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a drept vorbind,

■ conținutul scriso
rii n-avea de ce 
să-i bucure pe 
unii tineri: prin
tre altele, benefi
ciarul reclama ca

litatea necorespunzătoare a 
unor produse fabricate aici, la 
întreprinderea de încălțămin
te „Durabil" din Timișoara. Și 
avea dreptate. Am pornit deci 
într-un raid prin sectoarele 
întreprinderii, împreună cu 
cîțiva ingineri și specialiști, 
pentru a cerceta calitatea unor 
sortimente de pantofi bărbă
tești.

Primul popas: atelierul de 
croit. Aici, lucrează mulți ti
neri. Trecem pe la fiecare, 
observăm cu atenție cum se 
face croirea. „Nu e un lucru 
ușor, ne spune Iosif Mogodfei. 
Croitorii de piele, dacă sînt 
calificați bine și lucrează cu 
atenție pot contribui în mare 
măsură la îmbunătățirea ca
lității pantofilor".

Intr-adevăr, nu-1 totul să a- 
șezi șablonul oriunde pe su
prafața pielii. Aceasta are un 
anumit sens de alungire, iar 
pentru a da lucru de bună ca
litate trebuie cunoscute îndea
proape regulile tehnice de 
croire. Și în întreprindere 
sînt mulți tineri ca Stoian 
Gheorghe, Ioan Stefek, 'Wi
liam Simsic și alții care lu
crează corect. De luni de zile 
lor nu li s-a returnat nici un 
produs. Toate au fost de ca
litate superioară.

Dar, ce se întîmplă ? Ne-am 
oprit în dreptul tinerei Geor- 
geta Nemeș. Georgeta e gră
bită și pentru asta așează la 
întîmplare șablonul pe bucata 
mare de piele. Mai sînt șl alții 
ca ea: Matici Bogdan, Iosif 
Lajos etc. Rezultatul ? Din 
mîinile lor ies cîteodată lu
crări de calitate necorespun
zătoare Cel mai adesea din a- 
ceastă pricină apar căpute și 
partea din față a pantofului 
greșit croite.

Legate cu grijă, piesele fur
nizate de acest atelier pen

tru diferite modele de pan
tofi ajung în atelierul de cu
sut. O hală spațioasă și lumi
noasă, cu mașini dintre cele 
mai moderne. Aici, pantoful 
capătă deja un contur și tot 
aici începe să se vadă, de 
fapt, calitatea fiecărui produs.

In secția cusut s-a stator
nicit un bun obicei. Ori de 
cîte ori intră în lucru un nou

și tălpuit, despre calitate am 
aflat amănunte răsfoind caie
tele controlorilor tehnic; de 
calitate. Luate la întîmplare, 
notările arătau de fapt cam a- 
celeași defecțiuni în fiecare 
zi, talpa dezlipită, diferență de 
înălțime la carimbi, contururi 
neuniforme ale tocurilor, fre- 
zatul necorespunzător al ra
melor etc. Avem ia față și o

Despre calitatea unor produse 
ale întreprinderii de încălțăminte 

„Durabil“ din Timișoara

model de pantof, maistrul sau 
unul din tehnicienii secției, 
explică tuturor muncitorilor 
procedeul ce trebuie aplicat la 
fiecare fază de lucru. S-a reu
șit astfel, în bună parte, să 
fie scurtat timpul de acomo
dare necesar pentru însușirea 
noilor modele, pentru găsirea 
celor mai bune mînuiri și al 
celui mai potrivit format de 
cusut Aceasta asigură o cali
tate bună încă de la execuția 
primelor perechi Trebuie sub
liniat faptul că în acesată sec
ție, organizația U.T.M. mobi
lizează larg pe toți tinerii la 
aplicarea măsurilor luate pen
tru îmbunătățirea calității 
produselor.

Ajunși în atelierul de tras

mostră: un pantof cu talpă 
dezlipită. Defectul a fost sesi
zat la controlul final. Căutăm 
să cunoaștem și aflăm pe loc 
cauzele. Este vorba de faptul 
că operația pregătitoare (scă- 
moșarea rezervei de tras) nu 
este executată corespunzător. 
Controlului j-a scăpat", se 
vede, această fază.

Se așează apoi de o parte o 
nouă pereche de pantofi. Cu 
creta se înseamnă defectul: 
,.înălțime diferită la partea 
din spate*. Defectul se dato- 
rește faptului că în secție nu 
există un procedeu de măsu
rare precisă a înălțimii carim- 
bilor. Aceasta se face în fime- 
ție de experiența muncitoru
lui și, firește, cum experiența

e diferită și carîmbil panto
filor ies diferiți.

Dar deși această problemă 
a fost adusă de mal multă 
vreme la cunoștința conduce
rii întreprinderii, practic, pînă 
acum nu s-a făcut nimic pen
tru înlăturarea neajunsului

Se urmărește mai departe ce 
se întîmplă cu un pantof exe
cutat în astfel de condițiuni. 
Cel mai vizibil defecțiunea a- 
pare la operația de tras la 
vîrf. Fixată în dispozitivul au
tomat de întins, partea din față 
a pantofului capătă conturul 
calapodului. Muncitorul con
stată însă că ..rezerva de tras" 
nu este suficientă. Prins pu
ternic în mîini, cleștele încear
că să „ajute*. Pielea cedează, 
se întinde și numai după a- 
ceastă „operație* este prinsă 
în texuri partea din față a 
pantofului. Și procesul de 
producție iși urmează cursul 
Defecțiunile în execuție care 
grevează asupra calității nu 
se observă la sfhșltul benzii.

Rird pe rind sînt notate și 
alte observații : frazarea ra
melor se face prea adine, din 
care cauză, după cîteva zile 
de purtare se formează așa

mg. R. POPESCU 
V. DENULESCU

(Continuare tn pop. a 2-a)

La practică
De trei ori pe săptămînă la 

Combinatul de cauciuc — 
Jilava vin aproximativ 200 
de ucenici pentru a face 
practică în producție. Și 
muncitorii, inginerii, maiștrii 
se preocupă cu grijă pentru 
ca, in timpul practicii, viitorii 
muncitori să-și însușească te
meinic tainele meseriei. Con
ducerea întreprinderii a numit 
astfel din rîndul celor mai 
buni muncitori și tehnicieni 
instructori speciali care să su
pravegheze felul în care de
curge practica ucenicilor. Săp
tămânal, se întocmesc, de ase
menea, planuri unde se pre
văd ce cunoștințe anume vor 
fi predate tinerilor. De pildă, 
pentru săptămînă viitoare, se 
prevede pentru ucenicii cau
ciucuri din anul II să li se 
predea cunoștințe și să se 
facă, totodată, demonstrații 
practice privind caracteristi
cile și modul de fabricație a 
tălpilor ștanțate, a curelelor 
de transmisie, benzilor furtu
nilor etc.

GHEORGHE ENACHE 
corespondent voluntar

- - •- -  
înființarea 

Ministerului Industriei 
Construcțiilor

Prin Decret al Consiliului 
de Stat al R. P. Romîne a 
fost înființat Ministerul In
dustriei Construcțiilor.

Tov. Dumitru Mosora a fost 
numit ministru al Industriei 
Construcțiilor.
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Consfătuire cu crescătorii de animale
DEVA (de la co

respondentul nos
tru).

Zilele trecute pre
ședinții, inginerii și 
tehnicienii agro
nomi și zootehniști, 
mulgătorii și îngri
jitorii de animale 
fruntași precum și 
alți colectiviști din 
gospodăriile colec
tive ale raionului 
Sebeș s-au întîlnit 
într-o consfătuire. 
Cu acest prilej co

lectiviștii din Apol- 
dul de Sus au che
mat la întrecere 
celelalte gospodării 
din raion în ce pri
vește realizarea în 
cursul acestui an a 
cantității de cel 
puțin 3000 litri lap
te pe cap de vacă 
furajată, 48 litri 
lapte și 2,30 kg K- 
nă pe cap de oaie.

La această che
mare au răspuns 
imediat colectiviștii 
din Cilnlc care s-au

angajat să obțină în 
1962 cantitatea de 

3.500 litri lapte pe 
cap de vacă furaja
tă. Au răspuns de 
asemenea și colecti
viștii din Gîrbova, 
Petrești, Sebeș, Do- 
blrca, Spring care 
s-au angajat să 
realizeze și chiar să 
depășească produc
țiile pe care și le- 
au propus colecti
viștii din Apoldu 
de Sus.

Calitate și economii
Brigada condusă de Dumi

tru Gheorghe de la Uzina 
„Timpuri Noi* din Capitală, 
oare lucrează la mașinile au
tomate din secția prelucrătoa
re. se menține de mai multă 
vreme fruntașă în întrecerea 
socialistă. Acordînd o deose

bită atenție sporirii indicilor 
de utilizare a mașinilor pre
cum și îmbunătățirii calității 
reperelor, membrii brigăzii au 
reușit să reducă procentul de 
rebuturi cu mult sub cifra 
admisă. Astfel, în lima ianua
rie brigada a produs repere de 
calitatea I-a tn proporție de 
99 la sută, iar rebuturile au 
scăzut aproape 50 la sută fa
ță de coeficientul admis. Re
zultate frumoase a obținut 
brigada ți în ceea ce privește 
folosirea rațională a cuțitelor 
de strunjit. Un prim bilanț în
tocmit la sfirșltul lunii ia
nuarie, arată că brigada a 
realizat economii în valoare

cînfeia^ 
tineretului w

Organ Central al Uniunii Tineretului Munci
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Citiți

în pag a ll-a
• Din poșta de ieri
• La școală și in uzină
• Tineretul în viața mu

zicală a Clujului

în pag. a lll-a
• Sport

Imaginea e proaspătă. Zăpezile nu s-au topit. Dar tracto
riștii de la S.M.T. Cărei, care s-au și stabilit deja pe pă- 
mînturlle G.A.C. din comuna Ghencl, regiunea Crișana, le 
îngroapă sub brazdă, Împreună cu Ingrășămintele chi
mice. Tractoriștii sint mulțumiți cum merg tractoarele: 
ele au fost reparate bine și la timp. Acum își dau exa

menul la primele lucrări de cimp
Foto : AGERPRES

Festivalul 
artiștilor 
amatori

În cadrul concursului bienal 
de teatru „I. L Caragiale* 
echipele de teatru ale că

minelor culturale din comuna De- 
leni, raionul Vaslui, au prezentat 
frumoase spectacole in faf® tira
nilor colectiviști.

Echipa de teatru a căminului 
cultural Delenii de Sus a prezen
tat trei spectacole cu piesa „Nea
murile* de T. Bușecan. La aceste 
spectacole au participat peste 800 
fărani colectiviști.

Echipa de teatru a căminului 
cultural Delenii de Jos a prezen
tat două spectacole cu piesa ,,Rî- 
sul pămînfului- de Gh. Țenfu.es- 
cu la care au participat peste 500 
de tirani colectiviști.

Merită evidențiată activitatea 
artiștilor amatori ca : Popica Ve
ronica, Mafiei I. Mihai, Mafiei 
Maria, Țugulea Sterian, Crăciun 
Necjiai de la Delenii de Sus, 
sofii Crăciun P. Ion, Ghufui Ion 
de la Delenii de Jos și alții.

Aceste piese vor fi prezentate 
și la faza infercomunală a con
cursului ce se va desfășura în a- 
ceastă lună.

V. VASELTU 
oarespondent voluntarL MARIA

d» 2.200 WL

Utilaje noi 
în turnătorii

Primii pași în studiu au început sub semnul deplinei 
seriozități...

F«Kt 1 GR. JțRBPEUȚA

Turnătoriile mai multor u- 
zine metalurgice și construc
toare de mașini au fost dota
te in ultima vreme cu dife
rite noi instalații și utilaje de 
mecanizare a operațiilor cu 
volum mare de muncă (forma
rea amestecurilor de turnare, 
scoaterea și curățirea pieselor 
turnate etc). La turnătoria de 
precizie a Uzinelor metalurgi
ce „Unirea- din Cluj, de 
exemplu, s-a montat un agre
gat special care mecanizează 
operația de preparare a ma
terialelor necesare confecțio
nării formelor de turnare, iar 
pentru curățirea pieselor tur
nate a fost realizată o insta
lație.

(Agerpres)
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Răspunsul R. P. Romine la mesajul
președintelui Consiliului de Miniștri

a! V.R.S.S.
Stimele tovarișe Hrușclov,

Am primit mesajul dv. din 10 februarie 
1962, și Împărtășim întru totul preocuparea 
dv. de a se asigura cele mai bune condiții 
pentru Începerea șl desfășurarea lucrărilor 
Comitetului celor 18 state pentru dezarmare, 
căruia ii revine sarcina de mare răspundere 
de a elabora Tratatul eu privire la dezar
marea generală și totală.

Considerăm drept o inaltă îndatorire a gu
vernelor tuturor țărilor, a conducătorilor de 
state și de guverne de a nu-și cruța efortu
rile pentru soluționarea problemelor care pun 
ta joc soarta omenirii.

In actualele condiții, cînd datorită existen
ței armelor moderne un nou război ar aduce 
omenirii distrugeri și calamități incalculabile, 
problema dezarmării trebuie să fie dezbătută 
și rezolvată într-un spirit de deplină răspun
dere și cu maximum de eficiență.

Importanța misiunii pe care o are de înde
plinit Comitetul celor 18, experiența dificul
tăților ta fața cărora au eșuat atitea comitete 
și subcomitete de dezarmare dovedesc pe 
deplin necesitatea ca lucrările acestui Comi
tet să se desfășoare sub nemijlocita îndru
mare a șefilor de guverne (de state) ai țări
lor membre.

Desfășurarea cu succes a lucrărilor Comi
tetului celor 18, după cum, pe bună dreptate, 
subliniați ta mesajul dv., ar influența în bine 
întreaga evoluție ulterioară a situației inter
naționale.

Dînd o înaltă prețuire propunerii construc
tive și realiste a guvernului Uniunii Republi
cilor Sovietice Socialiste, guvernul Republicii 
Populare Romine își exprimă acordul său 
deplin ca lucrările Comitetului de dezarmare 
să înceapă la cel mai înalt nivel, adică prin 
participarea șefilor de guverne (de state).

Cu stima,

GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ 
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Populare Romîne

Gata pentru campania 
agricolă 

de primăvară
Colectiviștii din comuna 

Dolhești, raionul Huși, au în
ceput pregătirile in vederea 
obținerii unor recolte spo
rite încă din toamna tre
cută. Astfel au fost executa
te arături adinei de toamnă 
pe o suprafață de 245 ha și 
au fost incorporate in sol 650 
tone îngrășăminte. Acum har
nicii colectiviști lucrează la 
repararea atelajelor existente 
in gospodărie și la selecționa
rea semințelor.

S. JUJU 
corespondent voluntar

ION GHEORGHE MAURER 
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Populare Romîne

Pentru mârirea fertilității 

terenurilor podzolice
In mal multe G.A.S. din le

giunea Maramureș se desfă
șoară în aceste zile lucrări 
important© pentru mărirea 
fertilității terenurilor podzo
lice prin lmprăștierea prafu
lui de var.

Această acțiune ți-a dove
dit eficacitatea încă din anii 
precedenți. G-A.S. Cărei, de 
exemplu, a obținut anul tre
cut de pe suprafețele pe 
care s-au folosit astfel de

amendamente, împreună cu 
îngrășăminte chimice, un 
spor de recoltă de 3000 leg 
porumb boabe la hectar, iar 
G.A.S, Satulung circa 7000 kg 
cartofi la hectar.

Anul acesta unitățile agri
cole socialiste din regiunea 
Maramureș extind această 
acțiune pe încă 36.000 ha te
renuri acide, au 30.000 ha 
mal mult decît anul trecut.

(Agerpres)
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TELEGRAMA
Excelenței Sale Domnului 

URHO KEKKONEN 
Președintele 

Republicii Finlanda
Helsinki

Cu ocazia realegerii dv ca 
președinte al Republicii Fin
landa, primiți, vă rog, Exec 
lență sincerele mele felicitări.

Vă doresc succes în activi
tatea dv. desfășurată pentru 
prosperitatea poporului fin
landez șl menținerea păcii în
tre popoare.

GHEORGHE 
GHEORGHIU-DEJ 

Președintele 
Consiliului de Stat 

al Republicii Populare Romîne

Tinerii frezori din secția 
mecanică a Uzinelor „fi
nirea" din Clu) sini apre- 
aiațl în uzină. Pe luna ia
nuarie el au lucrat sub 
plafonul adml» de rebuturi. 
Iată cîțiva tineri din »ec- 
țle dlscutlnd despre cali

tatea unor plen

Foto: N. STELORIAN

Pentru studenții gălățeni
^studenților Institutului 

politehnic din Galați le 
sînt create tot mai bune 

condiții de viață și învățătură.
La începutul acestui an uni

versitar, de exemplu, a fost 
dat în folosință un nou labo
rator de analize organice, o 
sală de trasa) pentru faculta
tea de mecanică navală, iar 
alte laboratoare au fost mo
dernizate.

Tot în cursul acestui an uni
versitar au fost înlocuite ta
blele de scris din lemn, care 
nu permiteau o vizibilitate 
bună, cu altele din sticlă 
mată, a fost introdusă lumina 
fluorescentă în bibliotecă, în 
unele săli de cursuri și labo
ratoare.

Capacitatea de cazare a stu
denților a fost mărită in acest 
an prin amenajarea unui că
min în apropiere de institut-

DUMITRU GHIȚESCU 
student

Noi sortimente 
de materiale 

sportive .
în magazine au apărut noi ma- 

’erjale sportive pentru amatorii 
de turism, al căror număr crește 
de la tn an la altui. S-au pus în 
vînzare corturi de două sau patru 
persoane, saci de dormit, saltele 
și perne pneumatice din cauciuc 
sau pînză cauciucată, truse com
plete pentru turism și altele — 
aproximativ 25 da sortimente In 
zeci de modele pentru diferite 
întrebuințări.

(Agerpres)
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In satele raionu
lui Gilort din 
giunea Oltenia 
consumă acum 
tr-o singură lună
tot atita energie e- 
lectrică citi se con
suma în șase ani în 
timpul regimului

Locuinfe pentru oamenii
muncii

Primul dintre cele patru 
blocuri cu 11 etaje ce se con
struiesc tn cadrul complexu
lui de locuințe de pe locul 
fostei gări de călători a orașu
lui Constanța șl-a primit zi
lele acestea locatarii. între
gul complex, cu aproape 600 
de apartamente, va fi termi
nat șl dat în folosință tn 
cursul acestui semestru. In a- 
cest an la Constanța, Manga- 
11a, Medgidia, Tulcea și In alte 
orașe din regiunea Dobrogea

vor fi construite și date în fo
losință oamenilor muncii a- 
proape 1300 apartamente,

(Agerpres)

1.200 case- 
laborator

statistica
burghezo-moșieresc 

pe teritoriul acestui 
raion. Locuitorii ce
lor 78 de sate elec
trificate in anii pu
terii populare fo
losesc astăzi ener
gia electrică atit 
pentru iluminat dt

semnificativa
și pentru punerea 
in funcțiune a dife
ritelor obiecte de 
uz casnic — aparate 
de radio, frigidere, 
reșouri etc.

în întreaga re
giune există acum 
de 11 ori mai 
multe sate electri

ficate decît în anii 
regimului 
Totodată 
produselor electro
tehnice desfăcute 
populației de la sa
te a crescut tn ul
timii 6 ani de 2,5 
ori.

(Agerpres)

trecut 
volumul

Anul acesta, încă 650 de 
gospodării colective și-au pro
pus să organizeze case-labo- 
rator. In regiunile Banat. 
Cluj, Galați șl Hunedoara, în 
care s-a încheiat recent co
lectivizarea agriculturii, aceas
tă acțiune a și început. Cu a- 
cestea pînă la sfîrșitul anului 
peste 1200 de gospodării agri
cole colective vor avea case 
laborator.

(Agerpres)



La 
legumicultorilor
Cînd a luat ființă cercul le

gumicultorilor, organizația 
U.T.M. a recomandat ca toți 
tinerii legumicultori de la gos
podăria agricolă colectivă din 
comuna Teslul, raionul Slatina 
să urmeze aceste cursuri.

Lectorul, profesorul de ști
ințe naturale de la școala din 
comună a sosit punctual ca de 
obicei.

— Azi vom învăța despre 
combaterea dăunătorilor 
grădina de zarzavat

De fiecare dată, tinerii 
lectiviști află lucruri noi, 
teres an te despre felul- cum se 
cultivă și se întrețin roșiile, 
ardeii, varza etc.

După fiecare lecție teoreti
că, elevii fac și ore de prac
tică. Adeseori ai să-i întîlnești 
la răsadnițele amenajate de 
ei unde o seamă de plante 
timpurii au răsărit și sînt în
grijite tot de către membru a- 
cestui cerc. In primăvară, 
echipa de legumicultori va a- 
plica pe cele 75 hectare gră
dină, cunoștințele acumulate 
aici la cercul legumicultori
lor.

to

co
in-

PATEL MARIN 
corespondent voluntar

La clasa de canto de la
Școala populară de Arid 

din Baia Mare

Foto: X. STELORIAN I

a cîteva zile de la 
începerea noului 
semestru, la Școa
la medie serală 
„Progresul" din 

■ Brăila, s-a făcut 
o analiză amplă a

muncii desfășurate pe primul 
semestru. La ședința de anali
ză au participat membri ai co
mitetului U.T.M. de la Uzinele 
„Progresul", reprezentanți ai 
conducerii întreprinderii, nu
meroși tineri muncitori. Bilan
țul primului semestru — s-a 
arătat în ședința de analiză — 
a fost rodnic. Muncitorii elevi 
au promovat în marea lor ma
joritate semestrul cu note 
bune și foarte bune.

Vorbind de ajutorul pe care 
l-au acordat tinerilor seraliști, 
membrii comitetului U.T.M. 
au arătat că adunările gene
rale U.T.M. organizate pe sec
ții s-au dovedit a fi deosebit 
de eficiente. în aceste adunări 
s-a discutat despre modul 
cum învață tinerii muncitori 
elevi; numeroși tineri mun
citori ș;.-au îndreptat situația 
la învățături în urma ajuto
rului primit în adunările gene
rale. S-a vorbit și despre spri
jinul pe care l-au acordat in- 
gir.erii din uzină elevilor, des
pre discuțiile purtate de comi
tetul V.TJd. as o serie de ti
neri care nu priveau cu des
tulă seriozitate școc'.a, despre 
măturile luate.

La aceste ședințe s-a subli
niat un lucru deosebit de im
portant. Tinerii muncitori-e- 
levi obțin rezultate tot mai 
bune în producție și in învă
țătură, crește pe zi ce trece 
priceperea lor de a rezolva 
cu ușurință problemele teh
nice dificile pe care le ridică 
producția.

Luînd cuvîntul în adunare,

A

cifrez formulele care se află 
înscrise în prospectul mașinii, 
nu aș putea regla freza. De 
asemenea, o serie de alte cu
noștințe de matematică și fi
zică mi-au înlesnit calcularea 
unor elemente specifice fiecă
rei mașini a cărei reglare este 
în funcție de piesa pe care o 
lucrez.

Stăpânirea temeinică a

Consfătuire, la început de semestru, 
la școala serală

frezorul Gabriel Ghirco, elev 
la școala serală, arăta cit de 
mult ti folosesc cunoștințele 
căpătate la școală, in meseria 
sa, in producție.

— Și înainte de a învăța la 
școala serală, eu lucram la 
freze moderne — spunea el — 
dar nu cunoșteam teoretic pe 
ce se bazează reglarea acestor 
freze. Abia acum, la școala 
serală am invâțat câ reglarea 
frezelor moderne se bazează 
pe formule matematice com
plicate, care îmbină elemente 
de trigonometrie, geometrie și 
algebră. Daci n-aș ști să des-

tu

teo-turor acestor cunoștințe _ 
retice îmi dă posibilitatea să 
lucrez mai bine, să înțeleg în 
mod științific pentru ce fac 
un lucru sau altul.

— La presa de 2.500 tone — 
arăta și forjorul Florea Neicu 
— se forjează diferite piese: ci
lindri de laminor, bandaje 
pentru reductoare și altele. A- 
ceste piese trebuie executate 
cu precizie, conform indica
țiilor schițelor tehnologice. în 
executarea acestor operații 
folosesc din plin cunoștințele 
însușite la școală. Calculul 
materialului necesar se bazea-

ză pe elemente de geometriet 
iar cunoașterea legilor studia
te la fizică îmi ajută să exe
cut piesele cu precizie. Am 
prieteni in uzină care încă nu 
au luat hotărîrea să se înscrie 
la școală. îi văd de multe ori 
că nu se descurcă în anumite 
probleme pe care trebuie să le 
rezolve țn producție. Acestora 
le-am spus adeseori că școa
la le-ar da cunoștințe prețioa
se, care i-ar ajuta în munca 
pe care o desfășoară în pro
ducție. Sînt sigur că fiecare 
tînăr din uzina noastră a în
ceput să se gîndească în mod 
serios la școală.

Și alți tineri muncitori elevi 
au vorbit în cadrul ședinței de 
analiză despre modul cum fo
losesc în producție cunoștin
țele căpătate la școală.

Ședința de analiză, discuții
le purtate acolo, au constituit 
încă un îndemn adresat tine
rilor muncitori ai uzinei de a 
păși alături de tovarășii lor de 
muncă — elevi, pe drumul 
învățăturii.

N. TRUFESCU 
profesor 

Școala medie serală 
„Progresul" Brăila

Inaugurarea
Zilele trecute, țăranii mun

citori din comuna Crainici 
raionul Baia de Aramă, au 
luat parte la un eveniment 
deosebit: inaugurarea gospo
dăriei agricole colective.

La această sărbătoare, cei 
din Crainici i-au invitat și pe 
colectiviștii, întovărășiții și 
țăranii muncitori de prin sa
tele vecine. Utemistul 
pescu Nicolae povestea unui 
grup de oaspeți: „Am 
în vizită la multe gospodării 
colective. Cele ce am văzut 
acolo ne-au făcut să înțelegem 
mai bine care ne este calea 
de viitor**.

Demn de remarcat este 
faptul că toți utemiștii din 
comună s-au înscris în gospo
dăria colectivă. Riza Gheorghe, 
Bolobot Maria, Boscar Dumi
tru, Popescu Nicolae și alții 
au fost printre primii.

Astăzi, peste 130 de fami
lii cu o suprafață de aproape 
400 hectare sînt uniți într-o 
mare familie, hotărîți să con
tribuie din plin la înflo
rirea ei.

Po-

fost

GHEORGHE BRUJAN 
corespondent voluntar

Toți
Pentru a asigura cadre 

bine pregătite profesional 
viitorului Combinat de îngră
șăminte azotoase din Roznov, 
conducerea combinatului, sub 
îndrumarea organizației de 
partid, cu sprijinul organiza-; 
ției U.TM. a acordat o aten
ție deosebită ridicării califi
cării profesionale a celor 
care vor stăpîni uriașele și 
modemele agregate de unde 
vor pleca spre ogoarele pa
triei sute de mii 
de îngrășăminte 
Astfel, șantierul 
transformat într-o 
lă de specializare 
nic, sute de muncitori, tehni
cieni și ingineri, 
majoritate tineri, 
pasiune. Cursurile de specia
lizare organizate pe profesii 
și viitoarele locuri de muncă 
funcționează zilnic. Pînă în 
prezent ele au fost absolvite 
de peste 405 operatori chi- 
miști și 70 laboranți. După 
absolvirea acestor cursuri, au 
fost detașați la diferite uzi
ne chimice din țară.

De asemenea urmează 
cursurile de ridicare a califi
cării un număr de 80 lăcă- 
tuși-mecanici, 95 electricieni,

tinerii învață
de muncitori ce vor lucra 
diverse aparate de măsură

75 
la 
și control etc.

Pe lingă cursurile de ridi
care a calificării pentru mun
citori, la Roznov funcționea
ză și un curs de automati-

sare frecventat de 45 ingi
neri. La acest curs predarea 
lecțiilor o fac profesori uni
versitari de la Iași și Bucu
rești.

ARTIȘTI
AMATORI 

ÎN TURNEU

ONEA IOAN 
corespondent voluntar

0 vizită neașteptată
de tone 
azotoase. 

Roznov s-a 
mare școa- 
unde, zil-

în mare 
învață cu

Elevii seraliști de la Școa
la medie din Mediaș au pri
mit, zilele trecute, o vizită 
neașteptată. Foștii lor colegi, 
azi studenți Ia diferite insti
tute de învătămînt superior, 
au venit să se intereseze de 
telul cum învață seraliștii, 
să le împărtășească din ex
periența lor. Vizita s-a trans
format intr-un rodnic schimb 
de experiența.

Alexandru Rusu, student la 
un institut politehnic, le-a 
vorbit cum »-a pregătit pen-

admitere 
pregătește 

cit 
pre

tru examenul de 
la institut, cum se 
acum pentru a-și însuși 
mai temeinic materiile 
date.

Elevii seraliști 
pe Anca Cucu 
Facultatea de 
construcțiilor de 
București, să le 
despre institutul 
ea, despre condițiile de via
ta

au rugat-o 
studentă la 
tehnologie a 
mașini din 
povestească 
unde învață

și învățătură
VASILE BARNA 

corespondent volunur

Nu rare sînt cazurile cînd 
artiști amatori din comuna 
llva Mică, raionul Năsăud, 
susțin frumoase programe ar
tistice in comunele din îm
prejurimi. Zilele trecute ei au 
fost oaspeții colectiviștilor din 
comuna Feldru. Cîntecele „Re
publică, măreață vatră", „Hai 
să facem o gospodărie", „Suita 
de dansuri de pe Someș", piesa 
de teatru intr-un act „Rîsul 
pămintului", s-au bucurat de 
tir. deosebit succes.

Și formația de fluierași a 
fost mult aplaudată de cei 
peste 300 spectatori.

TRAIAN POP
corespondent voluntar

Din prima zi9 nici un absent

Trainic și frumos

După o vacanță 
plăcută, elevii sera
liști și-au reînceput 
activitatea școlară, 
în acest an școlar în 
comuna Smîrdioasa, 
regiunea București, a 
luat ființă un curs 
seral pentru munci
tori și țărani colec
tiviști.

Pe ulițele satului,

seară, esteîn fiecare
o animație deosebită. 
Numeroși tineri co
lectiviști și vîrstnici 
se îndreaptă grăbiți 
spre școală. Aici 
frecventează clasa a 
V-a curs seral un 
număr de 45 elevi, nu 
numai din comuna 
Smîrdioasa, dai 
din satele vecine

Au venit la acest 
curs seral și nume
roși mecanizatori de 
la S.M.T. Ulmuleț și 
S. M. T. Brîncoveni

Printre elevii sera- 
liști fruntași la în
vățătură se numără 
și utemiștii Trupșor 
Dumitru, Delcea Flo- 
rea, Medințu Ghiță.

Dragostea pentru 
învățătură se poate 
constata și din fap
tul că încă din pri
ma zi de la reînce
perea cursurilor la a- 
ceastă școală nu a 
lipsit nici un elev.

IONEL TRIFU 
corespondent 

voluntar

Tineri de la Șantierul na
val „1 Mai“ în vizită la 

Muzeul de istorie din 
Brăila

Foto : P. EMILIAN

La Casa pionierilor din 
Bacău își desfășoară ac
tivitatea și un cerc al mîi- 
nilor gospodine. Iată în 
fotografie un grup de 
pioniere din acest cerc 
care încep să deprindă 

„arta culinară".

ipe de neui
de 

Bu

(Urmare din pag. l-a) 

zisele „mustăți", contururi 
proaste în regiunea tocurilor, 
rigiditate prea mare la glenc 
și ștaif.

De curînd, în lumina Di
rectivelor C.C. al P.M.R. pri
vind criteriile principale ale 
întrecerii socialiste, colectivul 
întreprinderii și-a luat noi 
angajamente în ceea ce priveș
te îmbunătățirea calității pro
duselor și îndeplinirea cu 
succes a sarcinilor de pro
ducție pe anul 1962. Comite
tul U.T.M. va trebui să ia de 
îndată măsuri temeinice pen
tru mobilizarea largă a tu
turor tinerilor din întreprin
dere la întrecerea socialistă 
pentru îndeplinirea acestor 
angajamente.

In timpul raidului care a 
urmărit calitatea produselor 
întreprinderii „Durabil" au ie
șit la iveală și unele deficien
țe datorate calității materiei 
prime.

— Problema materiei prime 
are mai multe aspecte, ne-a 
precizat tovarășul Gheorghe 
Boia, inginer șef. Este vorba 
de respectarea de către furni
zorii noștri a dimensiunilor 
(grosimea pielii și tălpii), con
form contractului, respectarea 
riguroasă a gamei de culori 
conform catalogului, despre 
calitatea însăși a materiei pri
me etc.

O bună parte a materiei pri
me se primește de la Uzina de 
piele și încălțăminte din Cluj, 
„Flacăra roșie" - București, 
I.R.P. — Timișoara. Aceste ^în
treprinderi au îmbunătățit 
mult calitatea produselor. Sînt 
însă furnizori care produc 
unele neajunsuri întreprinderii 
„Durabil0. Nu de mult a fost 
astfel respinsă la recepție o 
cantitate însemnată de căptu
șeală furnizată de tăbăcăria 
„Bucovăț", regiunea Oltenia 
datorită faptului că materia
lul livrat prezenta pete vizi
bile de grăsime. De asemenea, 
se mai primește piele-fețe-box 
de la Tăbăcăria „8 Mai “-Me
diaș și întreprinderea „Parti
zanul" - Bacău vopsită neco
respunzător, cu peliculă de 
vopsea (la culorile pastelate) 
care se cojește cu ușurință.

Sintetizînd toate observațiile 
constatate în timpul raidului 
nostru, se pot face următoa
rele propun-»ri conducerii în
treprinderii, organizațiilor

U.T.M., comitetului U.T.M. pe 
întreprindere.

• Comitetul U.T.M. e nece
sar să ia urgent măsuri prac
tice concrete pentru mobili
zarea largă a tuturor tineri
lor la întrecerea socialistă 
ce se desfășoară în întreprin
dere avînd ca obiectiv princi
pal îmbunătățirea calității 
produselor, pentru îndeplini
rea angajamentelor luate. In 
acest scop e necesar să se 
discute în adunările U.T.M. 
deschise din fiecare secție po
sibilitățile concrete prin care 
tinerii pot participa la îmbu
nătățirea calității produselor, 
să Ii se explice, folosind di
ferite forme ale muncii poli
tice, de ce e necesar să facă 
acest lucru.

o In întreprindere sînt ate
liere unde există o experiență 
bună în producerea unor pan
tofi de calitate. Această expe
riență nu este însă răspîndită 
suficient, nu este dezvoltată. 
Atît conducerea întreprinderii 
cît și organizațiile U.T.M. au 
datoria să organizeze schim
buri de experiență sau alte 
acțiuni care să ducă la răs- 
pîndirea acestei experiențe 
valoroase, la extinderea apli
cării unor procedee tehnolo
gice avansate.

• Cele mai multe din de
fectele încălțămintei se dato- 
resc unei calificări insuficiente 
a unor tineri. Conducerea în
treprinderii, ajutată de comi
tetul U.T.M. va trebui de a- 
ceea să 
pentru 
secțiile 
care a 
a altor „ 
poate crește rapid nivelul pro
fesional al tinerilor.

• Controlul tehnie de cali
tate la punctele cheie ale pro
cesului de producție trebuie, 
de asemenea, întărit. Contro
lorii de calitate trebuie să fie 
educați în spiritul unei înalte 
exigențe, al respectării pre
stigiului „mărcii fabricii".

• Conducerea întreprinderii 
trebuie să urgenteze aplicarea 
unor măsuri tehnice : extinde
rea coaserii marginilor fețe
lor de pantofi la mașini pre
văzute cu dispozitiv de tăiere 
a surplusului de căptușeală, 
găsirea șl aplicarea celui m~i 
potrivit procedeu tehnic de li
pire a tălpilor, folosirea cuți
telor de frezat rama în raport 
cu grosimea tălpii pantofului 
și altele.

ia de urgență măsuri 
organizarea în toate 
a cursurilor de ridi- 
calificării, precum și 
mijloace prin care

Grupuri mari de tineri 
la Fabrica de postav din 
huși, de la alte întreprinderi 
ți instituții orașului, colec
tiviști din comunele apropia
te se îndreptau spre sala de 
festivități a Școlii profesio
nale de ucenici. Sala, îmbră
cată sărbătorește, era arhi
plină. Veniseră aici și mun
citori mai în vîrstă, maiștri 
și șefi de secții. Cei mai 
emoționați însă, erau cei 50 
de tineri, care în această zi 
primeau carnetele roșii de 
membru al Uniunii Tineretu
lui Muncitor.

Primul a luat cuvîntul un 
muncitor vîrstnic, membru 
de partid, care a vorbit des
pre condițiile grele în care 
lucrau muncitorii în vechea 
fabrică de postav, despre 
lupta acestora sub conducerea 
partidului pentru o viață mai 
bună.

CONCURS
DE TEN9S DE MASA

din oraș.

Tineretul în viata
V. POPESCU

corespondent voluntar

V. PINT1LIE
corespondent voluntar

Foto : S. NICULESCU

încheierea primei 
etape a Spartachiadei de iar
nă a tineretului, pentru a 
asigura tinerilor participant 
o activitate sportivă continuă, 
comitetul U.T.M. și asociația 
sportivă de la Uzina electri
că din Cîmpulung Muscel au 
organizat o competiție de te
nis de masă intitulată „Cupa 
Electrica".

La această competiție iau 
parte și asociațiile sportive 
„Minerul", „Sănătatea" și 
„Voința". Prima confruntare 
a avut loc zilele trecute, cupa 
revenind jucătorilor de tenis 
de masă de la asociația spor-

umele Clujului evo
că celor mai mulți, 
străvechi tradiții cul
turale, ba chiar pen
tru unii poartă — să-i 
zicem așa — o aureo
lă patriarhală. Cît de

plăcută este... dezamăgirea bucu- 
reșteanului care își vede contra
zisă această imagine de realită
țile muzicale ale bătrînului oraș 
transilvănean. Elanul tineresc este 
trăsătura cea mai caracteristică 
vieții muzicale clujene. Și nu 
numai în sensul că tinerii susțin 
cea mai mare parte a manifestări
lor muzicale, dar mai ales sub 
aspectul spiritului inovator entu
ziast, care călăuzește, aceste ma
nifestări.

Ar fi de spus multe lucruri bune 
despre activitatea filarmonicii ale 
cărei realizări interpretative, în
totdeauna șlefuite, sînt opera 
unui colectiv dominat de ele
mente tinere. Un concert al filar
monicii clujene îți lasă impresia 
a ceva temeinic și profund ela
borat și totodată fe cucerește prin 
avîntul și strălucirea execuției. 
Nu însă despre filarmonica vrem 
să vorbim în aceste rînduri, ci 
despre un aspect mai puțin obiș
nuit în viața muzicală a orașelor 
noastre, inclusiv a Capitalei : ad
mirabila activitate a corului S' 
orchestrei școlii medii de muzică

muzicală
de 12 ani care, sub conducerea 
dirijorului Mihail Gutman, a deva
nit un focar de răspîndire a muzi
cii bune. Și prin cantitatea, și prin 
calitatea concertelor sale, școala 
medie de muzică din Cluj sa 
comportă fa nivelul unei adevă
rate filarmonici. Frecvenfa concer
telor simfonice este uneori uimi
toare. La sfîrșitul anului școlar 
trecut (între 1 și 25 iunie 1961) 
au avut loc 5 concerte, aproape 
fiecare din ele confinînd cîte 
două prime audijii. E de apreciat 
preocuparea colectivului de a nu 
merge pe drumuri bătătorite în 
alcătuirea repertoriului ci de a 
scoate la iveală comori necunos
cute ale repertoriului preclasic și 
clasic. Marenzio, Gesualdo, Lasso, 
Monteverdi, Gluck, Vivaldi, Bach. 
Mozart, Pergolesi, Purcell, Lully, 
Scarlatti — iată numele unor com
pozitori a căror prezenfă a deve
nit în activitatea concertistică a 
școlii de muzică din Cluj o tradi
ție. Paralel ere loc o intensă ac
tivitate de popyiarizare a muzicii

moderne. Au fost consacrate festi
valuri întregi unor iluștri compozi
tori contemporani ca Bartock sau 
Prokofiev. Un concert a cuprins 
în exclusivitate muzica proemi
nentului nostru compozitor Sigis
mund Toduță. în genere, manifes
tările publice ale școlii medii de 
muzică apar ca expresie a unei 
dorinți ferme de a propaga auten
ticele valori ale muzicii (au fost 
din păcate și excepții, cazuri sur» 
prinzătoare cînd alături de ca
podopere, figurau și lucrări 
nesemnificative).

Meritul tînărului colectiv clujan 
stă, însă, nu în ineditul reperto
riului și bogăția manifestărilor, c< 
în faptul că acestea sînt slujite de 
o înaltă artă interpretativă care 
ar face cinste și unui ansamblu 
alcătuif din muzicieni experimen
tați. lată o apreciere recent apă
rută în revista muzicală pragheză 
,,Hudebny Rpzheldy" sub sem
nătura criticului lila Hurnlk :

„Imaginați-vă o orchestră în 
care copii a căror vîrstă medie

de. 12 ani, cîntă la fagot, 
englez și trompetă. Această

este 
corn 
minune este opera conducătorului 
artistic a| școlii de muzică din 
Cluj".

Trezește admirație sprijinul pe 
care muzicienii clujeni îl acordă 
tinerilor compozitori. Promovîn- 
du-le lucrările, ei dovedesc acea 
superioară conștiință profesională 
proprie artiștilor care urmăresc nu 
succesul personal ei slujirea muzi
cii. Ei știu prea bine că prima 
audiție a unei cantate de Ștefan 
N icul eseu sau Doru Popovici, de 
Liviu Glodeanu sau Cornel Țăra- 
nu poate să nu 
același 
Mozart 
dar ca 
legare 
asemenea, că au datoria de a face 
cunoscute și acele valori muzicale 
ce n-au căpătat încă laurii consa
crării, dar cărora le aparține viito
rul. Entuziasmul și convingerea cu 
care sînt irterpretate lucrările de 
valoare ale tinerilor noștri țompo-

se 
succes ca un 
sau unul de 

muzicieni cu o 
a misiunii lor

soldeze cu 
coneeft de 
Haciaiuriar», 
înaltă înfe- 
ei știu, de

zitori, fac Ca mai întotdeauna ,,ris
cul" insuccesului să-i ocolească pe 
muzicienii clujeni. Ei știu să tăl
măcească dinamismul și forța pa
tetică din creațiile tinerilor com
pozitori cu o elocvență care 
merge pînă la inima publicului. 
Se năruie astfel treptat prejudeca
ta despre așa zisa „inaccesibili- 
fate" a muzicii moderne. Prin in
termediul unei asemenea interpre
tări publicul simte că muzica 
creată în zilele noastre, exprimă 
marile sentimente ale contempo
raneității. Datorită acestei solici
tudini, a putut să-și facă debutul, 
zilele trecute, în viața muzicală 
un tînăr compozitor, încă student 
al Conservatorului 
Mihai Moldovan.
„Soare al păcii", 
pe un muzician 
meșteșug evoluat 
și capabil de a rosti 
concisă un mesaj 
patetism. Publicul 
după merit.

Nu putem să nu

din București, 
Cantata 

l-a arătat 
stăpîn pe 
de compoziție 

într-o formă 
de profund 
l-a răsplătit

sa, 
ca 
un

spunem în

Ion Gușe, prim-secretar al 
comitetului raional U.T.M. 
Buhuși, a făcut un scurt bi
lanț al realizărilor obținute 
de tineri în producție, în 
transformarea socialistă a a- 
griculturii, în acțiunile pa
triotice. El a arătat printre 
altele cine sînt noii utemiști, 
tineri entuziaști care partici
pă la toate acțiunile organi
zațiilor U.T.M., care obțin re
zultate din cele mai bune în 
muncă și învățătură.

Rînd pe rînd, cei 50 de noi 
utemiști primesc carnetele de 
U.TM. Un moment de neui
tat pentru ei. Cei prezenți îi 
cunosc bine pe noii utemiști. 
I. Droscaru, Mihăilă Ruxan- 
dra, Sandu Paduraru, Mihai 
Curcă sînt nume cunoscute 
în fabricile orașului.

ti vă „Sănătatea". Pentru ca 
această competiție să nu ia 
sfîrșit după prima întîlnire, 
organizatorii au prevăzut în 
regulamentul de desfășurare 
ca această cupă să fie trans
misibilă. Deci, după o scurtă 
pauză întrecerile vor începe 
din nou. Competiția încetea
ză numai dacă una din echi
pe cîștigă de trei ori conse
cutiv.

Acest concurs a stîrnit mult 
interes în rîndurile sportivi
lor

încheiere cîteva cuvinte și despre 
cei ce ascultă muzica. Același 
spirit tineresc domină și aici. Nu 
ne referim atît la prezența ma
sivă a tineretului în sala de con
certe, cît la receptivitatea pe 
care acest public o manifestă față 
de tot ce este proaspăt și ino
vator în muzică. Succesul primei 
audiții a cantatei lui Moldovan 
m-a bucurat nu numai oentru 
compozitor, care este un talent 
într-adevăr remarcabil, dar și 
pentru public, al cărui gust a 
dovedit promptitudine și siguranță 
în aprecierea unei valori. în mod 
deosebit m-a impresionat reacția 
publicului clujan cu prilejul pre
zentării în primă eudiție a simfo
niei tînărului nostru compozitor 
Tiberiu Olah de către Filarmonica 
locală, sub conducerea lui Mircea 
Cristescu.

Entuziasta primire a remarcabi
lei simfonii a tînărului compo
zitor ni se pare cea ma( stră
lucită dovadă nu numai a elanului 
tineresc al spectatorilor clujeni, 
ci și a remarcabilei qriji, înțele
geri CU care iubitorii muzicii în
conjoară creațiile meritorii ale ti
nerilor compozitori.

GEORGE BALAN
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legătură cu viata
• • • •și activitatea noastră

ăspunzînd invita
ției făcută de re
dacție în pagina 
„Tribuna 
gandistului", vreau 

I să-mi spun și eu 
părerea despre unele proble
me ale activității noastre, a 
propagandiștilor.

Din proprie experiență (eu 
sînt propagandistă Încă din 
anul 1956) m-am convins, la 
fel ca și tovarășul Nicolae 
Seredai, de la Uzinele de trac
toare din Brașov, că în acti
vitatea cercului politic este 
deosebit de importantă discu
tarea principalelor idei din 
temele studiate în strînsă le
gătură cu activitatea prac-< 
tică, de zi cu zi, a cursanților. 
Tocmai despre acest lucru 
vreau să vorbesc în rindurile 
care urmează.

încă de la începutul acestui 
an de învățămînt politic, eu 
m-am străduit ca prin activi
tatea cercului „Să ne cunoaș* 
tem patria socialistă* cursan- 
ții să fte ' ’ “ * ‘ “
nu numai 
dezvoltat 
prinderea 
în anii 
populare, cum s-a 
dezvoltat orașul 
nostru, ci și sar
cinile concrete ce 
le revin lor pentru traduce
rea în fapte a politicii înțe
lepte a partidului nostru.

Așa, de pildă, cu prilejul 
primei teme dezbătute în cerc 
- „P.M.R. — forța conducătoa
re în lupta pentru construirea 
socialismului" — odată cu a** 
profundarea principalelor pro
bleme teoretice cuprinse în 
lecție, odată cu sublinierea 
marilor realizări ale poporu
lui în construirea socialismu
lui, — noi ne-am referit și 
la viața muncitorilor din tre
cut, plină de mizerie și su
ferință, și apoi la lupta dusă 
de oamenii muncii, sub con
ducerea comuniștilor, pentru 
făurirea unei vieți noi. Tot
odată, în discuții a fost rele
vat faptul că, datorită politi
cii de industrializare socia
listă a țării, întreprinderea 
noastră — ca și alte între
prinderi din orașul Ploiești 
și din întreaga țară — s-a

propa-

ajutați să înțeleagă 
cum s-a

între-
noastră
puterii Tribuna 

propagandistului

dezvoltat an de an. S-a vor
bit cu acest prilej și des
pre Uzinele „1 Mai", ale că
ror produse se bucură de 
multă apreciere pe piața mon
dială, și despre Combinatul 
petrochimic de la Brazi, și 
despre întreprinderea textilă 
de la Păulești, dar și despre 
mașinile modeme de mare 
randament instalate în între
prinderea noastră.

în dezbaterile ce au avut loc 
în cerc, noi ne-am oprit în mod 
deosebit asupra sarcinilor e- 
conomice de mare importanță 
pe care Congresul al III-lea 
al P.M.R. le-a pus în fața 
muncitorilor din industria 
textilă, deci și în fața mun
citorilor întreprinderii noastre. 
Discutînd despre felul cum va 
arăta patria noastră socialistă 
la sfîrșitul șesenalului, am in
vitat cursanții să-și spună tot
odată părerea despre modul 
în care pot și trebuie să-și 
aducă și ei contribuția la în
făptuirea sarcinilor puse de 
Congresul al III-lea al P.M.R.

în fața poporului 
nostru. Ne-am re
ferit 
creț

TEATRE
Programul spectacolelor 
de la 19 la

Sala Palatului R.P.R,

LUCIA DE LAMMERMOOR 
— vineri 23, ora 19,30 (spectacol 
prezentat de Teatrul de Operă 
și, Balet al R.P.R.) ; VĂDUVĂ 
VESELA — duminică 25, ora 
19,30 (spectacol prezentat de 
Teatrul de Stat de Operetă) ; 
CONCERT SIMFONIC. Dirijor: 
MIHAI BREDICEANU. Soliste: 
Iuliano 
pian ; 
pian — ,
BUCUREȘTI, INIMA ȚARII — 
sîmbătă 24. ora 19,30 (spectacol 
prezentat de Ansamblul folclo
ric de cîntece și dansuri al 
S.P.C.).

25 februarie
— miercuri 21, vineri 23, ora 
19,30 ; OAMENI CARE TAC — 
joi 22, ora 15,30; DISCIPOLUL 
DIAVOLULUI - joi 22. ora 
19,30 ; CUZA VODĂ — sîmbă
tă 24, ora 19,30 ; APUS DE 
SOARE — duminică 25, ora 
10 ; CIDUL — duminică 25, ora 
15; A TREIA, PATETICA — 
duminică 25, ora 19,30.

Lerche — R.D.G. — 
Ingeborg Ilerkomer — 

duminică 25, ora 11 ;

Locuințe bune, 
ieftine

în mod con- 
la sarcina 

de partid în 
oamenilor 

__________  muncii de a îmbu
nătăți continuu 

calitatea produselor. în cadrul 
discuțiilor, mai multe fete, ca 
Steliana Diță și Maria Rotă- 
rescu, de pildă, au spus, că 
pentru îmbunătățirea calității 
produselor e nevoie să cunoaș
tem bine mașinile cu care lu
crăm, să respectăm întocmai 
procesul tehnologic, cu alte 
cuvinte să ne ridicăm conti
nuu calificarea profesională.

în cadrul discuțiilor a fost 
relevată, de asemenea, nece
sitatea de a cunoaște noile 
obiective industriale, șantie
rele de construcții, și, legat 
de specialitate noastră, ini
țiative și metode de muncă 
înaintate în industria tex
tilă. Ținînd seama de acea
stă dorință a tinerilor, comi
tetul U.T.M. va organiza 
în curînd o vizită cu tinerii 
din întreprinderea noastră la 
moderna întreprindere textilă 
de la Păulești.

Așa procedăm noi de obicei 
în dezbaterea problemelor po
litice pe care le studiem în 
strînsă legătură cu activitatea 
practică a cursanților

Colectiviștii tîmplaii Ghe- 
xase Alexandru și Alecu 
Dumitru de la G.A.C. „1 
Mai" Grădiștea, raionul 
Urziceni, pregătesc 50 de 
stupi sistematici cu care 
va lua ființă In gospodă
rie o nouă ramură de 
producție aducătoare de 

însemnate venituri.

Tratative pentru încheierea Planului
de colaborare culturală pe anul 1962
dintre R. P. Romînă și R. P. Chineză

Sala mică a Palatului R.P.R.
CONCERT DAT DE CVINTE- 

TUL DE SUFLĂTORI și RE
CITAL VOCAL, dat de Iulia 
Buciuceanu — mezzosoprană. 
La pian : Titiana Penescu — 
miercuri 21, ora 20 ; RECITAL 
DE VIOARA dat de Avy Abra
movich La pian : Victoria Ște- 
fănescu — vineri 23, ora 20 ; 
RECITAL POPULAR pentru 
elevi și studenți — sîmbătă 24 
ora 20; MUZICA DE-A LUNGUL 
VEACURILOR pentru elevi și 
studenți — duminică 25. ora 17; 
CONCERT DE MUZICÂ POPU
LARA. Dirijor: Nicu Stănescu 
— duminică 25, ora 20.

Teatrul Național „I. L. Cara- 
gialeu, sala Studio

SICILIANA — marți 20, ora 
19,30, sîmbătă 24, ora 15,30; 
FIICELE — miercuri 21, ora 
19,30, duminică 25, ora 10; TAR- 
TUFFE — joi 22, ora 19,30 ; 
BOLNAVUL ÎNCHIPUIT — vi
neri 23, ora 19,30, duminică 25, 
ora 15,30 ; NAPASTA — sîm
bătă 24, ora 19,30 ; SURORILE

BOGA — duminică 25, 
19,30.

al

și confortabile
ANI GEORGESCU 

propagandistă la Fabrica 
„Dorobanțul" din Ploiești

La atelierele 
gospodăriei colective

Dacă intri in zilele acestea 
în ograda oricărei gospodării 
colective, vei vedea că colec
tiviștii participă cu însufleți
re la o serie întreagă de tre
buri gospodărești. De pildă, 
colectiviștii din Șoldanu, re
giunea București, s-au gîndit 
să-și pună la punct mijloacele 
de transport și uneltele agri
cole necesare în campania a- 
gricolă de primăvară. Așa că 
a început o forfotă mare la 
atelierul de fierărie, la rotă- 
rie. Tineri conductori de ate
laje ca Dumitru Andrei, Va
sile D. Nicolae, Vasile Deme
ter, Maioru Alexandru și al
ții, s-au prezentat cu căruțele 
la atelierul de fierărie unde 
au ajutat fierarului Marin 
Stanciu sa le repare. Din cele 
50 de căruțe, 30 au fost deja 
puse la punct.

Zilele acestea au avut loc 
tratativele pentru încheierea 
Planului de colaborare cultu
rală pe anul 1962 dintre R. P. 
Romînă și R. P. Chineză.

în urma tratativelor, care 
s-au desfășurat într-o atmos
feră de înțelegere mutuală, 
părțile au căzut de acord a- 
supra schimburilor și acțiuni
lor în diverse domenii ale 
științei, învățămîntului, artei 
și sportului ce vor avea loc 
în cursul anului curent.

Planul a fost semnat din 
partea romînă de Vasile Du
mitrescu, adjunct al minis
trului Afacerilor Externe, iar 
din partea chineză de Șiu 
Gien-guo, ambasador al R. P. 
Chineze la București.

La semnare au fost de față 
C. Prisnea, adjunct al minis
trului învățămîntului și Cul
turii, Al. Buican, vicepre
ședinte al I.R.R.C.S., funcțio-

nari superiori din Ministerul 
învățămîntului și Qulturii și 
Ministerul Afacerilor Externe, 
precum 
sadei R.
rești.

și membri ai Amba- 
P. Chineze din Bucu-

----- •'

la sate

Teatrul de Operă și Balet 
R.P.R

TRUBADURUL - marți 
ora 19,30 ; SPĂRGĂTORUL 
NUCI — miercuri 21, ora 19.30; 
CARMEN — joi 22, ora 19,30 ; 
RAPIREA DIN SERAI - vi
neri 23, ora 19,30 ; FAUST — 
sîmbătă 24, ora 19,30: TOSCA
— duminică 25, ora 11 ; SEARA 
DE BALET (Simfonia fanstas- 
tică, Vals, Bolero și Seherezada)
— duminică 25, ora 19,30.

20, 
DE

Teatrul „Lucia Sturdza 
Bulandra"

SFÎNTA IOANA — marți 20, 
ora 19,30 ; CUM VA PLACE - 
miercuri 21, ora 19,30. dumini
că 25, ora 10 și 15 . UN STRU
GURE IN SOARE — joi 22, 
ora 19,30; AL PATRULEA — 
vineri 23, ora 19,30; MOARTEA 
UNUI COMIS VOIAJOR — 
sîmbătă 24, ora 19,30 ; PASSA- 
CAGLIA — duminică 25, ora 
19,30.

Numeroși sînt tinerii care lu
crează pe șantierele Trus
tului 5 construcții din Bra

șov. Unii au învăfat meseria de 
dulgheri,-alții de zidari, instala
tori, sau tîmplari. Cei mai mulți 
s-au ca! jcat aici pe șantierele 
orașului.

In anul trecut muncitorii acestui 
frust au realizat înainte de termen 
924 apartamente, cu o suprafață 
locuibilă de 26.636 mp în loc 
de 24.039 mp cît era planificat. 
Comisia de recepție a acordat lu
crărilor calificativul „bine“. Aceste 
realizări sint o urmare firească a 
măsurilor luate de conducerea 
șantierului, prin introducerea unor 
metoda noi de muncă, prin ridi
carea necontenită a calificării pro
fesionale a constructorilor. In 
acest an, încă 900 de apartamente 
vor fi date în folosință și alte 300 
vor intra în faza de finisare.

Au fost înregistrate deja primele 
succese din acest an. 20 de familii 
s-au mutat în blocul nr. 1 terminat 
de curînd. Noii locatari au și ei 
cuvinte de laudă pentru con
structorii care au lucrat aici.

AUREL BÎRSAN
corespondent voluntar

__________ _______ __ ______  
MALION - duminici M. or» 
15,10 , IN NOAPTEA ASTA NU 
DOARME NIMENI — dumini
ci 25, or» WJM.
Ttatrul .C. I. Nottara', taU 

Studio
BĂIEȚII VESELI — marți 

20, 101 22. ora 20, duminici 25, 
ora 15; SCANDALOASA LE
GĂTURA DINTRE DOMNUL 
KETTLE ȘI DOAMNA MOON
— miercuri 21, vineri 23, ora
20, duminică 25, ora 10,30; 
CINTA PRIVIGHETORILE — 
sîmbătă 24, ora 20: VIORI DE 
PRIMAVARA - duminică 25. 
ora 20.

Teatrul de Comedie
CELEBRUL 702 — miercuri

21, duminică 25, ora 19,30; 
PRIETENA MEA PIX - Joi 22, 
ora 19,30, duminică 25, ora 
15,30; SVEJK ÎN AL DOILEA 
RĂZBOI MONDIAL — vineri 
23, sîmbătă 24, ora 19,30, du
minică 25, ora II.

Teatrul Muncitoresc C.F.R. 
Giulefti

FATA CU PISTRUI — marți 
20, ora 19,30, duminică 23, ora 
15 ; VECINI DE APARTAMENT
— miercuri 21, ora 19,30; O 
LUNA DE CONFORT — joi 22, 
ora 19,30; DOI TINERI DIN 
VERONA — vineri 23, ora 19,30; 
OAMENI ȘI UMBRE - sîmbă
tă 24, duminică 25, ora 19,30; 
HOȚII ȘI VARDIȘTII — du
minică 25, ora 10.

Teatrul Evreiesc de Stat
UN MILION PENTRU UN 

SURÎS — marți 20, ora 20 . LO
ZUL CEL MARE — miercuri
21, ora 20 ; VREAU SA FIU 
NEVASTA TA (premieră) — joi
22, vineri 23, sîmbătă 24, du
minică 25, ora 20.
Teatrul pentru tineret și copii 

str C. Miile
PIGULETE 4- 5 FETE -

marți 20, joi 22, ora 20 ; DE 
PRETORE VINCENZO — mier
curi 21, vineri 23. ora 20 ; PRI
MA INTÎLNIRE - sîmbătă 24, 
ora 20 ; CINE A UCIS — du
minică 25, ora 11 . MARELE 
FLUVIU ÎȘI ADUNA APELE 
— duminică 25, ora 20.

Teatrul pentru tineret și copii 
str, Dobrogeanu Gherea

2 LA ARITMETICA - marți
20, ora 10, joi 22, ora 17, dumi
nică 25, ora 11 ; BAIATUL DIN 
feANCA A DOUA — miercuri
21, vineri 23, ora 17 ; EMIL $1 
DETECTIVII — joi 22, ora 10. 
sîmbătă 24, ora 17 ; COCOȘE- 
LUL NEASCULTĂTOR - du
minică 25, ora 17.

Studioul „Lucia Sturdza 
Bv.lan.dra"

MENAJERIA DE STICLA — 
marți 20, sîmbătă 24, ora 19,30, 
duminică 25, ora 10; CRED ÎN 
TINE — joi 22, duminică 25, 
ora 19,30; COPIII SOARELUI 
— vineri 23, ora 19,30.
Teatrul „C. I. Nottara", sala 

Magheru
CIOCÎRLIA — marți 20, vi

neri 23, 
ȘI --- 
21, 
ora

Teatrul de Stat de Operetă
VÎNZATORUL DE PĂSĂRI

— marți 20, ora 19.30; LYSIS- 
TRATA — miercuri 21, vineri
23. ora 19,30 ; ELIXIRUL DRA
GOSTEI — joi 22. ora 19,30; 
DON PASQUALE — sîmbătă
24, ora 19,30; BOCCACCIO - 
duminică 25, ora 10,30 ; RECI
TAL DE ARII DIN OPERETE
— duminică 25, ora 19,30.

Teatrul Țăndărică, 
sala Orfeu

CEA MAI FRUMOASA STEA 
— marți 20, miercuri 21, ora 16; 
DOCTORUL AUMADOARE - 
sîmbătă 24. ora 16 ; ALBA CA 
ZAPADA — duminică 25, ora 
11: ......... ..... .......... .............
TE

în această perioadă la bi
blioteca din comuna Drajna 
de jos, raionul Teleajen nu
mărul cititorilor a crescut cu 
încă 250 de tineri. Printre cei 
mai pasionați se numără Du- 
du Trandafir, Elena Lungu, 
Stanca Ion, Elena Căliuoiu și 
mulți alții. Tot în acest timp 
a crescut și numărul noilor 
volume cu care a fost înzes
trată biblioteca.

Pentru atragerea de cît mai 
mulți tineri cititori, la biblio
tecă, s-au organizat diferite 
acțiuni. De pildă a avut loc 
o seară literară cu tema: 
„Viața nouă a țărănimii noas
tre oglindită în literatură" și 
o seară de întrebări și răs
punsuri avînd în program te
ma „Prin știință, spre ade-

Teatrul Național „I. L. Cara- 
giale”, sala Comedia

REGELE LE AR — marți 20, 
ora 19,30; ANNA KARENINA

CLEOPATRA 
ora 19,30, 

10 ; 
joi 22, 

ÎNFLORESC 
sîmbătă 24,

ora 19,30 ; ANTONIU 
— ■ ■ _ miercuri

duminică 25, 
VLAICU VODĂ 
ora 19,30; CÎND 

MIGDALII — 
ora 19,30 ; PYG-

MINA CU CINCI DEGE- 
— duminică 25, ora 20,30.

Teatrul Țăndărică, 
sala Academiei

CACTUS I-UL ȘI ULTIMUL 
— marți 20, miercuri 21, ora 16; 
CĂLUȚUL COCOȘAT — joi 
22, vineri 23, ora 16 ; HARAP 
ALB — sîmbătă 24, ora 16, du
minică 25, ora 11 ; MICUL 
PRINȚ — duminică 25, ora 19.

Teatrul Satiric-Muzical
„C. Tănase", sala Savoy

7 NOTE POTCOVITE - 
marți 20, sîmbătă 24, ora 20 
REVISTA 62 — luni 19, miercuri 
21, joi 22, vineri 23, duminică 
25, ora 20 ; CONFERINȚA EX
PERIMENTALA Ciclul III - 
sîmbătă 24, ora 16,30, duminică 
25, ora 11.

ki: Din nou spre stele — 
Nikita Sergheevici Hrușciov ; 
Timpuri Noi: Program spe
cial pentru copii ; Porto 
Franco ; 8 Mai, 16 Fe
bruarie : Porto Franco ; Cul
tural : Alexandr Nevski; 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 : Tn noaptea spre 13; 
Flacăra, Munca : Circul fără 
cupolă; Popular: Călătorie 
paste 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.

Zi de antrenament la bacul Stadionului Republicii din Capitala
Foto : AGERPRES

L TRIFAN
corespondent voluntar

Brigăzi artistice 
de agitație 
la microfon

Vreți să aflați ce transmite, 
printre altele, la emisiunea 
locală stația de radioficare 
din comuna Smîrdioasa, raio
nul Zimnicea ? Fapte din via
ța și munca tineretului din 
comună precum și cele mai 
bune programe ale brigăzilor 
artistice de agitație din gos
podăriile agricole colective 
din împrejurimi. Astfel, la 
emisiunile locale ale stației de 
aici s-au transmis de curînd 
programele brigăzilor artisti
ce de agitație de la G.A.C. din 
comuna Șoimu și de la 
G.A.C. din comuna Smirdioa- 
sa. în ântec și vers, aceste 
programe vorbesc despre via
ța tot mai frumoasă a colec
tiviștilor.

Patria, I. C. Frimu, Miorița, 
Volga : Frumoasa Lurețte ; 
Republica : Cetatea Hurram- 
zamin ; E. Pavel, Drumul se
rii : Insula; Magheru, V. 
Alecsandri, București, Gh. Do- 
ja, Libertății: Cursa de 100 
kilometri ; Lumina, înfrățirea 
între popoare, 23 August, B. 
Delavrancea : Fii fericită, 
Ani!; Tineretului: Cinci zile 
și cinci nopți; Central, V. 
Roaită : Muzicantul orb ; Vic
toria, Moșilor, Floreasca, N. 
Bălcescu, Olga Bancic : S-a 
furat o bombă : Maxim Gor-

Teatrul Satiric-Muzical
„C. Tănaseu, sala Victoria

CONCERT ÎN RE... HAZLIU 
— marți 20, miercuri 21, joi 22, 
vineri 23, sîmbătă 24, duminică 
25, ora 20.

Sala Dalles
7 NOTE POTCOVITE - joi 

22, vineri 23, duminică 25, ora 
20; SPECTACOLUL DE ES
TRADA „ȘI ÎN GLUMă.., ȘI ÎN 
SERIOS“ — luni 19, miercuri 
21, sîmbătă 24, ora 20,30, dumi
nică 25, ora 11 (spectacol orga
nizat de O.S.TA.).

Un interesant concurs
Biblioteca centrală raională 

din orașul Lugoj are o fru
moasă și bogată activitate. 
Anul care a trecut, în cadrul 
concursului „Biblioteca în 
slujba construcției socialiste" 
ea a obținut diploma de „Bi
bliotecă model".

Și în anul acesta biblioteca 
își continuă aceeași activitate.

Spartachiada de iarnă a tineretului Campionatele mondiale
Peste 11.000 de ti

neri din orațul 
fi raionul Tir- 

goviște au participat 
la intrecerile din pri
ma etapă a „Sparta- 
chiadei de iarnă a ti
neretului".

Această largă par
ticipare este rodul 
muncii desfășurate 
de organizațiile UTM 
ji de asociațiile spor
tive care au acordat 
o atenție deosebită a- 
tragerii tinerilor pe 
terenul de sport ?i or
ganizării cît mai te
meinice a concursu-

Comisia raională de 
organizare a Sparta- 
chiadei de iarnă a ti
neretului s-a îngrijit 
din vreme ca parti- 
cipanții la prima eta
pă să-și treacă tot
odată și unele probe 
înscrise în regula
mentul G.M.A.

Comitetul 
U.T.M. 
raional 
stabilit 
nuare 
panții 
primei 
tachiadei să treacă și 
celelalte probe pen
tru a deveni, în scurtă

raional 
și Consiliul 
U.C.F.S. au 

ca in conți- 
toți parti ci - 
la întrecerile 
etape a Spar-

vreme,
insignei

GETA

purtători ai 
G.M.A.

STANCU 
elevă

★
în regiunea Plo

iești s-au încheiat 
întrecerile primei e- 
tape, pe asociație, a 
popularei competiții 
de masă — Sparta
chiada de iarnă a 
tineretului. La con
cursurile de schi or
ganizate pe pîrtiile 
de pe Valea Praho
vei și Valea Telea- 
jenului, la competi
țiile de șah, gimnas-

tică, tenis de masă, 
trîntă, desfășurate în 
cluburi, la casele ra
ionale de cultură sau 
în căminele cultura
le sătești au partici
pat peste 200.000 de 
tineri și tinere. Nu
mărul sportivilor 
participant la Spar- 
tachiadă a fost ast
fel cu 40.000 mai 
mare decît în anul 
1961.

întrecerile pentru 
cucerirea titlurilor de 
campioni pe asociație 
s-au desfășurat în 
bune condiții de con
curs.

masculine de
17 (Agerpres). — 

pe marele stadion 
de la Lujniki, în 
100.000 spectatori, 

sîmbătă cea de-a 
campionatelor mon-

MOSCOVA 
La Moscova, 
„V. I. Lenin" 
fața a peste 
s-a deschis 
56-a ediție a 
diale masculine de patinaj viteză. 
Participă la competiție sportivi 
din 20 de țări printre care 
Norvegia, Franfa, R. D. Germană,
R. F. Germană, Olanda, Anglia, 
Suedia,
S. U.A.,

Cînd 
probă 
de 500

R. P. Chineză, Finlanda, 
U.R.S.S. ș.a.
s-a dat startul în prima 
a campionatelor — cursa 
de m temperatura era de

patinaj viteza
minus 7 grade iar deasupra sta
dionului începuse să ningă

Titlul de campion mondial la 
500 de m a fost cîștigat de pa
tinatorul sovietic Evgheni Grișin 
care a realizat timpul de 41“ 7/10 
(nou record al patinoarului). In 
urma lui Grișin s-au clasat Stenin 

Van der 
42” 7/10;; 
42“ 9/10 ;

Chineză) 
(U.R.S.S.) 

43"

1587 de cititori au împrumu
tat pînă acum cărți de aici. 
Paralel cu aceasta, bibliote
ca organizează cu cititorii o 
seamă de acțiuni menite să 
întregească cunoștințele aces
tora. Astfel pentru a cunoaște 
mai bine trecutul de luptă al 
clasei muncitoare sub condu
cerea partidului, zilele acestea 
se va desfășura un concurs 
cu tema; „Eroicele lupte ale 
ceferiștilor și petroliștilor din 
1933“. Concurenții sînt tineri

cititori din întreprinderile 
orașului. Printre cei care au 
studiat profund bibliografia 
recomandată și s-au prezentat 
cu regularitate la consulta
țiile date, se numără și „se- 
ralista" Angela Ciuciulete, 
muncitoare la întreprinderea 
textilă Lugoj, ceferistul Ion 
Putinelu și Ion 
tor în Fabrica 
..Steagul Roșu"

Mica munci- 
de mobilă 

din localitate.

(U.R.S.S.) 42" 1/10 ;
Grieft (Olanda)
Kouprianoff (Franța) 
Lo Ci-huan (R. P.
43” 1/10 ; Merkulov
43” 3/10; Rudolph (S.U.A.)
4/10 ; Kosicikin (U.R.S.S.) 43“ 6/10.

• O Berie de rezultate remarcabile au fost înre
gistrate în prima zi a concursului republican de 
atletism pe teren acoperit, care se desfășoară în 
sala Floreasca din Capitală. Noi recorduri repu
blicane de salâ pentru seniori și senioare au fost 
stabilite la următoarele probe : greutate femei: 
Ana Roth-Sălăjan, 15 m; 50 m plat femei: Crista 
Macsai, 6,5 sec. lungime : Valeriu Jurcă 7,41 m. 
greutate: C- Crețu 16,14 m; triplu salt: Șerban 
Ciochină 15,30 m.

Afanasie Savin și Petre Astafei au sărit la pră
jină 4,10 m; Maria 
lungime CU 5,86; Aurel Stamatescu a egalat recor^ 
dul republican la 50 m plat în 5,8 sec. iar Cornel 
Porumb a sărit la înălțime 1,94 m.

Pândele a cîștigat proba de

• Aetâzi în Capitala se dispută jocurile primei 
etape ale competiției „Cupa primăverii" la care 
iau parte echipele bucureștene de fotbal Steaua, 
Dinamo, Rapid și Progresul. Programul jocurilor 
este următorul : stadionul Dinamo; Dinamo Ra-

pid (ora 15,30); 
Progresul (ora 10,30). 
disputa miercuri.

stadionul Giulești: 
Etapa următoare

Steaua- 
s© va

„Racing" de care a dispus cu 8-3 (5-1). Centrul 
atacant Cutinho a marcat patru puncte, iar Pele 
două.

• Echipa reprezentativă de fotbal a 
antrenată de Walter Winterbottom, și-a 
pregătirile în vederea turneului final al

Angliei, 
început 
campio-

• Turneul internațional de floretă organizat de 
New York Athletic Club a fost cîștigat de 
nezul Richard Parulski, deținătorul titlului 
dial.
El l-a învins în finală cu 9-7 pe englezul

Jay. La turneu au mai participat Saccaro (Italia), 
Hoskyns (Anglia), Roeclot (Franța) și alții.Pf SCURT

natului mondial din Chile- Jucătorii nu au dat 
însă satisfacție la primele meciuri de verificare. 
Selecționata engleză a fost învinsă cu 5-4 
Wolverhampton și cu 2-1 de West 
Albion.

© Echipa braziliană de fotbal FC 
jucat la Buenos Aires cu campioana

de
Bromwich

Santos a 
Argentinei

• Intr-un meci retur contînd pentru semifinalele 
competiției feminine „Cupa campionilor euro
peni" la handbal în 7, echipa Spartak Praga So- 
kolovo a dispus cu 6-2 (2-0) de R.S.V. Mulheim, 
campioana R.F. Germane. Handbalistele ceho
slovace s-au calificat pentru finala competiției, 
urmînd să întîlnească echipa învingătoare 
meciul O-R.K. Belgrad-Știința București.

(Agerpxes»)

Allan

polo—
mon-

MIRCESCU



La marea hidrocentrală de la Votkin (U.R.S.S.) slut în cars de montare pu
ternicele hid roagi egale (foto ; TASS)

Sesiunea Adunării
de Stat

a R. P. Ungare
BUDAPESTA 17. — Cores

pondentul Agerpres transmite: 
între 16 și 17 februarie la 
Budapesta și-a desfășurat lu
crările sesiunea Adunării de 
Stat a R. P. Ungare.

La începutul sesiunii Kiss 
Karoly, secretarul Consiliului 
Prezidențial al R. P. Ungare, 
a vorbit despre activitatea 
desfășurată de Consiliul Pre- 
zidențiaL In continuarea lu
crărilor sesiunii. Nyers Rezso, 
ministrul de Finanțe al R. P. 
Ungare, a prezentat Adunării 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 1962. După dezbateri. 
Adunarea a adoptat în unani
mitate bugetul de stat pe 
anul 1962.

Propunerile U.R.S.S. 
corespund intereselor 
vitale ale popoarelor

„Tribune" (Angl'.a): Tratat'ce
Ia cel mai înalt n'.cel

(Agerpres).
La 16 fe-

Frontului 
al Birma-

păcii 
spre 
unui

RANGOON 17 
TASS transmite : 
bruarie, Prezidiul 
Unității Naționale 
niei a aprobat o declarație în 
sprijinul propunerii lui N. S. 
Hrușciov.

Prezidiul Frontului Unității 
Naționale, se spune în decla
rație, este de părere că pro
punerea lui N. S. Hrușciov 
corespunde interesului ” “ 
pe pămînt, arată calea 
lichidarea primejdiei___
război nuclear pustiitor, ușu
rează rezolvarea tuturor pro
blemelor litigioase, prezint A o 
mare importanță pentru nor
malizarea relațiilor internațio
nale. Frontul Unității Națio
nale aprobă și sprijină în 
unanimitate propunerea pre
ședintelui Consiliului de Mi
niștri al U.R.S.S., îndreptată 
spre binele întregii omeniri.

INDIA .'„Propunerea lui Hrușciov
trebuie acceptată'4

DELHI 17 (Agerpres). — Zia
rele indiene de diferite orientări 
politice acordă o mare importan
tă propunerii guvernului sovietic 
cu privire la participarea șefilor 
de guverne la lucrările Comitetu
lui celor 18 pentru dezarmare.

Relatînd despre mesajul lui 
N. S. Hrușciov, adresat lui Ken
nedy și Macmillan, ziarul „Assam 
Tribune" scrie că Uniunea Sovie
tică „crede în coexistența tuturor 
tarilor, indiferent de ideologiile 
politice și orînduirile lor sociale".

„Statele Unite trebuie să accep
te propunerea lui N. S. Hrușciov 
ca șefii de guverne ale țărilor re
prezentate în Comitetul celor 18 
să participe la lucrările acestui 
comitet" — se scrie în articolul 
redacțional a| ziarului „Swadhi- 
nata".

Ziarul „Navoharet Times'

se 
cele 
Eu- 

țaiâ

slab 
este controlată

„Nici libertate, nici morală 
și nici pline* așa caracteri
zează Humberto Delgado, 
unul dintre liderii opoziției 
portugheze, situația din Por
tugalia zilelor noastre.

După 35 de ani de domnie 
salazaristă, Portugalia 
prezintă ca una dintre 
mai înapoiate țări din 
ropa. In Portugalia, 
agrară de tip semifeudal, 
majoritatea pămînturilor a- 
parțln cîtorva seci de mari 
latifundiari*

Industria Portugaliei, 
dezvoltată, 
de cîteva mari monopoluri 
în care predomină capitalul 
străin, in special cel ame
rican și englez. In ultima 
vreme au pătruns intens ca
pitaluri vest-germane. Mono
polurile „mixte* „SACOR", 
„Radio Marconi", „CUF“ (în 
metropolă), compania „Mo- 
zambic Gulf Oil" și trustul 
anglo-americano-belgtan „An
gola Diamond" în colonii 
storc profituri însemnate, In 
timp ce muncitorii portughezi 
nu izbutesc de cele mal mul
te ori sd-fi 
măcar hrana 
tn timp oe 
zilnic al unui 
ghez este de

asigure nici 
silnică. Astfel, 
cîștlgul mediu 
muncitor portu- 

9__ ____  __ 20-25 escudoe,
un kilogram de carne oostă 
30 eeaudoa, iar unul de 
pline 6 escudo». Șomajul 
este tn continuă creștere. 

Regimul salazarist, care a 
adus țara la sapă de lemn, 
s-a menținut totuși la putere 
decenii de-a rîndul numai 
datorită terorii. Instrumentul 
cel mai sigur al lui Salazar 
este P.I.D.E. — poliția politică 
portugheză.

Poliția salazaristă arestea
ză, întemnițează, torturează 
sau ucide oameni nevinovați

LONDRA 17 (Agerpres). — 
lntr-un articol redacțional, 
intitulat „Tratative de pace 
cu Hrușciov. Nu se poate ad
mite ca Anglia să aibă un rol 
secundar"*, săptămînalul labu
rist „Tribune" cere guvernu
lui englez să accepte propu
nerea lui N. S. Hrușciov ca 
lucrările Comitetului celor 18 
pentru dezarmare să se încea
pă la nivelul șefilor de gu
verne. „Nu se poate admite, 
declară „Tribune**, ca guver
nul să fie mereu de acord cu 
hotărîrile americanilor. Parti
dul laburist trebuie să ceară 
să ne alăturăm tratativelor de 
pace la cel mai înalt nivel".

„Aceste tratative, scrie „Tri
bune", nu numai că ar fi bine 
să aibă loc la cel mai înalt 
nivel, dar ele sînt posibile nu
mai la cel mai înalt nivel. De 
ce să se aștepte ca miniștrii 

pronunță pentru propjr.e»ee Li 
N. S. Hrușciov, întruert „în u’K- 
mîi ani au avu* loc mai multe 
conferințe ala miniștrilor Afaceri
lor Externe și cu toate ecestee ele 
nu au putut să rezolva ce'e mai 
importante probleme mondiale".

Dușmanii dezarmării 
la lucru...

PARIS
După ce 
Macmillan
Kennedy au anunțat că vor 
relua experiențele nucleare 
tn atmosferă și au respins 
propunerea U.R.SS. de a 
participa la începerea lucră
rilor conferinței pentru 
nrmare de la Geneva, 
nou fapt vine să confirme 
puterile occidentale nici 

17 (Agerpres). — 
primul ministru 
și președintele

de- 
un 
că 
nu

după bunu] »i plac. Un de
nunț mincinos, o bănuiala cît 
de mied sînt deajuns pentru 
ca P.LD.E. lă intre în ac
țiune. Ca urmare a acestui 
fapt, mii de oameni au fost 
condamnați la închisoare pe 
viață. închisorile portugheze 
sînt pline. Printre* deținuți se 
află personalități marcante 
ca fizicianul Mario Silva, 
profesorul Orlando de Car
valho, pictorul loaquim Na- 
morado, ziariști! Ribeiro do 
Santos și Râul R6go, criticul 
literar Mario Vilaca. Deose
bit de crîncenâ este teroa- 

dealănțuită împotrivaroa
comuniștilor. De ani îndelun
gați zac în închisori condu
cătorii partidului comunist 
Pirei Jorge, Octavian Pato, 
Carlos Costa șl numeroși ac
tiviști.
Un ofițer portughez, întemni
țat pentru activitatea împotri
va lui Salazar, relata recent 
următoarele : „Am avut posi
bilitatea sâ văd cum erau 
torturați camarazii mei, cum 
erau tîrîțl plini de sînge în 
celulele lor după Interogato
riu. Pe atunci existau în în
chisorile portugheze zeci 
mil de deținuți politici, 
mărul lor e azi aproape 
două ori mal maro"...

de
Nu

da

Afacerilor Externe, ale căror 
împuterniciri, firește, sin: li
mitate, să încheie acorduri 
care, potrivit însuși caracteru
lui lor nu pot fi întruchipate 
în tratative sau în alte do
cumente ? Marile probleme 
trebuie revolvate de oameni 
mari".

----- •------

Răspunsul 
guvernului Suediei
STOCKHOLM 17 (Agerpres). 

— TASS transmite: La 17 fe
bruarie primul ministru al 
Suediei, Tage Erlander, a tri
mis răspunsul la mesajul Iui 
N. S. Hrușciov, președintele 
Consiliului de Miniștri al 
UJt-S.S. Exprimîndu-și spe
ranța că prezența șefilor de 
guverne sau șefilor de state 
la tratative ar putea să con
tribuie la crearea unei baze 
sănătoase pentru lucrările Co
mitetului, Erlander declară că 
guvernul Suediei a studiat cu 
atenție și in spirit pozitiv 

cerea șefului guvernului 
ic. Cu toate acestea, in 
îs se spune câ guvernul 

Suediei acceptă să fie repre
zentat la conferința de la 
Geneva la nivelul șefilor de 
guverne dacă această propu
nere va fi sprijinită de toate 
țările membre ale Comitetu
lui, inclusiv de marile puteri 
militare.

pre

se gîndesc să pună capăt 
cursei înarmărilor nucleare 
și să înceapă tratative serioa
se de dezarmare. Intr-un ar
ticol publicat in „Revue des 
Deux Mondes" ministrul de 
Război al Franței, Messmer 
face cunoscut că Franța in
tenționează să continue expe
riențele nucleare pînă în 
1970, dată la care își propune 
să aibă bombe termonu
cleare.

Numai aceste metode in
chizitoriale l-au salvat pînă 
acum pe Salazar de mînia 
poporului Evenimentele din 
ultima vreme dovedesc însă 
ca în prezent nimic nu mai 
poate împiedica falimentul 
regimului dictatorial portu
ghez.

Anul 1961 a adus cu sine 
lovituri puternice imperiului 
salazarist Răscoala anticolo- 
nialâ din Angola, epopeea 
navei „Santa Maria" care a 
stîrnit vîlvă în lumea întrea
gă, eliberarea coloniilor por
tugheze Goa, Daman și Din 

exem- 
culmi- 
orașul 

loc în 
Deși 

în sînge, aceasta

sînt cele mai grăitoare 
ple. Toate acestea au 
nat cu răscoala din 
Beja, care a avut 
noaptea de Anul Nou. 
înăbușită 
răscoală a zdruncinat puter
nic temeliile, și așa șubrede, 
ale odiosului regim salaza
rist. In articolul publicat în 
săptămînalul francez „LEX- 
PRESS" ofițerul portughez 
mai sus pomenit (care din 
motive lesne de imaginat a 
ținut sa rămînă anonim) scria 
următoarele :

„Epoca loviturilor de aver
tisment a trecut... în cursul 
primei nopți a acestui an, 
opoziția a încercat să ralie
ze țara în jurul ei. Ea a eșuat

REDACȚIA H ADMINISTRAȚIA! Bucure*^ tJSdntedl". TeL 17.60JA SWuJi fiombinațul .SftM 6dntell\

I. Gagarm — cetățean 
de onoare a două orașe 

cipriote
NICOSIA 17 (Agerprw). — 

TASS transmite: La 15 fe
bre arie In orașul Larnaca cm 
luat sfîrșit seara tirzia nitin- 
gul și festiritățile organizate 
cu ocazia vizitei prunului 
cosmonaut din lume, L A 
Gagarin.

Primarul orașului Larnaca, 
Hristodulidis, a comunicat 
cosmonautului sovietic că 
autoritățile și locuitorii ora
șului l-au ales cetățean de 
onoare al orașului. Acum 
L A. Gagarin este cetățean 
de onoare a două orașe ci
priote — Famagusta și Lar
naca.

La 16 februarie Gagarin a 
plecat în orașul LimasoL

I ---------------

De Gaulle și Adenauer — 
pe vechile poziții războinice

BONN 17 (Agerpres). — In 
comunicatul laconic dat pu
blicității după întrevederea 
dintre cancelarul Adenauer și 
președintele de Gaulle se men
ționează că participanții la 
tratative au avut un schimb 
de păreri cu privire la situa
ția politică, inclusiv cu pri
vire la relațiile dintre Est și 
Vest, problemele Berlinului 
occidental și germană, precum 
și problema dezarmării. Ei 
și-au exprimat, de asemenea, 
intenția de a continua efor
turile pentru 
bloc politic, 
european.

In ceea ce privește primul 
grup de probleme, din comen
tariile presei rezultă că la 
Baden-Baden a fost reafirma
tă vechea poziție nerealistă a 
Bonn-ului și Parisului, care

crearea unui 
închegat, vest-

după prima oră de lupte. Re
volta a fost înlrfntâ. Dar prin
tre cadavrele care lmpînzeau 
trotuarele din orașul Beja 
s-au numărat atît civili cit șl 
militari, atît soldați, ofițeri, 
subofițeri cît șl muncitori, co- 
mercianți șl funcționari. Așa
dar nu a fost o revoltă a 
unor militari nemulțumiți, cl 
o revoltă populară. Prima 
revoltă care s-a produs în 
această țară de la Începutul 
actualului regim".

Ziarul francez „COMBAT" 
arata ca răscoala de la Beja 
reprezintă .o nouă lovitură 
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puternlcă pentru Salazar șl 
anunța furtuni viitoare și mai 
puternice". Iar ..NEW YORK 
HERALD TRIBUNE-' scria câ 
„din toate necazurile pe care 
dictatorul portughez Salazar 
Ie-a avut anul trecut, acesta 
este cel mai serios, mai se
rios chiar decît pierderea co
loniei Goa, mai serios decît 
răscoala din Angola" deoa
rece acesta „a fost prima 
provocare armata fâțișâ îm
potriva regimului Salazar 
chiar în Portugalia metropoli
tană".

Evenimentele care au avut 
loc în ultima vreme în Portu
galia dovedesc ca în ciuda

PESTE
11111111111111111111111111111111111111111111111^1111111111111

In apărarea vieții
lui Gizenga

BAMAKO 17 (Agerpres). - 
Opinia publică din Africa și 
Asia continuă să-și ridice cu 
hotcrîre glasul împotriva a- 
restării și detențiunii ilegale 
a lui Antoine Gizenga și îm
potriva amestecului puterilor 
imperialiste în treburile in
terne ale Congoului.

„Viața lui Gizenga este în 
pericol. Să fie smuls acest în
flăcărat patriot din mîinile 
ucigașilor lui Patrice Lu
mumba", se spune într-o de
clarație a Organizației pentru 
apărarea păcii din 
Mali. Ea 
retragerea 
nari din 
imediată 
zenga.

Ziarul 
cent publicității o declarație a 
Prezidiului C. C. al Partidu
lui Comunist din Japonia în 
care sînt demascate firidele-

Republica 
asemenea, 
de merce- 
eliberarea

Antoine Gi-

cere, de 
trupelor 
Congo și 
a lui

„Akahata" a dat re-

I

împiedică reglementarea pe 
calea tratativelor a probleme
lor internaționale importante.

Corespondentul ziarului ,,L’ 
Humanity", Pierre Durand, 
este de părere că în urma 
tratativelor de la Baden-Ba
den militarismul vest-german 
și-a întărit pozițiile în detri
mentul intereselor naționale 
ale Franței și cauzei păcii în 
lumea întreagă.

Comentatorii remarcă 
că dacă cei doi oameni
stat au fost de acord în ceea 
ce privește continuarea poli
ticii de intensificare a încor
dării internaționale, în proble
mele relațiilor dintre cele două 
țări în cadrul Pieții comune, 
din care fac ambele parte, 
s-au manifestat divergențe se
rioase.

însă 
de

intensificării terorii, în ciu
da sprijinului pe care-l pri
mește din partea puterilor 
membre ale N.A.T.O., regimul 
salazarist se apropie de 
sfîrșit Aceasta se datoiește 
luptei curajoase a poporului 
portughez care n-a încetat 
nici o clipă în decursul ce
lor 35 de ani de dictatură. 
Această luptă In ultima vre
me s-a intensificat. Astăzi mal 
mult ca oricînd poporul por
tughez luptă cu curaj șl ho- 
tarîre pentru libertate și de
mocrație, pentru pace, împo
triva sîngerosului regim sa
lazarist. Forțele democratice 
din Portugalia acționează 
din ce în ce mai strîns. La 
alegerile din noiembrie 1961 
comuniștii, socialiștii, cato
licii, republicanii și liberalii 
s-au prezentat împreună. Po
porul portughez sprijină cu 
tot mai multă hotărîre opozi
ția.

Adepților regimului lui Sa
lazar le place să-și numea
scă cu cinism țara „împără
ția tăcerii". Poliția asasinea
ză pe tăcute. In colonii ma
sacrele se fac tot pe tăcute. 
Peste tot, tăcere. Acest ta
blou nu se mai potrivește 
astăzi. Portugalia zilelor noa
stre nu mai este o „împără
ție a 
laz ar 
peste 
ghez 
puțin 
tacă
evenimente prevestesc furtu
na viitoare, care mai devre
me sau mai tîrziu va pune 
capăt celui mai negru epi
sod din Istoria Portugaliei.

tăcerii". Crimele lui Sa- 
au devenit cunoscute 
tot, iar poporul portu- 
este în prezent mai 
ca oricînd dispus să 
fără crîcnire. Recentele

ION D. GOIA 

gile săvârșite de imperialiști în 
Congo, la adăpostul steagului 
O.N.U. Declarația cuprinde un 
protest împotriva arestării lui 
Gizenga și cheamă poporul 
japonez la lupta pentru apă
rarea acestui patriot.

S.U.A. își intensifică intervenția 
militară in Vietnamul de Sud

SAIGON 17 (Agerpres). — 
La Saigon a devenit cunoscut 
— anunță agenția Associated 
Press — că autoritățile de la 
Washington au ho Mâi să mă
rească de la 6 la 18 ]uni ter
menul serviciului militar pres
tat în Vietnamul de sud de 
către unele trupe americane. 
Această măsură se referă în 
primul rînd la militarii care 
deservesc unitățile de elicop
tere și avioane ale S. U. A. 
trimise în Vietnamul de sud 
pentru a-1 sprijini pe dictato
rul Ngo Dinh Diem în lupta 
împotriva forțelor patriotice. 
Totodată, potrivit unor surse 
militare americane din Sai
gon, în cursul acestei săptă
mâni se așteaptă sosirea unui 
număr de distrugătoare de es
cortă americane.

Jandarmii coloniali americani 
își dau arama pe față...

NEW YORK 17 (Agerpres). — 
Corespondentul Agenției Associa
ted Press transmite din Bandung :

Robert Kennedy, ministrul de 
Justiție al S.U.A., a comunicat as
tăzi că Statele Unite nu vor lua 
apărarea Indoneziei în conflictul 
ei cu Olanda din cauza Noii Gui
nee de vest. (Irianul de Vest — 
n.r.).

în cea mai aspră declarație fă
cută în timpul călătoriei sale de 
„bunăvoință", Kennedy a spus 
studenților de la Universitatea din

Aspect de la una din ma
nifestațiile de protest îm
potriva vizitei în Japonia 
a ministrului justiției al 

S.U.A., Robert Kennedy

Foto: JAPAN PRESS

Pe scurt
NICOSIA. — După cum 

transmite agenția Reuter, la 
Nicosia a fost publicat un co
municat în care se anunță că 
guvernul cipriot a adoptat ho- 
tărîrea de a nu permite sto
carea de arme nucleare pe 
teritoriul Ciprului. Guvernul 
l-a autorizat pe Splros Kypri- 
anou, ministrul de Externe, să 
Informeze pe secretarul gene
ral provizoriu al O.N.U., că 
Ciprul va accepta orice iniția
tivă In vederea convocării 
unei conferințe pentru inter
zicerea armelor atomice și cu 
hidrogen.

XIENG-KUANG. — Conti- 
nuînd cu încăpățînare să se 
situeze pe o poziție obstruc
ționistă in problema creării 
unui guvern de coaliție al 
Laosului și să încalce in mod 
sistematic acordul cu privire 
la încetarea focului, gruparea 
de la Savannaket, sprijinită 
intens de „consilierii" ameri
cani, continuă să pună la cale 
noi atacuri împotriva regiu
nilor aflate sub controlul tru
pelor regale și Neo Lao Hak- 
sat. Corespondentul agenției 
U.P.L la Luang Prabang a- 
nunță că armatele Iul Nosa- 
van „acumulează tot mai mul
te forțe pentru un puternic 
atac plănuit în Laosul de 
nord, la Nam-Ta”.

• •

Presa birmană a publicat și 
continuă să publice nume
roase articole în care sînt 
aspru condamnați trădătorii 
congolezi care l-au arestat pe 
cel mai bun colaborator al 
lui Lumumba.

WASHINGTON 17 (Ager
pres).

Pentru a treia oară în ulti
mele două luni ministrul de 
Război al S.U.A., Mc Namara 
va conferi cu principalii con
ducători militari americani 
asupra situației din Vietnamul 
de sud. La această conferir» 
ță, care se va desfășura la 
Honolulu în Havai începînd 
de duminică, vor participa 
după cum anunță agențiile a- 
mericane, A. Harriman, secre
tar de stat adjunct pentru 
problemele Extremului Orient, 
amiralul Felt, comandantul 
forțelor militare americane 
din Pacific, generalul Lemnit- 
zer, președintele Comitetului 
mixt al șefilor de stat ma
jor.

sînt 
Olan- 
adău-

Bandung ca Statele Unite 
mîndre de relațiile lor cu 
da. „Voi (indonezienii) — a 
gat e| — sîntefi absurzi dacă cre
deți că America este împotriva 
Olandei".

DJAKARTA 17 (Agerpres). 
'Agenția Associated Press re
latează că mari demonstrații 
au avut loc la Surabaja, ca
pitala Javei de est (Indone
zia), împotriva sprijinului a- 
cordat colonialiștilor olandezi 
de S.U.A. Demonstranții au a- 
runcat cu pietre în clădirea 
consulatului american din a- 
cest oraș și au incendiat au
tomobilul consulului De ase
menea, ei au pătruns în clă
direa serviciului de informații 
american, devastîndu-L Pe pe
reții celor două clădiri de
monstranții au scris lozinci 
antiamericane.

HIENELE
„ȘTIINȚA"

nchipuiji-vă că un-
deva, în vt•eo țară
ar exista un hof
mai cinic decît toți
noții. Hoții de rînd
fură șl tac. Dar ho-
tului acesta nu-i pri-

ește rodul hoției decît dacă la de
sert poate face și puțină teorie. 
„Nu sînt eu de vină că sînt hof, 
zice el către păgubaș, lingîndu-și 
buzele după înghițirea prăzii. De 
vină ești tu, care ai avut bani și 
astfel m-ai obligat să-i fur l“.

închipuiîi-vă și un ucigaș mal 
cinic decît toți ucigașii. Proptin- 
du-șl cișmele în trupul Inert al 
victimei, el j se adresează cu 
perioritate" intelectuală : 

sînt eu de vină că 
ucis, dragule. Tu 

ești de vină prin faptul că 
erai viu. Asta m-a scos din 
sărite și te-am omorît".

închipuifl-vă cum aceste 
două personaje contopite 
într-unul singur, într-un 
individ care nu se remarcă 
decît prin faptul că poartă 
în buzunar o legitimație de 
redactor al revistei ame
ricane „Newssweek-, și vă 
veți apropia de adevăratul 
chip moral al eroului 
pamfletului nostru. Am fo
losit termenul „vă ve|l 
apropia", fiindcă ho|ul și 
ucigașul pe care i-am fo
losit ca termeni de compa
rație ne dau încă o ima
gine palidă a scribului nostru 
la „Newssweek".

Palidă — fiindcă acest scrib 
vrea să omoare și să jefuiască , 
unul, pe doi sau pe mai mulfi 
oameni cl — dacă ar pufea — 
pe toți cel care nu sînt de acord 
cu politica 
S.U.A.

Palidă — 
nici nu vrea 
ucidă el pe 
pună să se ucidă între ei.

Palidă — fiindcă atunci cînd își 
teoretizează abominabila crimă 
morală, are neobrăzarea cumplită 
să încerce a se sprijini pe știință, 
pe cea care trebuie să aducă lu
mină și belșug oamenilor.

Fabricanții de arme, ațlfătorH la 
război din Statele Unite, au știu! 
ce au făcut cînd l-au angajat 
pe acest ticălos. El nu e harnic 
(din tot cuprinsul articolului,,Cau
zele războiului* îi aparține numai 
un rînd) dar este perfid. Căutînd 
să obișnuiască pe oamenii simpli 
cu Ideia necesității șl Inevitabili
tății războiului, el a găsit niște 

de

nu 
pe

monopolurilor din

fiindcă acest scrib 
să se obosească să-i 
oameni, ci vrea să-l

fl • A* * «Ului ii cinta
osanale

„Economist"
T-7 n adevărat imn de sla- 
// vă înălțat cursei înar

mărilor a apărut în re 
vista londoneză „ECONO 
MIST". El a fost inspirat de 
Cartea albă a guvernului bri 
tanic consacrată „probleme
lor apărării în anul 1962**. Ro
dul acestei inspirații este in 
titulat „Noua ordine a priori 
taților".

Ceea ce-i bucură în mod 
deosebit pe autorii imnulu 
este știrea că guvernul englez 
intenționează să accelereze 
cursa înarmărilor nucleare.
„Arma termonucleară — se 
extaziază domnii de la „ECO
NOMIST** — este sprijinul cel 
mai bun în apărarea interese
lor noastre". Această idee 
străbate ca un fir roșu între 
gul articol, lată mostre de 
aforisme pe această temă spi
cuite din revistă ;

„Prioritatea trebuie s-o aibă 
bombardierele ultrarapide cu 
armament atomic".

„înainte de orice trebuie să 
perfecționăm bombele nu
cleare".

Chiar și numai din aceste

Însemnări
IIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

citate se vede limpede ca
racterul orientarea „noii 
ordini a priorităților** pentrv 
care se entuziasmează „ECO 
NOMIST“: prioritatea răz
boiului față de pace; priori
tatea cursei înarmărilor față 
de dezarmare ; prioritatea în- 
veninării atmosferei interna 
ționale față de tratative, acor 
duri și colaborare.

Adevăratul scop al imnului 
pe care revista britanică îl 
înalță cursei înarmărilor nu
cleare este de a intimida, de
zorienta și speria pe oamenii 
simpli din Anglia care, după 
cum recunoaște chiar „ECO
NOMIST", „nu se împacă 
ușor cu doctrina înarmărilor 
expusă în noua Carte albă".

Scopul teoriilor despre „no
ua ordine a priorităților" — 
care nu are de altfel nimic 
nou în esența ei — este să-i 
convingă pe englezi că trebuie 
să îndure povara mereu mai 
apăsătoare a cheltuielilor mi
litare.

„Fără îndoială — scrie re
vista — trebuie să pornim de 
la premiza că populația va 
trebui să plătească impozite 
foarte mari pentru acoperirea 
cheltuielilor militare. Și nu 
există nici o garanție că aces
te impozite nu vor deveni și 
mai mari în anii viitori".

Organul principal al mono
polurilor engleze s-a exprimat 
cum nu se poate mai limpede 
Imnul pe care-l înalță cursei 
înarmărilor este — după cum 
se vede — un imn închinat 
profiturilor uriașe ale concer
nelor morții.

E. R.

pseudo-savanfi, șl a trunchiat niște 
citate din fel de fel de cărfi pen
tru a ajunge la ideia că „omul 
este un asasin potential care păs
trează în natura sa toate instincte
le sîngeroase ale dinozaurilor**

Ca să ne convingem și mai 
mult de mîrșăvia acestui șacal de 
presă să vedem unul din exem
plele „științifice" pe care le. fo
losește. Un pretins zoolog austra
lian, Able-Abeshfeldt a așezat doi 
șobolani în încăperi izolate. După 
un timp, l-a pus în aceeași cuș
că și le-a oferit o hrană bogată. 
Șobolanii care s-au îniîlnit pentru 
prima dată în fața mîncării, au 
început să-și arate colții și să sa 

muște unul pe altul. Acest 
fapt a fost teoretizat în 
felul următor i, „pasiunea 
pentru luptă este în mod 
egal inerentă tuturor vie
țuitoarelor, începînd cu peș
tii și terminînd cu omul". 
Cu alte cuvinte războiul nu 
este un produs al unei ne
drepte orînduiri sociale, ci 
rezultatul „pasiunii pentru 
luptă"* a omului. Cine se 
aseamănă — colaborează. 
Părerile lui Able Abeshfeldt 
și cele ale mîzgălitorului 
de hîrtle de la „News- 
sweek" coincid. Numai că 
al doilea e mai isfef și ia 
bani grei pentru „cugetările 
profunde" emise de pri
mul.

Dar fiindcă am pornit de 
la hoți să ne întoarcem la ei. Un hoț 
calificat trebuie să aibă nu numai 
mina lungă ci și obraz gros. Pentru 
ca atunci cînd Se descoperă furtul 
șl se caută făptașul, el să zîmbeas- 
că angelic și pudic. Scribul de la 
j.Newssweek** e într-adevăr cali
ficat în tîlhărla lui și are un obraz 
mai gros ca un blindaj de tanc.

Că nimeni nu poate crede ase
menea aberații halucinante, asta 
nu mai trebuie demonstrat, și am 
încheia aici aceste rînduri, dacă 
nu ne-ar fi venit în minte o pro
punere pentru revista „News- 
sweek". Dacă tot a încercat să do
vedească pe bază de „știință" că 
omul e o fiară, de ce n-ar în
cerca și o experiență practică do
veditoare • să-l închidă pe acest 
sinistru filozof într-o cușcă, ală
turi de o hienă (probabil că un 
dinozaur ar fi dificil să procure), 
demonstrînd astfel convingător. 
,,pasiunea pentru luptă" a omu
lui. Astfel, revista s-ar dovedi, pe 
plan filozofie, consecventă.

BEN DUMITRESCU


