 
Roșie" și a Sindicatului sala- 
riaților Depoului C.F.R. Bucu- 
rești-călători, au depus vineri 
dimineața coroane de flori la 
placa memorială din incinta 
Uzinelor „Grivița Roșie".

De asemenea, au fost de
puse coroane de flori la pla
ca memorială din fața Mini
sterului Transporturilor 
Telecomunicațiilor.

★
Numeroși oameni ai mun

cii, sute de pionieri și școlari 
au vizitat Uzinele „Grivița 
Roșie". Pionierii au depus 
buchete de flori in fața bus- 
turilor lui Ilie Pintilie și Va- 
sile Roaită.

Muzeul de luptă al ceferiș
tilor de pe lingă clubul „Gri
vița Roșie" a fost vizitat în 
ultimele zile de aproape 3.000 
de oameni ai muncii, elevi, 
studenți și militari.

La clubul „Grivița Roșie" 
au avut loc în aceste zile sim
pozioane literare și spectaco
le artistice, 
cipat sute 
ateliere și 
muncii din 
popular a . „
muncitorii ceferiști un meda
lion literar intitulat . „Cînte- 
cul Griviței luptătoare".

Manifestări cultural-artis- 
tice consacrate „Zilei ceferiș
tilor" au avut loc de aseme
nea, în numeroase alte clu
buri, școli, case de cultură,

cămine culturale din Capita
lă și alte localități din țară.

★
€ Extinzînd metoda remor- 

cării trenurilor cu tonaj spo
rit, ceferiștii de la depoul din 
Oradea au transportat anul 
acesta, în plus, cu același parc 
de material rulant o cantitate 
de mărfuri echivalentă cu 12 
trenuri. Ei au consacrat acest 
succes aniversării a 29 de ani 
de la eroicele lupte ale cefe
riștilor și petroliștilor.

© Remarcabile sînt și reali
zările în întrecere ale ceferiș
tilor de la Depoul Cimpulung- 
eșt. în perioada care a trecut 
din anul acesta ei au trans
portat în plus, în trenuri cu 
tonaj sporit, peste 30.000 de 
tone de mărfuri.

(Agerpres)

Za care au parti
de muncitori din 

alți oameni ai 
cartier. Teatrul 
pregătit pentru

S.M.T. Mărtinești, raionul 
Satu Mare, regiunea Ma
ramureș este dotată cu 
peste 260 de tractoare, un 
mare număr de combine 
și alte mașini agricole. 
Stațiunea deservește 44 
de gospodării colective 
cu un total de peste 30.000 
ha teren arabil. în foto : 
tînărul tractorist fruntaș 
Ion Strugurel își verifică 
tractorul după reparație. 
El este gata pentru cam

pania de primăvară.
Foto; AGERPRES

(Agerpres)(Continuare in pag. a 2-a)

execute o lucra-
lucru pe care-1 

pe

tehnicianul 
Santa ne făcea 
calcule semnifica-

y. DINULESCU

ale industriei chimice

noi

LAL ROMULUS

Foto GR. PREPELIȚA

CERINȚELEAPROAP

gospodăriei de 
Cu acest prilej 

mod practic care 
zilnic de muncă 
păsări precum și

Tn regiunea 
mă Maghiară, 
din S.M.T. au

Pe pîia din Dumbrava 
Brașovului.

vor fi 
alte 

de 
din

In scopul însușirii unor noi 
cunoștințe de către crescă
toarele de păsări din gos

podăriile agricole colective ale 
regiunii Hunedoara, a fost orga
nizat zilele trecute,- în localitatea 
Geoagiu-Băi, din raionul Qrăștie, 
un curs cu o durată de 4 zile. 
La acest curs au participat 80 de 
crescătoare de păsări. în cele 4 
zile au fost expuse teoretic și 
demonstrate practic un număr de 
12 lecții de către inginerii zoo- 
tehniști ai secțiilor agricole regio
nală și raionale.

Cu acest prilej specialiștii zoo-, 
tehnișfi au vorbit cursanților prin
tre altele, despre creșterea, hră- 
nirea și îngrijirea puilor, despre 
prevenirea bolilor la păsări, des
pre adăposturi, complexe avicole 
și altele.

La sfîrșitul cursului cele 80 da 
crescătoare de păsări eu vizitat

ferma vicolă a 
sfaf di Mintia, 
ele aurăzut în 
este pigramul 
într-o f<mă de ,___  r_____ T.
activitah ce se desfășoară după 
un orai\/n® stabilit pentru hrana 
și îngrijea păsărilor.

Întreprinderile din indus
tria chimică au introdus in 
fabricație, la cererea organe
lor comerciale, noi bunuri 
de larg consum și articole de 
uz gospodăresc prezentate la 
cel de-al treilea Pavilion de 
Mostre. Gama sortimentelor 
din materiale plastice, 
exemplu, s-a îmbogățit 
noi produse:

de 
cu 

cufere mari 
pentru voiaj și concedii, cu 
compartimente separate pen
tru haine, lenjerie și încăl
țăminte, geamantane ovale, 
poșetă care poate fi transfor
mată în pernă pneumatică 
pentru înot, tăvi gravate cu 
miner etc.

Pentru nevoile casnice se 
fabrică noi detergenți pen
tru spălarea lenjeriei fine, 
pentru lustruit metale, 
insecticide etc. S-a realizat, 
de asemenea, o emulsie spe
cială pentru lustruit mași
nile și motocicletele.

Ținînd seama de sugestiile 
populației, în curînd 
introduse în fabricație 
noi sortimente de bunuri 
larg consum îndeosebi 
materiale plastice.

(Agerpres)

Construcții 
pentru învățămînt

e la an la an 
baza materia
lă a învăță

mântului superior și 
de cultură generală 
cunoaște o dezvol
tare tot mai mare.

Anul acesta, de 
pildă, se vor con
strui încă 3.140 săli 
de clasă dintre care 
2.200 în mediul ru
ral. în Capitală vor 
fi construite 13 școli 
cu 16 și 24 săli de 
clasă. în raioanele

23 August — noul 
cartier Balta Albă 
— Grivița roșie, 1 
Mai — pe șoseaua 
Ștefan cel Mare — 
unde se construiesc 
noi cvartaluri de 
locuințe 
construi

De
pentru invățămîn- 
tul superior vor fi 
dezvoltate Institu
tele de mine din 
Petroșani, Institu
tul pedagogic din

se vor 
și școli, 
asemenea,

Timișoara și Uni
versitatea „Alex. 
Ion Cuza" din Iași, 
în București se va 
ridica un adevărat 
complex de cons
trucții studențești. 
Se vor construi lo
caluri noi pentru 
Facultatea de ma
tematică și fizică, 
Facultatea de chi
mie, Institutul de 
arhitectură.

I. MIRCESCU

Gata pentru campania
de primăvară

Mureș-Autono- 
mecanizatorii 

terminat revi
zuirea și repararea tractoare
lor și a celorlalte 
gricole pe care Ie 
la însămînțările de 
Aceasta este cea

mașini a- 
vor folosi 

primăvară, 
de-a doua

regiune pe țară, în care toate 
S.M.T.-urile sînt gata să în
ceapă însămînțările. Acum se 
revizuiesc și se repară mași
nile agricole care 
site în campania

LA PĂULEȘTI

Fiecare familie, în casă

vor fi folo- 
de vară.

(Agerpres)
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GOSPODĂRIEI COLECTIVE
stat de vorbă 
cîțiva lectori 
cercurilor a- 

' -rozootehnice din
nele gospodării 
elective din ra- 
nul Brăila. O 

apre materialul 
dore metodele de 
ble idei intere- 

din această

prlu-zisă a lecției. Pur și sim
plu lecțiile au fost mai mult 
niște discuții mai amănunțite 
și mai apropiate, cu oamenii, 
cu colectiviștii pe care-i cu
nosc și mă cunosc din munca 
noastră zilnică la gospodă
rie. Ca să înțeleagă mai bine 
ceea ce le vorbeam eu des-

necesare 
Pînă acum 

nici măcar

nomulul, aparatele 
casei-laborator. “* 
n-am primit 
un răspuns.

— Și cu asta ați conside
rat câ ați 
tea spune 
cui dv. ?

— Știu

spus tot ce se pu- 
în legătura cu»cer-

eu ? Poate că ar

mai la ultimele lecții Pen
tru că la primele lecții 
numărul lor era mult 
mic. Cursanții au început să 
frecventeze în număr mai 
mare lecțiile din momentul în 
care ele au devenit mai 
interesante, mai

mai

atractive,

La Păulești, una dintre pri
mele comune colectivizate 
din regiunea Maramureș, 
fiecare familie de țăran co
lectivist locuiește în casă 
nouă sau renovată. In comu
nă se păstrează doar o sin
gură casă veche, acoperită 
cu paie. Colectiviștii spun 
că aici „locuiește trecutul". 
Ei o păstrează pentru a a-

și vizitatori- 
care trăiau 
trudeau

răta urmașilor 
lor condițiile în 
pe vremea, cînd 
pămînturile grofilor și 
burilor.

La Păulești sînt, de aseme
nea, noi, căminul cultural, 
cinematograful, dispensarul, 
casa de nașteri și brutăria.

(Agerpres)

ne-a
Nanu
zoo- Consfătuire cu posturile utemiste

Meseria de strungar este fru
moasă, pasionantă. Siguran
ța cu care o stăpînește, a- 
tenția și sîrguința cu 'care 
lucrează îl ajută pe tînărul 
Alexandru Doroțan de la 
Uzina chimico-metalurgică 
din Baia Mare, să realizeze 
numai pioduse de calitate.

Foto • S. NICULESCU

discuție 
predat, 
predare, 
sânte reiee 
discuție vi relatăm aici.

Tînărul ținer Gheorghe 
Zecheru d« la gospodăria 
colectivă „71oiembrie“ din 
comuna Moa Miresii este 
lector la do: din cercurile 
organizate î gospodărie. 
Cercul agromic și cercul 
viti-pomicol. 31 a ținut pînă 
acum 7 lecți L-am întrebat 
dacă lecțiileinute au fost 
reținute de tsanți, dacă a 
verificat aceiucru.

— Lecțiile s care le-am 
predat cred tau fost destul 
de explicite, a căutat să 
fac expuneri nple, folosind 
exemple pe elesul tuturor 
și mai ales (multe referiri 
la experiența uncii colecti
viștilor în cîn N-am folosit 
niciodată mărie sau trata
te grele în eJnerile mele 
decît pentru ocumentarea 
mea, pentru jgătirea pio-

ELEVI LA ȘCOALA BELȘUGULUI

pre una sau despre alta din 
teoriile agrotehnicii, le dese
nam pe tablă schițe sau le 
arătam planșe.

Cursanții m-au înțeles. La 
verificările pe care le-am fă
cut prin recapitularea lec
țiilor precedente mi-am dat 
seama că oamenii au reținut 
tot ce era mai important. Nu 
sînt însă mulțumit de faptul 
că gospodăria noastră nu 
are aparatura necesară 
pentru experiențe. Un singur 
aparat pentru determinarea 
greutății hectolitiice nu este 
de ajuns. Conducerea gos
podăriei s-a -gîndit din vre
me la lucrul acesta și a 
comandat prin secția agrico
lă raională, prin casa agro-

mai fi trebuit să organizez cu 
colectiviștii cursanți unele 
vizite care ar fi fost foarte 
instructive la gospodăriile co
lective din apropiere sau la 
gospodăria de stat Urleasca, 
acolo unde punerea în prac
tică a agrotehnicii s-a făcut 
mai bine ca la noi, dovedind 
o mai atentă executare a lu
crărilor.

Tînăra ingineră Nanu lulîa, 
lector la cursul agrotehnic de 
la gospodăria colectivă „23 
August", din Osmanu, ne-a 
relatat următoarele fapte :

— In cercul pe care-1 con
duc sînt 
cursanți. 
au fost 
dintre ei.

înscriși 55 de 
La ultimele lecții 

prezenți 40—45
Asta însă nu-

mai pe înțelesul lor 
fereau la probleme 
veau direct munca lor în gos
podăria colectivă. Bunăoară 
la lecția despre porumb, 
care a fost cu atît mai inte
resantă cu cît atunci cînd a 
fost vorba despre îngrășămin- 
tele naturale aplicate culturii 
porumbului, toți cursanții s-au 
deplasat la platformele de 
gunoi, au constatat dacă 
sînt bine făcute (așa cum în
vățaseră doar cu o oră îna
inte la curs), au cercetat ca
litatea gunoiului și singuri au 
tras concluziile necesare pri
vind îmbunătățirea muncii

și se ra- 
care pri-

lor în ce privește transportul 
și încorporarea în sol a în
grășămintelor naturale.

Fapte asemănătoare 
povestit și inginerul 
Florin, lectorul cercului
tehnic de la aceeași gospo
dărie. La început, la cercul 
Iul frecventau doar 30—35 de 
cursanți din cei 55 înscriși. 
Acum, participarea este 
sută la sută. Explicația 
firească. Lecțiile nu se 
țin într-o sală, nu se 
spun lucruri generale și 
de înțeles, ci „sala“ 
cursuri a fost mutată în adă
postul animalelor, la fața lo
cului Acolo noțiunile teoreti
ce pot să fie 
ficate.

Din aceste 
am desprins 
ideea că principalul în mun
ca unui lector la cursurile a- 
grozootehnice este ca ceea 
ce predă colectiviștilor în 
fiecare lecție să le folosească 
acestora practic în munca lor 
pentru sporirea recoltelor.

de 
este 
mai 
mai 

greu
de

pe loc exempli-

sumare discuții 
printre altele

MIHAI CARANFIL

De curînd, la Brașov, 
avut loc o consfătuire 
posturilor utemiste de

a 
a 

con
trol. Trei dintre responsabi
lii celor mai bune posturi 
au făcut în referatele pre
zentate o succintă informare 
asupra modului în 
cesc colectivele 
au împărtășit din 
ța lor.

Cu mult interes

care mun- 
respective, 
experien-

au privit

participanții __ _________
cîteva gazete ale posturilor 
cu o activitate bună, gazete 
expuse cu acest prilej.

în încheiere s-a acordat 
steagul de post fruntaș pe 
oraș colectivului postului 
utemist de control condus de 
Nicolae Tripa, de 
șasiu a Uzinelor 
roșu".

la consfătuire

la secția 
„Steagul

I. BODEA

Amenajări în portul Constanța
în portul Constanța se exe

cută ultimele lucrări de a- 
menajare a unui dig la care 
vor ancora vase de mare to
naj. De asemenea, se fac pre
gătiri pentru construcția unor 
noi depozite de mărfuri 
unei magazii frigorifice, 
port, alături de uriașe
carale, autostivuitoare și alte 
mijloace de mecanizare exis
tente, vor fi aduse numeroa-

și a
In

ma-

se utilaje noi. Investițiile a- 
locate în acest an pentru 
modernizarea portului Cons
tanța sînt cu 78 milioane lei 
mai mari decît în anul 1961.

Mecanizarea unor lucrări a 
făcut ca durata de staționare 
a vaselor în port pentru în- 
cărcare-descărcare să scadă 
în medie cu 25 la sută față 
de anul trecut.

(Agerpres)



Informarea politică

în facultate
rganizația U.T.M. 
a Facultății de 
matematică și fi
zică din București 
a dobîndit o expe
riență bună în or
ganizarea infor

mării politice a studenților. 
Deși și aci se mai manifestă 
unele deficiențe, atît măsurile 
organizatorice luate cit mai 
ales preocuparea permanentă 
ce se manifestă pentru nive
lul politic al 
constituie fără 
bun exemplu.

Săptămînal, se 
instruirea studenților care ur
mează să facă informările 
politice. Aceasta este una din 
principalele verigi prin care 
se asigură buna desfășurare a 
acestei munci, prin care se 
creează premizele unul nivel 
politic corespunzător al infor
mărilor. Sub îndrumarea or
ganizației de partid din facul
tate, colectivul de pe lingă 
comitetul U.T.M. care răspun
de de organizarea informări
lor prezintă o expunere prin 
care se urmărește :

a) selecționarea cîtorva pro
bleme principale în jurul că
rora se polarizează princi
palele evenimente politice, in
terne și internaționale ale 
săptămînii și stabilirea astfel 
a unei tematici a informării ;

b) indicarea modului de tra
tare a acestor probleme ară- 
tindu-se ce anume idei este 
necesar să fie subliniate, cum 
să se facă legătura între dife
rite evenimente, ce concluzii 
trebuie desprinse etc.;

c) îndrumarea asupra biblio
grafiei din ziare și revistele 
de specialitate necesară pen
tru o bună pregătire a 
mărit

Astfel, in săptămina 
4—10 decembrie s-a 
mat despre Plenara 
al P.MJt și, in continuare.

informărilor 
îndoială un

organizează

mfor—

de la 
inf ar-

C-C.

despre realizările obținute în 
producție, iar pe plan extern, 
despre reluarea la Geneva a 
tratativelor în problema de
zarmării, despre desfășurarea 
lucrărilor Adunării Generale 
a O.N.U., subliniindu-se mai 
ales participarea activă a țării 
noastre, și despre Congresul 
Mondial al Sindicatelor de la 
Moscova. Și tot astfel in con
tinuare. Asemenea îndrumări 
asupra principalelor puncte ce 
urmează a fi tratate asigură 
continuitatea informărilor po
litice, sublinierea ideilor prin
cipale, evitarea repetărilor și 
totodată ele contribuie la în
lăturarea caracterului exage
rat informativ, de ..revistă a 
presei’4 care ar avea drepx 
consecință scăderea interesu
lui studenților pentru citirea 
presei; căci, de fapt, informa
rea politică presupune citirea 
zilnică a prese;, ea avind me
nirea doar de a ajuta la 
pretarea și aprofundarea 
sensului evenimentelor pel
tice.

Este în acest sens loart» m2 
faptul ca studenții care ur
mează să țină 
politice sînt ajutați m med 
concret fax alegerea prtnrijirii 
lor informații ce trebuie cu
noscute și mrr.rkrale. a ma
terialelor de sinteză fi crjen- 
tare ce apar fax RrirzJ* «an 
în revista ».•“ ; fe-
dnmxarea spre foicsirea sser 
reportaje, osce de dr-m. 
pamLete ete, care sporesc in
teresul smdentilrr penmu in
formarea poLrirâ ccnsrim» 
de a^menea o parte insepa
rabilă a acestcs* expurem

Toate acestea aa ficși ca 
nivelul mformlrZcT potrixe 
să fie bsa. IzLrmzrta ți
nută fax grapa Ml din aenl 
I Matematică — A <5e țttz&ez.- 
tui Zareșca Todar, ce e-

în turnătorie
(Urmare din pag. I-d)

¥ JL»-

Fate; AS£3?ÎZ3

îndrumați studenții ce 
informări esxe bun. 

ales că el nu se oprește 
în multe cazuri tematci-

Pentru otelâriile5

Ordinea șl frumosul

economisi numai cîte un kilo
gram de (iuie și Un kilogram 
de masă ușor fuzibilă pe 
lună, s-ar realiza lunar, pe 
întreg sectorul, economii de 
circa 37.000 lei.

Curățenie — ca acatâl

In timpul liber

Pi triatstril il II-îm 
lici ii ctrijiii patriei!

103 TONE COLECTATE PE SCURT

INTR-0 LUNA
3

jr a Centrul școlar cgncoi 
/ j Poarta Albi, aziKi o 
— intensă preocupară d:« 

partea comitetului V.TM. și a 
direcțiunii școlii pentru orga
nizarea intr-un mod pidre: |i 
instructiv a timpuici liber <1 
elevilor. Un rol impcrxn: a 
au in această pr-.r-.«ță maaf- 
Jestările cultursl-artuncr. Dtu- 
tre ele amintim; revaiaafc 
de eimbătă seara, spectacole
le brigăzii artistice de agita
ție (care a început să plece 
și in— turneu in tatei, con
cursul „Iubiți cartea* (de co
ring au primit isstgrs de 
„Prteter. al c&rțir 131 ie 
elevi), vizionări de filme i* 
colecție etc. De csemeaea, ele
vii detiățoarf o bcg-:ă «-iri- 
tate in cadrai.șiabuiai anale 
participă la audiții muzicale.

7?
S âe la sAz~.-

să liîrețr-ZJtSă îa
să

SI-AtJ DEPÎSIT ANGAJAMENTELE

De pe schele 
la club

Hunedoara aproape «* 
din muncitorii crațUMi

U 
sfert--------------
sînt constructori. După ome 
de muncă ei iși perrec timpul 
liber participind tn cadrul 
duhurilor, la di/eriu acnr.Li;; 
culturale.

La șantierul U al I.CS.H-, 
tinârul Șerban Nicolae face 
parte din brigada artistică de 
agitație alături de du'*g'.erzl 
Come a Nicolae, de lăcătușul 
Pirjol Victor ți de alți 12 ti
neri constructori. Ei pregătesc 
sub îndrumarea instruGcrulsi 
Dinuleț Nicolae «n pragr» 
pe tema „Califiixre-cc:.:ate~.

Dar acești tineri artiști ama
tori tint numai o parte dintre 
numeroșii iubitori ai artei ți 
culturii, care lucrează pe ța»- 
tierul II al I.CS-H. Orpcx^fi- 
ția U.TM„ cu sprijinul per
manent al orgcr.izcz-.c-, de 
partid, se preocupă de antre
narea tuturor ținerder de pe 
șantier, tndnnninda-i să czz.- 
teze fx cel pup* 
tre formele de acticttcze cul
turală. Tinărul mtâszm c.rJsor 
Andrei iubește r-.umac 
Astfel el a fost îndrumat tprt 
orchestra duhului; fierari'. 
Călddrsru Gheorghe este ama
tor de muzică populari, de 
aceea el a intre; fn te-aful 
clubului; maistrul Marinese* 
Silviu este atras de arte dra
matici, de aceea este inriînit 
la repetițiile cercului de tea
tru de pe lingă 
prinderii.

Cei mai mulți 
însă au devenit 
sionați ai cărții. 
U.T.M. a întreprins numeroa
se acțiuni pentru Tdspindirea 
cărții în rîndul tinerilor de 
pe acest șantier, pentru a le 
trezi și dezvolta gustul pentru 
citit. De la recenziile ce se țin 
aici aproape în fiecare săptă- 
mină in cadrul „joilor tinere
tului1* pină la antrenantele 
procese literare, de la discu
țiile purtate de la om la om, 
pină la concursurile „Cine știe, 
cîștigă" pe teme din literatură, 
organizația U. T. M. folosește 
variate forme de activități in 
scopul popularizării cărților 
de literatură politică, beletris
tică, tehnică. In fața comisiei 
concursului „Iubiți cartea" se 
prezintă tot mai mulți tineri. 
De curînd 50 dintre ei și-au 
cucerit „Insigna de prieten al 
cărții**, iar alți 180 se pregătesc 
pentru concurs.

cluoul «șire

dintre tineri 
prieteni pa- 

Organizați*

R. LAL

■ Tinerii din regiunea Cri- 
«xna au colectat și predat 
LCM in numai douăzeci de 
de ale lunii ianuarie 34 tone 
metale vechL Prin rezultatele 
obflBBte. brigăzile ut emis te de 
■■■că patriot că din raionul 
MarțhiU se situează pe locul 
I in aeeasfi acțiune. Ele au 
colectat 19 tone metale vechi. 
BeiMtaXe faune au obținut or- 
guutrațffle U.T.M. și tinerii de 
la jninele Derna, Voivozi și 
cei din ra'onul In eu.

■ Organizați in brigăzi de 
nrcacă patriotica tinerii de la 
S3LT. Reghin, regiunea Mu- 
reș-Autonomă Maghiară, au 
pornit iacă din primele die 
ale acestui an o largă acțirne 
de colectare a fierului vecii. 
T nerii tractoriști au reușit ă 
expediere •țelăriilor patrie] n 
lnm ianuarie peste 20.000 ig 
metale vechi.

poate vorbi de orgăni- 
are mai bună, de ordi

ne fără să amintim și 
de curățenie ? Evident, nu !

— Dar cum se jjOâte asigura 
curățenia la noi ? — au între
bat unii tineri din secție în 
consfătuirea de care aminteam. 
La strungărie, la lăcătușerie 
sau montaj, la aceste secții 
„ușoare" da, se poată asigura 
curățenia. Dar la noi...

La noi, au spus atunci 
în consfătuire mai mulțl ti
neri, curățenia e legată în 
mare măsură de buna organi
zare a locului de muncă. Dar 
cîte lucruri nu putem face 
pentru a asigura o mai mare 
curățenie în secție ? Uite, 
deseori pămintul ars, scos din 
forme, nu este îndepărtat la 
timp din secție. Formele de 
turnare stau aruncate prin 
toate locurile iar pămînturile 
de formare sînt risipite peste 
tot.

Intrați acum în secția de 
turnătorie a Uzinelor de pom
pe și unelte agricole și vă veți 
convinge că și în aceste sec
ții ordinea și curățenia pot 
să-și facă loc cu succes. Ames
tecul de formare este aranjat 
la locurile stabilite și în can
titățile corespunzătoare cu 
necesitățile fiecărui loc de 
muncă. Pămîntul rămas de pe 
o zi pe alta se strînge grăma
dă, se stivuiește. Astfel așe
zat, pe lingă faptul că nu mai 
este împrăștiat prin hală, 
amestecul de formare își păs
trează și proprietățile tehno
logice. Piesele turnate și pă
mîntul ars sînt evacuate cu 
regularitate în schimbul cînd 
nu se face turnarea. Terenul 
de turnare este pregătit de 
către fiecare schimb pentru 
schimbul- următor. Modelele, 
atît cele metalice cît și cele 
din lemn, după fiecare între* 
buințare sînt curățate și șterse 
cu motorină. Prin aceasta se 
mărește durata lor de funcțio
nare.

— Noi am stabilit ca de cu
rățenia și îngrijirea utilajului 
din secție să răspundă săptă
mînal cîte o brigadă de pro
ducție a tineretului — ne 
spunea Ion Balea, secretarul 
organizației U.T.M. din secție. 
Brigada controlează felul în 
care tinerii își întrețin locul 
de muncă, ia atitudine împo
triva delăsătorilor și neglijen- 
țiior.

Ț

AL BVRTXL
•leu

ca >

O datorie uitată
In comu.neie și sateie raio

nului Buhuș* multe ergani- 
zaț» au mobilizat tinere

le ac; -nea patriotică de 
oe-e și predave a fierului

DuMitru Mariana, olovă îa 
clasa a E-a B a Școlii 

6 jin Craiova, pe caro 
o vedeți în fotogralie, 
este asul din cei aproape 
400 pionieri care frecven
tează cele 15 cercuri ale 
Caee: pionierilor din Cra

iova.

Foto : AGERPRES

sînt lisate pradă ruginii. O ase
menea situație există în comuna 
Rediu. Secretarul comitetului co
munal U.T.M. — Bălan Ion, Ză- 
noagă Ion, secretarul comitetului 
U.T.M din gospodăria agricolă co
laci vă, instrucioarea superioară 
de pionieri, Basarab Olga precum 
și secretarii organizațiilor de bază 
U.T.M. din satele Socea, Mirău- 
țef' și Poloboc, Ardeleanu Vasile, 
Jigău Gheorghe și Bursuc Ion nu 
văd metalul vechi care se găsește 
pr n curțiie sătenilor, metalul 
vechi care se află pe la cele 4 
a‘e ere de reperat unelte agricole 
sau la cele 2 mori da măcinat. 
Comitetul raional U.T.M. Buhuși 
prin instructorul Antoci Vasile 
care răspunde de această comu
ni trebuie să ia măsuri pentru 
lichidarea neajunsurilor. Colecta
rea fierului vechi este o acțiune 
pa” otică la care sînt datori să ia 
parte toți tinerii.

T. OANCEA

„COLOANĂ ÎN AMIAZÂ“ de Ion Horea

»-mS ut soc

ccă

Pe ai co-ej 
see senzor
SUO 
ghez ere. ăe a an o 
deo' -s ' • " s e —
uftmd rind — seswe ee • 
credtnța lipaM. ucrir -nota» 
realizate pe " # c»'Jn* ar ar
ce. Ser; -asacrsas» '?*•
față de ciWor p sri sa nocra 
activitate literară ere se 
atribut al mahr =' ar-xraa. tv 
turitate care — de dM —> te 
spune cuvintul, ci p ‘i" ecec 
al doilea volum ai poctahal

Coloană în amiază este «i vo
lum de versuri un 'sr, * care 
bucuria de a frai, caracte* i c* 
de seamă a omul- soce i- 
noastre ce desăvîrșeșfe soci s- 
mul, devine valoare es e* câ 
se cere rostită cu toată ti s ce 
poet. Pe acest sentimertf e bucu
riei de a trăi este clădită Co ca
nă în amiază, care — s m*xs c 
— semnifică patria ce se r.c că 
biruitoare și mîndră în Iu'" r« v e- 
ții noi, eliberate. Misiunea poetu
lui, datoria lui fundamentală — 
față de ceea 
avînt creator, 
o lume nouă 
cu limpezime 
Ion Horea în

CRONICA
LITERARA

ce poporul, in plin 
îi dăruiește clădind

— sînt prsciza-e 
și pătrundere de 
poemul Năzuințe

In vers_r e s»ie. e! spune: 
„Num» ca Le" -. o-- poate lua 
se jos ri- - . dea chipul 
— 3 "cu ;i "*a F-mos. / Numai 
cu Le- % torij' a forma minții tale, / 
De-j tr.s^^'S în munte, de-i 
eritură--! v*e. / S-mai cu Lenin, 
fierui d.n edir-c o floare-i, / 
Ca o g*â3 -4, noaptea, sub cerul 
Hunedoa*e" — devine clar că 
a-l c-ede pe Ion Hosea un repre
zentant obs* nai a frumuseților 
munc; cimpulu — și atît, este 
inexact. Vocb nd edesee, în ver- 
su'l’e sa'e despre cîmpuri, des
pre grîu, despre coace'ea fructe-

tor $î a holdelor, utilizînd adesea 
eomparafli care privesc ogorul și 
livada, poetul nu mărturisește o 
viz uno . mifată despre lume, ci 
cîntâ, — și aceasta este un semn 
ai responsab i 'ăfii artistice de 
care e pătruns — cu elementele 
care-i sînt ce e mai familiare și 
pe care, deci, le cunoaște cel mai 
bine*

în critica noastră s-a mai 
remarcat, privitor la acest al doi
lea volum a| lui Ion Horea, că 
poetul voroeșie cu insistență de 
împlinirea în timp a roadelor 
cimpulu: și livezilor. Dar, a apropia 
cu ușurință acest simbol de poe
zia lui Ion Pillat — cum a făcut 
Paul Georgescu în cronica sa din 
Gazeta literară —■ înseamnă a că
dea în eroare. Poezia lui Pillat 
este, pe această linie, a unui con
templativ care privește din afara 
și ca pe un miracol fecunditatea 
natur i, în vreme ce Ion Horea se 
dovedește un cîntăreț al belșugu
lui socialist, rezultat dintr-o ra
ționala activitate de transformare 
a naturii prin efortul omului. Ideea 
este clar exprimată în volumul 
Coloană în amiază și se cere 
subliniată cu toată tăria, ea fiind 
specifică liricii noastre realist-so- 
cialiste.

Gama poeziei lui Ion Horea 
este bogată în teme și culori, el 
fiind și un fin pastelist, un tandru 
cîntăreț al iubirii. Arborele, floa
rea, fructul, cîmpia și cerul și a- 
peie — toate se leagă de munca 
omului, de înnoirea pe care a-

cesta o seamănă peste tot. Iar 
omul se vădește a fi cel al lumii 
socialismului, — în egală măsură 
luptător înflăcărat de crezurile 
partidului, ca și ziditor al cămi
nului în care viata familială se 
desfășoară iluminată de etica so
cialismului. în lirica sa erotică Ion 
Horea înfățișează femeia ca pe o 
egală a bărbatului la dreptul de 
a fi fericită, de a munci și. de a 
se împlini. Este evident că numai 
dintr-o concepție despre lume a 
noastră, a constructorilor socialis
mului, puteau izvorî versuri în
chinate femeii cum sînt : „Ieșim 
la lucru ori ne-ntoarcem iară, / 
Mă uit |a tine seară după seară, / 
Și te găsesc în toate și ie laud, / 
Te strig, te-ascult, te-ascund ca 
să te caut, / Noi amîndoi, ai căr
ților și-ai piinii, l Supușii casei 
noastre și stăpînii**.

In cadrul generației din care 
face parte, generație a cărei ac
tivitate poetică s-a născut și se 
împlinește în întregime sub ori
zontul realismului-socialisf, Ion 
Horea ocupă un loc bine distinct 
și dintre cele fruntașe. în acest 
sens Coloană în 
numai o izbîndă personală a lui 
Ion Horea, ci și a liricii noastre 
noi.

amiază este nu

AL. CAPRARIU

= de szsliza dâ
Îs Fobxiea de olahiri ▼©- 
gexa .Ardeal^' da 
C-s:»-- Tfaxâxa teborartd 

Dabran detoiem 
pna caakiâ contau tul da 

deulei ol semințelor 
floor ea-s oarehxi.

Utilitatea acțiunilor între
prinse de tineri pentru 
a face din secția lor un 

!oc de muncă tot mai ordonat, 
tot mai curat și frumos se și 
poate conexata practic : în 
luna ianuarie productivitatea 
muncii a crescut in secție față 
de luna decembrie a anului 
trecut, cu 17 la sută. E întra- 
devăr un prim și convingător 
rezultat!

Foto; AGERPRES
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ClIMiMÂTO^^AFE
Patria, I. C.rimu, Miorița, 

Volga : Frumsa Lurette ; 
Republica : Citea Hurram- 
zamin; E. Pal, Drumul se
rii : Insula; Magheru, V. 
Alecsandri, Barești, Gh. Do- 
ja, LibertățiiCursa de 100 
kilometri; Luna, înfrățirea 
între popoar£3 August, B. 
Delavrancea Fii fericită, 
Ani I; Tinerilui: Cinci zile 
și cinci nop Central, V. 
Roaită : Musintul orb ; Vic
toria, Moșili Floreasca, N. 
Bălcescu, O Bancic : S-a 
furat o bon : Maxim Gor
ki : Din no spre stele — 
Nikita SerJevici Hrușciov; 
Timpuri N Program spe
cial penti copii; Porto

Franco; 8 Mai, 16 Fe
bruarie : Porto Franco: Cul
tural : Alexandr N’evski; Al. 
Popov, T. Vladimirescu : Pri
mele încercări; 8 Martie, Al. 
Sahia : Profesorul Mamlock ; 
Grivița : Caidul; C. David : 
Ivan cel Groaznic (ambele 
serii); Unirea, Arta, 30 De
cembrie : In noaptea spre 13; 
Flacăra, Munca: Circul fără 
cupolă; Popular: Călătorie 
peste trei mări; Donca Simo: 
Pretutindeni trăiesc oameni; 
M. Eminescu : Rosemarie ; I. 
Pintilie: Tom Degețelul; Lu
ceafărul : Castelul din bas
me ; G. Bacovia : Poveste des
pre o fată; Aurel Vlaicu: 
Cer senin.



COLECTIVUL- 
PRIETEN APROPIAT
■ a sediul comitetu

lui U.T.M. de la 
laminorul de 800 
mm. al Combina
tului siderurgic 
Hunedoara se pur

ta o discuție aprinsă. Mem
brii biroului organizației 
U.T.M. pregăteau viitoarea 
adunare generală.

— Eu aș propune să discu
tăm în această adunare des
pre felul cum își folosesc ti
nerii noștri timpul liber, cum 
își organizează ei viața, a 
spus secretarul. Am stat de 
vorbă cu mulți dintre băieți 
și mi-am dat seama că pe ei 
îi frămîntă această problemă.

— Și eu cred că ar fi inte
resant să discutăm despre 
așa ceva în 
adunare. Să ne 
gîndim de pil
dă la Gîrco- 
veanu și Ioniță. 
Cîte n-ar putea 
să învețe 4 ei 
din adunare și, 
mai ales, cîtă 
nevoie au ei 
de ajutorul nostru. Și nu-i 
vorba numai de ei. La noi 
vin mulți tineri care abia 
au terminat școala profesio
nală și care trebuie învățați 
cum să-și organizeze viața, 
cum să-și petreacă cu folos 
timpul liber. j

După discuție s-a stabilit 
precis, cînd să aibă loc adu
narea și cine să facă refera
tul.

Membrii biroului și cîțiva 
utemiști care au avut sar
cina de a întocmi referatul, 
care urma să arate cum se 
comportă tinerii la locul 
de muncă și în timpul li
ber, au stat de vorbă cu un 
număr mare de tineri, s-au in
teresat cum își folosesc timpul 
liber, cu cine sînt prieteni, ce 
citesc, ce spectacole au văzut 
în ultimul timp- Unii ti
neri au răspuns bucuroși la a- 
ceste întrebări ; aveau ce să 
spună. Pe alții însă i-au pus 
în mare încurcătură : într-ade- 
văr ce au făcut mai deosebit 
în ultimul timp ? Și unii și 
alții au fost sfătuiți să ia cu- 
vîntul în adunare, să vorbeas
că despre ei și despre tova
rășii lor de muncă.

Și iată-i în adunare.
— Biblioteca mea s-a îmbo

gățit foarte mult în ultima 
vreme. Și asta pentru că citi
rea literaturii este una din 
pasiunile mele — vorbea tînă- 
rul comunist Dragalin Pop, 
fruntaș în producție, cunoscut 
pentru pasiunea cu care se 
perfecționează continuu în me
serie. Apoi împreună cu soția 
văd în fiecare săptămînă un 
film, mergem la teatru, la 
reuniuni. Fiecare zi petrecută 
în acest fel îmi aduce ceva 
nou care mă îmbogățește su
fletește.

—■ Sînt vecin cu Ioniță Ga
vrila — spunea Ilina Vasile, 
responsabilul brigăzii de pro
ducție a tineretului nr. 2 de 
la linia de laminoare. Vesel 
băiat! Cinci zile după ce pri
mește salariul, în camera lui 
petrecerile se țin lanț...

— Și apoi împrumută de la 
noi cîțiva lei pentru țigări — 
îl întrerupse cineva. Dar poa
te că e mai bine să ne explice 
chiar el...

Ioniță Gavrilă se ridică 
stînjenit. Stătea în fața tova
rășilor săi cu părul crescut 
lung pe ceafă, îmbrăcat negli
jent. Ce să le spună ? Că fiind 
elev în clasa a VIII-a a liceu
lui seral a abandonat învăță
tura, că s-a împrietenit cu 
niște tineri cheflii, ori că n-a 
mai văzut de multă vreme un 
spectacol ?

— Știți... eu nu mă pricep 
să-mi planific banii — căută 
el să scape.

Cursuri 
pentru viitorii 

seraliști
La Școala medie nr. 1 din 

Caransebeș au început să se 
desfășoare cursurile de pre
gătire pentru examenul de 
admitere în clasa a VIII-a se
ral. Printre muncitorii, în 
marea majoritate tineri, care 
urmează aceste cursuri, se 
află instalatorul Al. Chiorea- 
nu, șlefuitorul Vasile Gheor- 
ghiescu. montatorul Al. Sul
tan etc. Lecțiile, ținute de pro
fesori bine pregătiți, au loc de 
trei ori pe săptămînă. Viitorii 
seraliști manifestă mult inte
res pentru cursuri.

N. PÎRVU 
funcționar

însemnări de la 
o adunare 

generală U. T. M.

— Nu este vorba numai 
despre asta. Nu numai banii 
nu știi tu să ți-i planifici — 
îl dojeni comunistul Traian 
Hărău. Ești tînăr, abia ai in
trat în viață. Cum îți trăiești 
viața ? Iți irosești anii cei mai 
frumoși cînd alții la vîrsta ta 
învață, se cultivă.

Lîngă Ioniță stătea Vaier 
Gîrcoveanu. Chiar dacă sint 
firi diferite și nu sînt de a- 
ceeași vîrsta, au o trăsătură 
comună : viața dezordonată 
pe care o duc. Din cauza a- 
ceasta nici Vaier Gîrcoveanu 
n-a scăpat de critica tovară
șilor săi. Critica aceasta în 
adunare, pornită din dorința 
sinceră a utemiștilor de a-i 

ajuta pe cei 
doi tineri să-și 
schimbe modul 
de viață, era 
urmată de pro
puneri concre
te. Un tînăr 
s-a oferit să-i 
ajute cîtva 
timp să se gos

podărească. secretarul organi
zației U.T.M. s-a oferit să-1 
ajute să locuiască la cămin. 
Aici ei vor găsi un colectiv 
sănătos, cu preocupări serioase 
care îi va ajuta să-și trăiască 
viața mai bine, mai frumos.

De voi depinde însă în pri* 
iaul rînd să vă schimbați 
felul de a trăi — spunea în 
adunare Ion Teodorescu. res
ponsabilul unei brigăzi de 
producție a tineretului. A- 
tunci cînd ești tînăr ți s^pot 
întîmpla multe. Totul este 
să recunoști că ai greșit și 
să-ți folosești voința pentru 
a te îndrepta. Noi avem ti
neri care s-au schimbat, care 
au știut să folosească ajuto
rul tovarășilor. îl cunoașteți 
doar pe Bartolomeu Tecaru. 
El avea o comportare lipsită 
de răspundere atît în produc
ție cît și față de familia sa. 
Noi însă, nu l-am lăsat nici 
o clipă în pace, l-am ajutat 
să se îndrepte. Acum tovară
șul Tecaru știe cum să-și fo
losească timpul liber, nu 
odată am avut discuții foar
te interesante despre cărți, 
filme, despre familie, des
pre viață. Iar în producție 
ce să mai vorbim — îl știți 
prea bine, e fruntaș. Desi
gur n-a fost ușor. Dar în 
lupta cu năravurile urite 
care-1 înjosesc pe om, Tecaru 
a ieșit învingător...

Da, în adunare, chiar și 
despre cei care au fost aspru 
criticați, s-a vorbit cu mul
tă încredere. „Depinde de 
noi să fim oameni cu o pre
gătire multilaterală, să trăim 
o bogată viață sufletească, 
să avem o comportare dem
nă, pe măsura vremurilor 
pe care le trăim, proprie 
constructorilor socialismului’'. 
— a fost concluzia adunării.

GH. FIRIȚEANU

Îngrășăminte 
naturale - pe cîmp

Membrii gospodăriei a* 
gricole colective „Dru
mul lui Lenin*4 din sa

tul Mitoc, raionul Săveni, 
vor însămînța anul acesta cu 
porumb o suprafață de 150 
hectare. Ei și-au propus 
însă, ca de pe această supra
față să obțină cîte 5.000 kg 
pprumb boabe la hectar.

Cunoscînd importanța în
grășămintelor naturale în 

•obținerea unor producții mari 
de porumb, colectiviștii trans
portă la cîmp mari cantități 
de gunoi. In această acțiune 
o contribuție însemnată o 
aduc tinerii colectiviști. Ei au 
contribuit din plin la trans
portarea pe cîmp a celor 
peste 600 tone gunoi de grajd.

GH. STĂNESCU 
învățător

Concurs
Zăpada de pe dealurile 

comunei Cristian, re
giunea Brașov încă nu 

s-a -topit. In fiecare zi pe 
pantele acestor dealuri zeci 
de tineri care au îndrăgit 
schiul se antrenează conti
nuu. Pentru popularizarea a- 
cestui sport în rîndul Tinere
tului, comitetul U.T.M. și a- 
sociația sportivă de la G.A.C. 
„Drum Nou“ din comună a 
organizat zilele trecute un in
teresant concurs de schi. 
Peste 60 de tineri au luat 
startul în diversele probe ale 
concursului.

Comunistul Din eseu Ion, 
maistru !n secția scrobit 
de la Teztila Pitești uni
tatea B, este un muncitor 
priceput și un bun orga
nizator. El controlează și 
îndruma de asemenea cu 
pricepere munca propa
gandiștilor fabricii, el în
suși fiind propagandist 

fruntaș.
Foto: I. CUCU

INFOR
Membrii delegației condu

se de Molnar Jănos, adjunct 
al ministrului Culturii din 
R.P. Ungară, care a făcut în 
țara noastră o vizita de in
formare în problemele învă- 
țămîntului superior, a pără
sit Capitala vineri dimineața.

La plecare, în Gara de 
Nord, oaspeții au fost con
duși de tov. Ștefan Bălan, 
adjunct al ministrului învă- 
țămîntului și Culturii, de 
funcționari superiori din mi-i 
nister.

A fost de față ambasado-

Oiâ de balet cu elevii din anul VI al Școlii de coregra
fie din București.

Foto: AGERPRES

în scoală nouă

Un fapt important din 
viața noastră de elevi 
m-a îndemnat sa scriu 

ziarului. In aceste zile» 
școala noastră, Școala me
die nr. 2 din orașul Suceava 
s-a mutat într-un local nou. 
Am pășit emoționați într-o 
școală noua, inundata de 
lumina. Acum avem la dis
poziție 24 săli spațioase de 
clasă, laboratoare de fizică, 
chimie, cabinete de studiu 
care ne asigură cele mai 
bune condiții de învățătură.

DIDINA FIRICA 
elevă 

de schi
Printre cîștigători se află 

și tinerii Ovidiu Man, Maria 
Vighegi, Elena Ciucu, C. Va
sile, Florea Marcel. Organi
zația U.T.M. și asociația spor
tivă de aici au hotărît să or
ganizeze cît mai des aseme
nea concursuri la care să a- 
tragă tot mai mulți țărani 
muncitori. Profesorul de edu
cație fizică Cornel Suciu îi 
învață acest sport și pe alți 
tineri din comună.

ION FLOREA
funcționar

Noi gospodării 
colective

Recent, colectiviștii din Sona 
au invitat la adunarea gene
rală de dare de seamă a 
G.A.C. și cîțiva întovărășiți 
din Spini. Aici întovărășiții au 
aflat că anul trecut colecti
viștii au obținut în medie la 
ha 2.100 kg grîu, 2.500 kg po
rumb, adică cu 700 kg mai 
mult grîu și cu 400 kg mai 
mult porumb la ha decît pro
ducția medie din întovărăși
rea lor. Organizațiile de partid 
din satele Biia și Spi” 
desfășurat o intensă muncă 
pentru popularizarea docu
mentelor Consfătuirii pe țară 
a țăranilor colectiviști și a 
succeselor obținute de gospo
dăriile colective din apro
piere.

Convingîndu-se de superio
ritatea și avantajele G. A. C. 
tot mai mulți întovărășiți din 
aceste sate au făcut cerere de 
intrare în G.A.C. Zilele trecu
te s-au inapgurat gospodăriile 
colective din satele Biia și 
Spini din raionul Tîmăveni. 
La Biia 478 de familii din cele 
3 întovărășiri cu 1750 ha de 
pămînt s-au unit în gospodă
ria colectivă. în satul Spini 
în gospodăria colectivă s-au 
înscris toate cele 138 de fa- 
mili de țărani întovărășiți a- 
ducînd în gospodărie 409 ha de 
pămînt.

Săptămîna trecută s-au 
inaugurat în raionul Tîrnă- 
veni și gospodăriile colective 
din Bobohalma, Sîntămaria, 
Boziaș și Vaidacuta.

ST. NECANIȚCHI

MÂȚII
rul R.P. Ungare la Bucu
rești, Bela Nemety.

★
In cadrul programelor ofi

ciale de schimburi culturale 
cu Anglia, vineri ă plecat la 
Londra acad. Al. Graur, di
rector general al Editurii A- 
cademiei R.P. Romîne, care 
va face vizite și va ține con
ferințe în diferite centre uni
versitare din Anglia.

La plecarea de pe aero
portul Băneasa a fost de față 
P. Mc. Kearney, prim-secretar 
al Legației Marii Britanii la 
București.

(Agerpres)

LA O „JOIE
A TINERETULUI"

T a propunerea conducerii ca- 
1 j sei raionale de cultură, la 

căminul cultural din comu
na Măritei, raionul Rădăuți, a fost 
organizată o „Joie a tineretului" 
la care au fost invitați și nume
roși directori ai căminelor cultu
rale din împrejurimi.

Conducerea căminului cultural, 
împreună cu organizația U.T.M. 
au acordat o deosebită atenție 
atîf pregătirii programului și mai 
ales conținutului acestuia.

în prima parte a acestei acți
uni, tehnicianul agronom L. Her- 
gelegiu a prezentat referatul ,,Să 
cunoaștem gospodăriile agricole 
colective fruntașe din împreju
rimi". El a făcut o prezentare do
cumentată a unor gospodării frun
tașe arătînd pe larg realizările 
acestora și mai ales cum au reu
șit să devină fruntașe. A fost in
vitat la „Joia tineretului" și pre
ședintele G.A.C. din sat care le-a 
împărtășit tinerilor unele impresii

O mare
Desigur că cel mai im

portant eveniment spor
tiv internațional al a- 

cestei săptămîni îl consti
tuie a 56-a ediție a cam
pionatului mondial mascu
lin de patinaj viteză care 
se va desfășura sîmbătă 
și duminică la Moscova. în
trecerile vor avea loc pe 
stadionul Lujniki unde pen
tru a se păstra intact gazonul 
terenului de fotbal s-a creat 
o... plapumă de zăpadă. Mii 
de metri cubi de zăpadă au 
fost transportați pe gazon. 
Sub conducerea cunoscutului 
specialist sovietic Nikolai 
Celîșev a fost amenajată 
pista de gheață pe care în
trecerile se vor desfășura în 
orice condiții de tempera
tură.

Sute de mii de speciatori 
vor urmări întrecerile ce se 
anunță a fi pasionanie. Ală
turi de suporterii din tribune 
se vor afla milioane de tele
spectatori din Uniunea Sovie
tică și din alte țări care vor 
urmări desfășurarea campio
natului mondial cu ajutorul 
organizației internaționale de 
televiziune-Intervision.

Și, desigur, fiecare face 
pronosticuri. Pentru a afla 
unul din cele mai calificate 
pronosticuri trebuie să mergi

Spartachiada de iarnă 
a tineretului 

Activitate rodnică 
în regiunea Dobrogea

Prima etapă a Spartachiadei de 
iarnă a tineretului s-a încheiat 
în regiunea Dobrogea cu rezulta
te frumoase pe linia îmbunătățirii 
activității asociațiilor și antrenării 
unui număr sporit de tineri la 
concursurile sportive. Jn acest an, 
la întrecerile Spartachiadei au 
participat peste 130.000 tineri 
(dintre care 25.000 fete), adică cu 
35.000 mai mulți decît în iarna 
trecută. în unele ramuri sportive, 
ca, de pildă, la gimnastică, trîntă, 
haltere, schi și patinaj, numărul 
participanților s-a mărit simțitor. 
La aceasta a contribuit și organi
zarea unor acțiuni mobilizatoare 
cum au fost concursurile „Cine 
știe sport, cîștigă" pe tema: „Spar
tachiada de iarnă a tineretului 
de-a lungul anilor", turnee ami
cale de șah și tenis de masă între 
diferite asociații, precum și mă
suri luate pentru crearea celor 
mai bune condiții de desfășurare 
a concursurilor. Cu mijloace pro
prii, asociațiile sportive din Juri- 
lovca, Babadag, Baia, Ceamurlia 
de Jos, Mihai Viteazu și multe al
tele au amenajat în această peri
oadă cluburi, sportive .dotate cu 
mobilier și materiale corespunză
toare. Numeroase asociații au con. 
fecționat, folosind posibilități lo
cale, patine, haltere, săniuțe și 
echipament sportiv.

(Agerpres)

PE SCURT
• După terminarea campiona

tului de hochei pe gheață al R.S.
1 Cehoslovace, echipa Spartak Pra- 

ga Sokolovo a plecat în turneu în 
R. D. Germană. In primul meci 
hocheiști- cehoslovaci au întrecut 

j cu scorul de 8—0 (1—0 ; 1—0 ; 
: 6—0) formația S K Wismut.

• în ziua a doua a turneului 
internațional de hochei pe gheață 
de la Budapesta prima selecțio
nată a orașului Budapesta a dispus 
cu scorul de 18—0 (8—0 ; 5—0 ; 
5—0) de reprezentativa orașului 

I Sofia. Echipa Berlinului a învins 
cu 8—0 (0—0 ; 3—0 ; 5—0) echi
pa secundă a Budapestei.

(Agerpres)

de la Consfătuirea pe țară a ță
ranilor colectiviști, la care a par
ticipat. A urmat apoi înmînarea 
insignelor de „Prieten al cărții" 
unor tineri care au participat la 
concursul respectiv.

Din programul zilei nu au lip
sit dansul și jocurile distractive.

I. TICALIUC 
activist cultural

Orchestra
în urmă cu două 

luni, colectiviștii din 
comuna Lija, raionul 
Turnu Măgurele, și-au 
propus să înființeze o 
formație orchestrală. 
Organizația U.T.M., a 
luat în grija ei alcă
tuirea formației res
pective și prezentarea 
programelor artistice.

în prezent orches
tra are în pregătire 
un bogat program de 
muzică populară ro-

mînească. Cei 12 
membri ai săi, evînd 
la dispoziție instru
mente ca: două viori, 
saxofon, clarinet, chi
tară, trompetă, muzi
cuțe procurate de cu- 
rind prin grija consi
liului de conducere al 
G.A.C., se pregătesc 
de zor.

Nu va frece multă 
vreme pînă cînd ei 
vor prezenta primul 
spectacol care este

întrecere
la marele magazin universal 
din Moscova — G.U-M. Și 
asta pentru simplul motiv că 
aici lucrează în calitate de 
contabil șef Vasili Smirnov, 
arbitrul principal al campio
natului mondial.

Corespondență 
telefonică 

din Moscova

Printre candidații la ti
tlul mondial, Vasili Smirnov 
îi are în vedere pe Kosicikin, 
Merkulov, Stenin — Uniunea 
Sovietică, Van Der Grift-O- 
landa, Andrei Kuprianoff- 
Franța, Iuhannesen-Norvegia, 
Van- Tin-Iui R.P. Chineză.

Ieri după-amiază organiza
torii campionatului s-au în
tîlnit în cadrul unei confe
rințe de presă cu ziariștii 
sovietici și străini. După cum

Zn secțiile Fabricii de blă
nuri „1 Mai” din Ora
dea am întâlnit multe 

muncitoare tinere. Aplecate a- 
supra mașinilor, unele croiesc 
blănurile, altele montează bu
cățile. La secția croitorie 
mi-a atras atenția un,.drapel 
roșu purtînd inscripția „Pen
tru cea mai bună palitate” 
așezat pe o mașină de cusut.

— Cine lucrează acolo ? am 
întrebat pe tînăra de lingă 
mine.

— E utemista Biro Etelka. 
una din cele mai bune munci
toare din secția noastră, mă 
lămuri Vamoș Olga. Peste 
citeva minute, graficul secției 
mi-a dat amănunte în plus 
despre tînăra Biro Elelka, iu 
vîrstă de 24 ani. In fiecare 
lună realizează planul de pro
ducție in medie in procent de 
150-160 la sută iar piesele cu
sute de ea sint frumoase, de 
bună calitate și îngrijit lu
crate.

Printre mașiniștii blănari 
le-am cunoscut și pe tinerele 
Szabo Elisabeta și Kohelka 
Ana. Cu multă mindrie au 
vorbit despre ele tovarășii de 
muncă. Hărnicia și conștin- 
ciozitatea lor au ciștigat apre
cierea întregului colectiv. Cele 
doua tinere se numără prin
tre fruntașele secției.

Au trecut citeva zile. Din

turneu...
Brigada artistică de agitație din 

cadrul Uzinelor mecanice Turnu 
Severin a făcut nu de mult o de
plasare în comuna Broscari, raio
nul Vînju Mare. Aici au prezentat 
în fafa a peste 500 țărani colec
tiviști un bogat program artistic.

Programul, cuprinzînd și multe 
aspecte din viața și munca țăra
nilor colectiviști, s-a bucurat de 
multă popularitate în rîndul ascul
tătorilor.

După program, orchestra brigă
zii artistice a cîntat pentru țăra
nii muncitori și colectiviști diverse 
melodii populare romînești.

BĂGHINA aristica 
funcționar

colectivei
așteptat cu nerăbdare 
de colectiviștii din 
comuna Lița.

Organizația U.T.M. 
de aici și-a propus ca 
formația orchestrală a 
gospodăriei colective 
să prezinte spectacole 
și pe scenele cămine
lor culturale din co
munele învecinate.

MIHAI IANA 
tâmplar

sportivă
a oomunicat Leonid Homen
kov, președintele comitetului 
de organizare, 20 de țări vor 
participa la actuala ediție a 
campionatului. Cel mai mare 
număr de țări participante la 
edițiile anterioare n-a depă
șit cifra de 17. Pînă astăzi 
centrul de presă a acreditat 
170 de ziariști care vor trans
mite în întreaga lume desfă
șurarea campionatului mon
dial. Ziarele „Pravda", „Iz- 
vestia44, „Komsomolskaia
Pravda" și altele au institui* 
premii speciale.

In cadrul conferinței de 
presă reprezentanții comite
tului de organizare și-au ex
primat speranța că a 56-a 
ediție a campionatului mon
dial masculin de patinaj 
viteză va contribui la întă
rirea legăturilor de prietenie 
între sportivii din lume.

AL. STARK

Moscova, 16 februarie 1962.

nou le-am întîlnit pe tinerele 
muncitoare de la fabrica de 
blănuri. De data aceasta însă 
nu le-am mai găsit lingă ma
șinile lor, ci pe terenul de 
sport. Ele se antrenau cu asi
duitate alături de celelalte 
membre alq formației de bas- 
chetra^ășociației „Blănuri" de 
la Fabrica }i,l Mai" din Ora
dea.

Din 1958 cînd a luat ființă 
echipa de baschet, tinerele 
muncitoare au obținut fru
moase succese pe terenul de 
sport. Astfel în 1959 au cîști- 
gat campionatul regional și 
faza de zonă, iar in prezent 
activează in campionatul ca
tegoriei A de baschet obți- 
nind valoroase rezultate.

La obținerea acestor rezul
tate a contribuit din plin și 
munca neobosită ca și perse
verența cu care antrenorul 
Nagy Ludovic pregătește e- 
chipa.

Baschetbalistele asociației 
sportive „Blănuri” Oradea 
sint hotărite să-și mențină în 
continuare locul bine meritat 
pe care-l ocupă în campiona
tul categoriei A. La Fabrica 
de blănuri „1 Mai” tinerele 
baschetbaliste nu sint singu
rele care îndrăgesc sportul. 
Peste 500 de muncitori, teh
nicieni și ingineri sint mem
bri activi ai asociației „Blă
nuri” practicînd șahul, te
nisul de masă, fotbalul, gim
nastica — ramuri sportive 
preferate de tineri — iar cei 
mai vîrstnici își dispută întâ
ietatea la... popice.

An de an, din rîndul tineri
lor muncitori de la Fabrica 
„1 Mai” se ridică elemente 
talentate, bine pregătite, care 
vor reprezenta cu cinste aso
ciația pe terenurile de sport.

VIORICA CLONDA 
corespondent 

al „Scînteii tineretului” 
pentru regiunea Crișana

In curînd pe ecrane noul film romînesc

STRĂZILE 
AU AMINTIRI

o producție a Studioului cinematografic 
„București"

Campionatele 
mondiale de schi

(probe nordice)
Astăzi în stațiunea de sporturi 

de iarnă Zakopane (R. P. Po
lonă) va avea loc deschiderea 
campionatelor mondiale de schi 
(probe nordice) la care participă 
sportivi și sportive din 19 țări 
ale lumii : Austria, R. P. Bulgaria, 
R. S. Cehoslovacă, Elveția, Ca
nada, Finlanda, Franța, R. D. Ger
mană, R. F. Germană, Iugoslavia, 
Italia, Japonia, Norvegia, R. P. 
Polona, R. P. Romînă, Suedia, 
U.R.S.S. R. P. Ungară și S.U,A, 
Pentru cele 10 titluri de campioni 
mondiali vor lupta 341 de schiori, 
dintre care 9 sînt campioni olim
pici și mondiali, iar 6 sînt foști 
campioni olimpici sau mondiali.

★

La actuala ediție a campiona
telor schiorii romîni vor participa- 
la probele de 15 km. și ștafeta 
4X10 km. Lotul sportivilor noștri 
este alcătuit din Dinu Petre, Gh. 
Bădescu, Stelian Drăgus, Gh. Cih- 
cu și Gh. Vilmoș.

(Agerpres)

In legătură 
cu campionatele 

mondiale 
de hochei 
pe gheață

Federația de hochei pe 
gheață a UJLS.S. refuză să 
recunoască * competiția de la 
Colorado Springs (S.U.A.) 
drept campionat mondial și 
european oficial și nu va tri
mite ; la aceste cațnpionate 
echipa sa reprezentativă, a 
declarat Vasili Napastnikov, 
președintele federației unio
nale de hochei.

„Am luat această hotărîre 
din cauza acțiunii de discri
minare față de echipa RD. 
Germane, membru cu drep
turi egale a L.I.H.G. Echipei 
R.D. Germane i s-a refuzat 
viza de intrare în S.U.A. și 
în felul acesta a fost privată 
de dreptul de a participa la 
campionatul lumii. Federația 
de hochei pe gheață a 
U.R.S.S. a întreprins diferite 
acțiuni pentru a asigura tutu-* 
ror echipelor posibilitatea de 
a participa la competiție. Dar 
în ciuda încălcării flagrante 
a statutului și hotărîrilor 
L.I.H.G., comitetul executiv 
nord-american al L.I.H.G. și 
președintele ligii, Robert Lebel 
(Canada) au refuzat să adopte 
singura soluție acceptabilă în 
această situație, aceea de a 
muta campionatul lumii în 
altă țară

Federația de hochei pe 
gheață a U.R.S.S. și toți ho- 
cheiștii sovietici protestează 
împotriva amestecului „cam
pionilor războiului rece" în 
relațiile sportive internațio-» 
nale.

(Agerpres)



Puternicul ecou mondial
al noilor propuneri ale U.R.S.S.

DE PESTE
R. S. Cehoslovacă

sprijină propunerea
sovietică

PRAGA 16 (Agerpres). - 
După cum anunță agenția 
Ceteka, A. Novotny și V. Si- 
roky au adresat la 16 februa
rie un mesaj statelor membre 
ale Comitetului celor 18 pen
tru dezarmare, în care se pro
nunță în sprijinul propunerii 
lui N. S. Hrușciov ca tratati
vele în Comitetul celor 
state pentru dezarmare să 
înceapă la nivelul șefilor 
guverne sau de state.

Exprimînd părerea guver
nului R.A.U., comentatorul 
diplomatic al ziarului scrie 
că această propunere „poate 
fi considerată ca o serioasă 
încercare de a se organiza o 
întilnire la masa tratativelor 
a conducătorilor Estului și 
Vestului cu participarea ță
rilor neangajate..."

personal la 14 martie la des
chiderea tratativelor pentru 
dezarmare de la Geneva. Mac
millan a declarat că „studiază" 
aceasta posibilitate.

Viu interes
in Brazilia

18

de

Atitudinea pozitivă 
a Republicii Arabe 

Unite
CAIRO 16 (Agerpres). — 

TASS transmite : Potrivit co
mentatorului diplomatic al 
ziarului „Al Ahram", de obi
cei bine informat, președinte
le R. A. U., Gamal Abdel 
Nasser, a declarat că este de 
acord să participe la lucrările 
Comitetului celor 18 țări și că 
guvernul R. A. U. consi
deră propunerea lui N. S. 
Hrușciov, ca fiind menită „să 
servească cauzei păcii și a re
zolvării celei mai urgente 
probleme, problema dezarmă
rii".

Deputați laburiști
cer acceptarea

propunerilor sovietice
LONDRA 16 (Agerpres). — 

Propunerea lui N. S. Hrușciov 
cu privire la discutarea pro
blemelor dezarmării la Geneva 
la nivelul șefilor de guverne 
creează o atmosferă favorabilă 
rezolvării acestei probleme de 
importanță vitală, a declarat 
la 15 februarie laburistul 
Butler în Camera Comunelor. 
Butler a cerut primului mi
nistru să accepte propunerea 
șefului guvernului sovietic cit 
mai este timp.

Macmillan a evitat un răs
puns direct, arătînd că, după 
părerea sa, ar fi mai „poli
ticos" să se aștepte răspunsul 
lui N. S. Hrușciov la mesajul 
ce i-a fost adresat la 14 fe
bruarie.

Acest răspuns nu a satisfă
cut opoziția laburistă.

Arthur Henderson a adresat 
primului ministru întrebarea 
dacă intenționează să participe

*r

(A-RIO DE JANEIRO 15 
gerpres). — TASS transmite: 
Mesajul lui N. S. Hrușciov, 
președintele Consiliului de Mi
niștri al U.R.S.S., cu privire la 
problema dezarmării a avut 
un larg răsunet in Brazilia. El 
este viu comentat în cercurile 
oficiale, se studiază de Minis
terul Afacerilor Externe și se 
află în centrul atenției presei 
țării.

După cum scrie ziarul „Jor
nai de Brasil", primul minis
tru T. Neves, „și-a exprimat 
satisfacția față de invitația a- 
dresată de primul ministru 
N. S. Hrușciov, președintelui 
Joao Goulart de a participa la 
tratativele de la Geneva cu 
privire la dezarmare". Brazi
lia, subliniază ziarul, conside
ră că propunerea sovietică 
„merită să fie sprijinită". 
Ziarul arată in continuare câ 
Ministerul Afacerilor Externe 
al Braziliei studiază invitația 
sovietică".

EiiiiiiiiHmamiiiiiiiiiiHiiiiiBsiigiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

Studenții americani 

demonstrează

împotriva cursei 

inarmăriior

"I

WASHINGTON 16 (Ager
pres) — La 16 februarie, a- 
proape 1.000 de studenți ame
ricani veniți din toate colțu
rile S.U.A. au organizat o de
monstrație în cantala State
lor Unite, sub lozinca : „Să în
ceteze cursa înarmărilor, să se 
pună capăt experiențelor nu
cleare".

Demonstranții au organizat 
pichete în jurul Casei Albe. Ei 
purtau pancarte pe care scria: 
„Cursa înarmărilor nu duce 
spre pace", „Cu cît sînt mai 
adînci adăposturile subterane, 
cu atît devin mai mari și bom
bele".

CUVÎNTAREA
LUI TODOR JIVKOV

SOFIA 16 (Agerpres). — 
După cum anunță B.T.A., la 
15 februarie a fost dată publi
cității cuvîntarea rostită de 
Todor Jivkov, prim-secretar 
al C.C. al Partidului Comunist 
Bulgar, la mitingul electoral 
din Sofia.

Referindu-se la succesele 
obținute de poporul bulgar în 
construirea socialismului, T. 
Jivkov a spus :

In anul 1961 volumul pro
ducției industriale a crescut 
de 14 ori în comparație cu fi
nul 1939. In perioada 1957-1W1 
în Bulgaria s-a încheiat recon
strucția socialistă a agricul
turii.

Apoi T. Jivkov s-a ocupat 
amănunțit de însemnătatea 
istorico-mondială a Congrese
lor al XX-lea și al XXII-lea 
ale P.C.U.S.

Vorbitorul a subliniat că 
succesele obținute sînt rezul
tatul politicii juste a P.C. Bul
gar, al activității creatoare a 
poporului bulgar, al prieteniei 
cu țările socialiste, al faptului 
că Bulgaria este parte com
ponentă a invincibilului lagăr 
socialist.

T. Jivkov a subliniat uriașul 
ajutor dezinteresat pe care l-a 
primit și îl primește Bulgaria 
din partea U.R.S.S.

In continuare, vorbitorul s-a 
referit la cel de-al 4-lea cin
cinal și la planul general de 
perspectivă a dezvoltării țării 
pînă în anul 1980. Potrivit a- 
cestui plan. în anul 1980 Bul
garia se va situa pe unul din 
primele locuri din lume în ce 
privește producția de oțel și 
metale feroase și neferoase pe 
cap de locuitor, va produce 
atîta energie electrică cît pro
duc astăzi Turcia, Grecia, Iu
goslavia, Austria, Spania și 
Finlanda la un loc. In anul 
1980 producția industriei con
structoare de mașini va spori 
de peste 15 ori în comparație 
cu anul 1960.

Referindu-se la problema 
dezarmării generale și totale, 
vorbitorul a spus : Bulgaria, 
în calitate de membru al Co
mitetului pentru dezarmare, 
alături de celelalte țări socia
liste, care vor participa la tra
tativele ce vor începe la 14 
martie, va depune toate efor
turile în vederea reali zării 
unui progres în rezolvarea a- 
cestei probleme vitale pentru 
toate popoarele.

T. Jivkov a relevat cu sa
tisfacție strînsele relații de 
prietenie și colaborare recipro
că dintre Bulgaria și Rominia.

Primul secretar al C.C. al 
P.C» Bulgar s-a ocupat apoi 
amănunțit de relațiile dintre 
Bulgaria și Iugoslavia, Grecia, 
Turcia, de problemele trans
formării Peninsulei Balcanice 
într-o zonă a păcii trainic*», 
relațiilor de bună vecinătate 
și colaborării rodnice.

El și-a exprimat regretul câ 
în ultimul timp re; a ți Ti* din
tre Bulgaria și Albania, din
tre Partidul Comunist Bulgar 
și Partidul Muncii din Alba
nia, s-au înrăutățit din vina 
actualilor conducători alba
nezi. care au ales o cale pri
mejdioasă. calea naționalis
mului, calea devierii de la 
marxism-leninism și de la in
ternaționalismul socialist.

Telegrama președintelui Sukarno
adresată lui N. S. Hrușciov

SOCI 16 (Agerpres). — 
TASS transmite : N. S. Hruș
ciov, președintele Consiliului 
de Miniștri al U.R.S.S. a pri
mit în apropiere de Soci pe 
vicemareșalul de aviație 
Umăr Dani, șeful marelui 
stat major al aviației indo
neziene, și pe Adam Malik, 
ambasadorul Indoneziei în 
U.R.S.S.

Ambasadorul Adam Malik 
a remis lui N. S. Hrușciov o 
telegrama din partea pre
ședintelui Sukarno, în care 
se aduc mulțumiri profunde 
pentru declarația guvernu
lui sovietic cu privire la a- 
cordarea unui sprijin ho- 
tărît „luptei poporului indo
nezian pentru eliberarea Iria- 
nului de vest din cătușele 
colonialismului olandez".

va contribui la urgen- 
lichidării

Irianul
Sukarno,
întrevedere, 
a oferit un prînz în

în 
dr.

colonialis- 
de vest".

N. S.

Să înceteze acțiunile agresive 
Cubei!ale S.U.A. împotriva

protestuîui 
primejdiei 
securitatea 

care o cre
de agresiu- 
S.UJL îm-

New YORK 16 (Agerpres). 
— TASS transmite : La 15 fe
bruarie Comitetul Politic al 
celei de-a 16-a sesiuni a Adu
nării Generale a OJi.U. a ter
minat discutarea 
Cubei împotriva 
pentru pacea și 
internațională, pe 
ează noile planuri 
ne ale guvernului
potriva guvernului revoluțio
nar al Cubei. In ciuda încer
cărilor S.U.A. de a torpila în 
general discutarea concretă a 
protestului Cubei, la aceste 
discuții, care au durat 10 zile, 
au participat peste 50 de dele
gații.

Luînd cuvîntul în ședința 
de închidere, reprezentantul 
U.R.S.S., V. A. Zorin, a subli
niat că discuția din Comitet a 
confirmat că nu numai Cuba, 
ci și multe țări, inclusiv țari 
influente din Africa și Asia 
au cele mai serioase temeri în 
legătură cu actuala politică a 
S.U-A. față de Cuba.

Delegatul Cubei. Gcrcia In- 
chaurteffuu și-a exprimat sa
tisfacția față de faptul că în 
cuvintărrie lor mulp de'.egap 
au sprijinit Cuba.

Delegatul Cubei a sprijinit 
proiectul de rezoluție prezen
tat de delegațiile R. P. Romi
ne și R- S. Cehoslovace care 
cere sâ se pună capăt ames
tecului american în treburile 
Cubei șl cheamă la reglemen
tarea pașnică.

La ședință au mai luat cu- 
vîntul delegații din Nigeria, 
Etiopia, Cambodgia, Sierra 
Leone și din alte țări care au 
subliniat importanța discutării 
protestului Cubei, necesitatea 
respectării bazelor Cartei 
O.N.U. — dreptul fiecărui po
por la autodeterminare, prin
cipiul neamestecului, princi
piul reglementării pașnice a 
problemelor internaționale li
tigioase.

Președintele a pus apoi la 
vot, pe paragrafe, proiectul de 
rezoluție al Romîniei și Ceho
slovaciei.

Ca urmare a presiunilor 
exercitate de blocul occidental, 
această rezoluție n-a întrunit 
majoritatea voturilor. Această 
majoritate a fost întrunită 
însă de un punct al rezoluției

Un eșec
al dușmanilor 

Cubei

care amintește că scopul 
O.N.U. rezidă în întărirea re
lațiilor de prietenie pe baza 
respectării principiului egali
tății în drepturi și autodeter
minării popoarelor și neames
tecului în treburile interne ale 
oricărui stat. Pentru acest 
punct al rezoluției, în afara 
delegațiilor țărilor socialiste 
și Cubei, au votat și cele mai 
mari țări din Asia și Africa. 
El a întrunit în total 41 de 
voturi (59 abțineri printre care 
țările blocului occidental, Ar
gentina, Brazilia, Finlanda, 
Suedia etc).

Numeroase țări din Asia șl 
Africa au votat împreună cu 
țările socialiste și cu Cuba 
pentru punctul din revoluție 
care cere reglementarea paș
nică a divergentelor dintre 
Cuba și S.U.A. Pentru acest 
punct al rezoluției au votat 
39 de delegații printre care 
țările socialiste, Cuba, India, 
Indonezia, Ghana, Guineea, 
R.A.U., Afganistan, Etiopia,

Protocol romîno-îugoslav 
privind schimbul de mărfuri

BELGRAD 15 (Agerpres). — 
La 16 februarie a fost semnat 
la Belgrad Protocolul privind 
schimbul de mărfuri pe anul 
1962 între Republica Populară 
Romînă și Republica Populară 
Federativă Iugoslavia.

Tratativele au fost purtate 
în spiritul înțelegerii reciproce.

Protocolul prevede majora
rea în continuare a volumului 
de schimburi și lărgirea struc-

de

în 
ale

turii în raport cu acordul 
lungă durată.

R. P. Romînă va livra 
R.P.F. Iugoslavia produse 
industriei petroliere, produse
chimice, ciment, mașini și 
utilaje diverse, geamuri, sare 
și alte mărfuri.

R.P.F. Iugoslavia va livra 
în R. P. Romînă : țevi, cabluri, 
oțel beton, mașini și utilaje 
diverse, celofibră, pește și 
conserve de pește.

MONTEVIDEO 16 (Ager
pres). — Presiunile exercitate 
de cercurile de dreapta din 
Uruguay, sprijinite de Statele 
Unite, pentru ca guvernul 
Uruguayan să rupă relațiile 
diplomatice cu Cuba, au sufe
rit un eșec răsunător. După 
cum transmite agenția Prensa 
Latina, Consiliul național de 
stat Uruguayan, întrunit în- 
tr-o ședință extraordinară în 
seara zilei de 15 februarie, a 
hotărît să respingă propune
rea de rupere a relațiilor di
plomatice cu Cuba, prezentată 
de Cesar Battle Pacheco, 
membru al Consiliului națio
nal de stat, cunoscut pentru 
vederile sale reacționare.

Potrivit agenției, în timp ce 
Consiliul național de stat 
Uruguayan se afla în ședință, 
mii de muncitori și studenți 
din Montevideo au ieșit în 
stradă și au demonstrat soli
daritatea lor cu revoluția cu- 
bană.

A zecea
a zborului

CAP CANAVERAL 16 (A- 
gerpres). — Pentru a zecea 
oară zborul lui Glenn a fost 
amînat. Agențiile de presă a- 
nunță că lansarea navei cos
mice americane, care urma să 
poarte la bord pe Glenn, în- 
tr-un zbor orbital a fost din 
nou amînată, tot din cauza 
intemperiilor din regiunea 
unde urma să aibă loc ame
rizarea capsulei cu cosmo
nautul. Un purtător de cuvînt 
al Administrației naționale a 
S.U.A. pentru problemele ae
ronauticii și cercetării spațiu
lui cosmic, a declarat că de 
data aceasta amînarea poate 
dura 4—5 zile.

Agenția France. Presse rela
tează că se preconizează înlo
cuirea lui John Glenn prin- 
tr-un alt cosmonaut pentru 
viitoarea lansare. Dr. Con-

„Nădăjduiesc că sprijinul 
guvernului și poporului so
vietic 
tarea 
mului 
scrie

După 
Hrușciov 
cinstea lui Umăr Dani și A- 
dam Malik, la care a luat 
parte A. I. Mikoian, prim- 
vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri al U.R.S.S.

Trei pionieri din orașul Iaroslavl (U.R.S.S.) conducători ai 
cinematografului pentru pionieri „Vostok-2". Iată-i în foto

grafia de mai sus pregătind primul spectacol

Din bîlciul lumii burgheze

Nopți vesele în Frankfurt

în

Vesele sînt nopțile în 
Frankfurt!

Cum cade seara pe străzi
le lăturalnice, prin preajma 
gărilor și pe la ușile crîșmelor 
roiesc oameni în toată firea, 
aruncând priviri piezișe spre 
buzunarul de la piept al tre
cătorilor. Sau femeiuști mai 
tinere ori mai coapte vînind 
soldații americani beți. Noap
tea ies liliecii ji bufnițele, 
gangsterii ji prostituatele. 
Dacă despre liliecii și bufni
țele din Frankfurt statisticile 
nu se ocupă, cît privesc ce- 

nocturni, 
Numărul

-i

să se facă un asemenea sa
crilegiu, cum să fie tulburați 
domnii gangsteri, cum să se 
distreze puțin onorabilii sol
dați americani. Nu poate face 
așa ceva regimul de la Bonn 
care încurajează gangsteris- 
mul în toate variantele sale. 
Dacă gangsterismul ar fi dis
trus, s-ar putea simți vizați, 
doamne ferește, bandiții din 
S.S. aflați în poliția și justi
ția vest-gerTi\ană...

Kenya revendică 
libertatea

olitica „decoloniză
rii", cu care se fă
lesc atît de mult 
cercurile conducă
toare engleze, este 
pusă în aceste zile 
la grea încercare.

Declarafiilor făcute de reprezen
tanții colonialismului pretins 
„iluminat" trebuie să-i urmeze 
faptele concrete, adică proclama
rea eliberării coloniilor. Dacă în
suși premierul Macmillan s-a lău
dat la trecuta sesiune a Adună
rii Generale a Organizației Nați
unilor Unite că englezii „ajută" 
teritoriile coloniale să-și cîștige 
libertatea (refuzînd în ruptul ca
pului să recunoască că indepen
denta a fost cucerită datorită 
luptei dîrze a mișcării de elibe
rare nafională I), acum declara
țiile de acest fel urmează să fia 
verificate : conferinfa constituțio
nală pentru Kenya, care s-a des
chis la Londra la 14 februarie, ur
mează să dea răspuns întrebării 
cruciale, dacă Kenya își va do- 
bîndi sau nu în curînd indepen
denta.

Cererile reprezentanților Ke- 
nyei au fost formulate cu toata 
limpezimea. „In cursul tratativelor 
— a declarat Jomo Kenyatta care 
după eliberarea sa din prelungita 
detenfiune și exil urmează să de
vină șef al viitorului quvern — 
vom cere ca Kenya să-și dobân
dească independenta chiar în a- 
cest an. Vom insista deopotrivă

ca pe teritoriul Kenyei să nu mai 
fie amplasate nici un fel de baze 
străine, inclusiv britanice, . deoa
rece poporul Kenyei nu dorește 
ca fara lui să devină un obiectiv 
în cazul unui conflict internatio
nal. Kenya independentă va între
ține relații de prietenie cu toate 
țările din lume".

Desigur că o asemenea platfor
mă nu este pe placul colonialiș
tilor, fie ei mai mult sau mai pu- 
|in ,,iluminafi", deoarece pretin
sul „iluminism” al promotorilor 
politicii de „decolonizare" merge 
numai pînă la admiterea, cel mult, 
a unei independente formale, în 
care conducerea este asigurată de 
lideri docili fată de vechii stă- 
pîni, iar interesele economice ale 
neocolonialiștilor și vechile privi
legii sînt integral menținute. După 
cum menfiona agenfia „REUTER" 
„observatorii din Londra nu se 
așteaptă ca guvernul englez să 
acorde depline puteri africanilor 
în cursul acestui an". Totuși, pen
tru a da o aparenfă de „bune 
intenfii", colonialiștii au consim
țit la convocarea actualei confe
rințe constitutionale. Substratul ei 
trebuie căutat în însăși mărturisi
rea făcută anul trecut de minis
trul adjunct al coloniilor, Hughes 
Fraser, care nu s-a sfiit că recu
noască că „vor avea loc mai mul
te conferințe pînă ce Kenya va 
obfine, peste cîfiva ani, indepen
dența"... Așadar, actuala confe
rință de la Londra este doar una

din numeroasele conferințe pro
iectate cu bună știința de guver
nul conservator pentru a avea un 
paravan menit să acopere refuzul 
de a acorda independența. Tot
odată, neînsemnatele concesii pe 
care guvernul englez se declară 
dispus să le facă, sînt umflate ar
tificial în presa occidentală și 
prezentate ca o dovadă a „mări- 
nimiei" colonialiștilor, pe care 
„încăpățînafii” lideri africani ar 
refuza s-o ia în considerație.

în realitate, istoricul legislației 
dată Kenyei de colonialiștii en
glezi , în ultimul deceniu — pa
ralel cu masacrele sîngeroase ce 
au dus la decimarea unor triburi 
întregi Kikuyu și Mau-Mau în 1953 
și cu menținerea „legii excepțio
nale" timp de 7 ani — mărturi
sește tendința de a prelungi cît 
mai mult dominația colonialistă. 
Acest istoric confirmă că fiecare 
concesie făcută de colonialiști n-a 
fost oferită pe tavă, ci a fost 
smulsă prin lupta africanilor împo
triva dominației colonialiste. Să 
ne amintim că în 1951 după o 
răscoală pe care autoritățile co
lonialiste nu au izbutit s-o repri
me cu forța ani de-a rîndul, aceste 
autorități au anunțat „măsuri in
stituționale în Kenya". Ministrul 
Coloniilor de atunci, Lyttleton, a 
anunțaf că africanii vor avea drep
tul să participe la alegerile pen
tru Consiliul legislativ. Dar cum? 
A fost impus un cens electoral, 
prin care au fost admiși să vo

teze numai cei cu un venit anual 
de peste 120 lire sterline, ceea 
ce a îngăduit ca numai unul din 
20 de africani să participe la vot. 
Pe lîngă aceasta, majoritatea 
membrilor Consiliului legislativ au 
fost numiți de către guvernatorul 
Coroanei Britanice. Abia în 1957, 
cînd noul ministru al Coloniilor, 
Lennox Boyd, a vizitat Kenya, au 
fost schimbate unele prevederi 
neesențiale, dar structura generală 
a rămas aceeași, ceea ce nu a 
împiedicat presa engleză să scrie 
ditirambic despre „noua constitu
ție" a Kenyei. între timp se știe 
că legea excepțională, în baza 
căreia însuși liderul mișcării de 
eliberare națională, Jomo Kenyat
ta, a fost întemnițat și exilat, a 
rămas în vigoare pînă anul tre
cut. Dar, după cum declara Ke
nyatta la eliberarea sa în fața a 
zeci de mii de participant la un 
miting, „Kenya este țara noastră 
și nimeni nu ne poate determina 
să renunțăm la ea".

Încercările colonialiștilor englezi 
de a crea un partid politic ai că
rui lideri să |e facă jocul, nu s-au 
bucurat de succes și partidele 
Kanu și Kadu, care se pronunța 
pentru acordarea. independenței 
naționale au biruif în alegeri. în 
fața acestei situații conservatorii 
„iluminați" și laburiștii de dreap
ta au lansat doctrina „participă
rii" la conducere în cadrul socie
tății botezate „multirasiale”. Dar 
termenul „multirasial" nu este de- 
cît un camuflaj, îndărătul căruia 
se menține dominația minorității 
europene, deoarece de fiecare eu
ropean există în Kenya 100 de 
africani și acestora nu le este în
găduit să-și guverneze țara po
trivit propriilor lor aspirații.

Chiar semi-oficiosul „TIMES" se 
exprima în termeni lipsiți de echi
voc în urmă cu cîțiva ani, comen- 
tînd un raport al unei comisii gu
vernamentale care a studiat si

tuația din Kenya : ,tRăul cel mai 
grav căruia trebuie să-i facă față 
Africa Orientală acum este mize
ria și fără îndoială că cu jumă
tăți de măsuri nu-i poți pune ca
păt".

în lipsa unor interlocutori dis
puși să consimtă la o indepen
dență ciuntită în cadrul actualei 
conferințe constituționale de la 
Londra, la „Colonial Office" au 
fost elaborate din vreme planuri 
de alternativă. Neîndrăznind să 
sfideze perspectiva iminentei eli
berări a Kenyei, colonialiștii en
glezi au elaborat un plan de di
vizare, după „modelul katanghez" 
în Congo. Ziarele „DAILY EX
PRESS" și „DAILY HERALD” au 
publicat în urmă cu cîfeva luni 
o relatare dezvăluită de coman
damentul naval britanic, prin care 
se preconizează — în cazul inde
pendenței Kenyei — dezmembra
rea unei importante regiuni de 
litoral, inclusiv portul Mombasa. 
Rămînînd stăpînă pe cel mai bun 
port de pe coasta răsăriteană a 
Africii și folosindu-l ca bază ma
ritimă militară, vechea „stăpînă a 
mărilor" în ciuda îmbătrînirii sale 
evidente, ar putea controla regiu
nea Oceanului Indian. Se știe că 
și acum Mombasa este folosit ca 
punct de concentrare a forțelor 
militare engleze, iar în preajma 
încercării de lovitură de sfaț din 
Liban de la începutul acestui an, 
au fost dislocate în regiunea O- 
rientului Mijlociu importante forțe 
engleze de la baza din Mombasa.

Varianta împărțirii este respin
să de poporul Kenyei, care cere 
ca independența sa să fie reală.

Kenya își va dobîndi indepen
dența, cu sau fără asentimentul co
lonialiștilor englezi, chiar dacă la 
actuala conferință constituțională 
manevrele lor vor întîrzia tradu
cerea ei în viață.

ZĂNEL FLOREA

Sînt vesele nopțile în 
Franskfurt — spunea un ga
zetar de la „Die Tat".

In drum spre casă un mun
citor a fost atacat de cîțiva 
indivizi, doborît la pămînt și 
jefuit. Pentru că în portmo- 
neu erau bani prea puțini, 
bandiții l-au dezbrăcat și l-au 
lăsat gol în stradă.

Vesele sînt nopțile în 
Frankfurt!

Un ciclist care se întorcea 
acasă noaptea, a fost dat jos 
de pe bicicletă de doi necunos- 
cuți și i s-au furat banii din 
portmoneu: 15 mărci.

Vesele sînt nopțile 
Frankfurt!

Doi soldați americani s-au 
îmbătat criță intr-un han de 
pe lîngă poșta centrală. Ceva 
i-a supărat însă și atunci au 
bătut măr pe cei opt membri 
italieni ai orchestrei, le-au 
distrus instrumentele, au rupt 
mese și scaune. Pagube ma
teriale : 8000 mărci.

Ce vesele tint nopțile în 
Frankfurt!

Dintr-o casă oarecare iese 
în mijlocul nopții un bărbat 
aproape gol, cu fața însînge- 
rată. Un incident obișnuit: 
bărbatul era un soldat ame
rican, care în vizită la o pros
tituată a refuzat să plătească ; 
femeia i-a aruncat în față o 
scrumieră grea.

amînare
lui Glenn

stantine Generales, specialist 
în medicină spațială, susținînd 
necesitatea acestei înlocuiri, 
a arătat că în urma amînări- 
lor succesive ale lansării în 
subconștientul lui Glenn se 
poate crea o „stare de anxie
tate".

Referindu-se la motivele a- 
mînărilor, un comentator al 
agenției Associated Press 
transmite : „Apele furtunoase 
ale Atlanticului au împiedicat 
zborul cosmic al lui John H. 
Glenn. Aceleași mări furtu
noase nu ar fi o problemă 
pentru un cosmonaut sovietic".

Pornit pe calea recunoaște
rilor, comentatorul Alton Bla
keslee, arată că „sovieticii au 
în prezent motoare de rachete 
mult mai puternice. Aceasta 
înseamnă că ei pot trimite în 
spațiu nave cosmice mai mari 
și mai grele... Statele Unite 
nu au această posibilitate în 
prezent".
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lelalte categorii de 
avem date precise, 
prostituatelor din Frankfurt 
s-a dublat anul z...
gangsterii se înmulțesc pare- 
se prin sciziparitate. Răsar 
ca din pămînt, jefuiesc, atacă 
oameni pașnici, dau năvală în 
crîșmele și barurile cu care 
n-au încheiat „pacte de nea
gresiune" bine plătite. Zia
rele sînt pline de „fapte di
verse" ; crime, jafuri, bătăi.

Dar, ce vesele sînt nopțile 
în Frankfurt!

Și poliția, poliția unde e ? 
Ea n-are timp de așa ceva. 
E ocupată să reprime grevele, 
să spargă capetele manifes- 
tanților împotriva militaris
mului vest-german, să perche
ziționeze casele militanților 
pentru pace. Nu se poate spu
ne însă că autoritățile, justi- 
țiabilii vest-germani nu se 
peocupă de problemele gang- 
sterismului, ale delicvenței 
juvenile și prostituției. Crî- 
minologii s-au și grăbit să-și 
dea verdictul: totul vine de 
la faptul că acești gangsteri și 
aceste păsări de noapte nu 
știu să folosească... timpul li
ber. Da, întocmai cum se ci
tește. Unul din acești crimino- 
logi din Frankfurt și-a împăr
tășit rodul meditațiilor sale 
unui redactor al ziarului 
„DIE TAT" : „Acești oameni 
nu știu să facă altceva și 
dacă nu sînt utilizați de cîr- 
ciumari iau pur și simplu la 
bătaie pe alții". Celebrul gîn- 
ditor Gîgă n-ar fi spus altfel.

Vedeți, dumneavoastră, dom
nii gangsteri își fac de 
cap, lovesc oamenii pe stradă, 
jefuiesc și omoară, așa, ca 
să-și folosească... timpul li
ber. Ce să facă bieții oameni: 
se distrează ciomăgind cetă
țeni pașnici pe stradă, îi lasă 
în pielea

Altfel 
furt n-ar
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AL. GXRNEAȚA

„Interzis pentru clini și băști
nași I".

Avel-tlsmenful acesta laconic 
poate fi vătuf aproape pretutin
deni în Republica Sud-Africană. 
Aceste cîteva cuvinte sînt scrise 
pe ușile mai tuturor instituțiilor, 
la intrarea în parcuri sau grădini, 
în trenuri, autobuze, școli, în ci
nematografe sau în localuri publi
ce. Alături de ele o armată de 
polițiști veghează cu toată Străș
nicie pentru ca nu cumva vreun 
african să cuteze a le încălca. In 
Republica Sud-Africană oameni; 
de culoare trăiesc înconjurați de 
un păienjeniș de legi restrictive. 
Fiecare african trebuie să poarte 
asupra lui în permanență un pașa
port conjinînd tot felul de sem
nalmente fără de care este tot 
atît de vulnerabil ca și un crimi
nal urmărif de poliție. Unul din
tre cele mai recente numere ale 
ziarului sud-alrican „NEW AGE" 
relatează o întîmplare semnifica
tivă : „Copilul în vîrstă de trei 
luni al unei femei pe nume Jaco- 
befh Maluleka s-a îmbolnăvit de 
o gastro-enterită. Ducîndu-I la spi
talul din localitate, mama copi
lului, speriată și îngrijorată de 
starea lui, a uitat să-și ia pașa
portul. Urmarea a fosf că polifia 
a arestat-o și fără să fină seama 
ds rugămințile, explicațiile și la
crimile ei, au tîrît-o la poliție

goală ori îi ucid, 
nopțile din Frank- 
mai fi vesele.
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Cum
condamnînd-o la șase săpiămîni 
închisoare".

Cit de departe a fost împinsă 
ura față de oamenii a căror 
„vină** constă în culoarea închisă 
a pielii lor ne demonstrează și 
ziarul britanic „REYNOLDS NEWS". 
Astfel, în ultimul timp, rasiștii au 
luat noi măsuri și mai drastice 
pentru a extinde „apartheidul" 
— politica de crîncenă discrimi
nare rasială. In Republica Sud- 
Africană populația băștinașă nu 
mai are voie să vizioneze filmele 
în care europenii intră în contact 
cu neeuropenii pentru că ar pu
tea comite „crima" de a gîndi că 
oamenii trebuie să fie egali și li
beri. In „republica din spatele 
sîrmei ghimpate" — cum a fost 
denumită această țară — rasiștii 
au considerat că decența și po
litețea sînt... lucruri primejdioase 
și le-au interzis în relațiile cu a- 
fricanii. Nu-i voie să dai mîna cu 
un negru căci acest lucru este 
chipurile, înjositor și mai cu seamă 
sub demnitatea unui alb... Segre
gația rasială a fost împinsă pînă 
și în ceea ce privește... prosoa
pele pentru ștersul vaselor I Ast
fel, poliția a dat instrucțiuni pro
prietarilor de localuri publice să 
folosească prosoape speciale pen
tru șters vasele din care au mîn- 
cat albii și alte prosoape numai 
pentru vasele de care s-au folosit 
negrii. Prosoape speciale pentru 
ștersul veselei albilor, altele pen
tru negri I Nu este exclus ca mer- 
gîndu-se pe această linie să se 
hotărască și paznici speciali — 
polițiști — care să vegheze la bu
cătărie în ce fel se spală și se 
șterg tacîmurile I Dincolo de ri
dicolul unor asemenea situații, le
gile și măsurile discriminatorii ale 
rasiștilor sud-africani lovesc dure
ros în milioanele de băștinași ale 
căror „drepturi" sînt atît de plas
tic exprimate în anunțul : „Inter
zis pentru dini și băștinași lu.

La Cape Canaveral după noua amînare
— Cred că asta este soluția 1...
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