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In întrecere pentru produse 
de cea mai bună calitate

Ce așteptam Produse chimice
de la tineri bune și ieftine

I |IU£L II n lumina Directi-
gSag1 velor C.C. al P.M.R. 

cu privire la cri- 
, teriile principale

IgaȚl ale întrecerii so- 
I HSU I III cialiste, colectivul 

întreprinderii noa
stre s-a angajat să obțină în 
1962 economii în valoare de 
200.000 lei la prețul de cost și 
300.000 lei beneficii peste plan, 
să reducă consumurile speci
fice de materie primă cu 0,5 
la sută față de indicii planifi
cați. N'e-am propus, de aseme
nea, să dăm peste plan 10.000 
kg pale lînă și 18.000 kg lînă 
spălată, să facem o valorifi
care optimă a sorturilor de 
lînă etc.

Toate eforturile muncitori
lor întreprinderii noastre sînt 
îndreptate, sub conducerea 
organizației de partid, pentru 
îndeplinirea acestor angaja
mente. Printre muncitori 
sînt numeroși tineri, care, mo
bilizați de organizația U.T.M., 
pot contribui în mare măsură 
la micșorarea consumurilor 
specifice, la îmbunătățirea 
calității produselor noastre.

Organizațiile U.T.M. din sec
țiile întreprinderii au multe 
posibilități în această privin
ță. Ele și-au asumat ca sarci
nă de prim ordin să mobili
zeze și să antreneze la între
cerea socialistă organizată de 
sindicat întreaga masă a tine
retului.

Organizațiile U.T.M. și-au 
propus apoi să ajute pe fie
care țînăr în îndeplinirea sar
cinilor profesionale, să mun
cească în așa fel încît fiecare 
să ajungă la nivelul celor mai 
buni, al fruntașilor în produc
ție. Ajutînd conducerea între
prinderii și sindicatul în orga
nizarea cursurilor de ridicare 
a calificării, desfășurînd o lar
gă acțiune pentru economisi
rea materiei prime, contribu
ția organizației U.T.M. la 
mobilizarea tinerilor la înde
plinirea angajamentelor între
prinderii pe anul 1962 va fi 
deosebit de însemnată.

Cum pot contribui tinerii, 
mobilizați de organizația 
U.T.M., la îndeplinirea anga
jamentelor pe anul 1962?

In primul rînd, prin întări
rea la fiecare loc de muncă a
simțului de răspundere al ti
nerilor, prin creșterea con
știinciozității în executarea 
fiecărei operații. La noi 
sînt, de exemplu, comisii 
care recepționează calitativ 
linurile venite de la furni-

Sărbătorirea

ceferiștilor"

lu-zori, comisii în care 
crează mulți tineri. Ei trebuie 
să manifeste o deosebită exi
gență, deoarece o recepție ne
corespunzătoare poate avea 
multe urmări negative în fa
zele următoare ale procesului 
de producție.

Dar aceasta nu e deajuns. 
Simțul de răspundere față de 
ceea ce produci * ’ 
țit de strădania pentru ridi
carea calificării. ~ 
tru aceasta sînt 
cărți de specialitate interesan
te și bune, ingineri, maiștri, 
muncitori cu o înaltă califi
care, din a căror prețioasă 
experiență tinerii au 
.văța.

Anul acesta trebuie 
tată mult activitatea 
perfecționarea profesională a 
tinerilor. Toate locurile de 
muncă cer, bineînțeles, însu
șirea de noi cunoștințe dar aș 
vrea să insist îndeosebi asu
pra sectorului unde se sortea
ză linurile pentru că de felul 
cum se muncește aici depin
de în bună măsură îmbunătă
țirea calității, reducerea con
sumului specific și pentru că 
aici, calificarea, experiența 
muncitorului au un rol deose
bit.

Anul 
o serie 
dicarea 
muncitori de la sortare. Orga-

trebuie înso-

Condiții pen- 
multe. Avem

ce in-

dezvoS
pentru

trecut, noi am aplicat 
de măsuri pentru ri- 

calificării tinerilor

MIHAI KOSTENCZYK 
directorul întreprinderii 

„Textila-Grivița* — București

(Continuare în pag. a 3-a)

Pro c

Cu prilejul Zilei ceferiștilor, 
duminică, oamenii muncii din 
țara noastră au sărbătorit în- 
tr-un cadru festiv cea de-a 
29-a aniversare a eroicelor 
lupte ale ceferiștilor și petro
liștilor din februarie 1933.

La adunarea festivă care a 
avut loc în cursul dimineții la 
Ministerul Transporturilor și 
Telecomunicațiilor au partici
pat tovarășii Dumitru Simu- 
lescu, ministrul Transporturi
lor și Telecomunicațiilor, Con
stantin Ion, secretar al Comi
tetului Orășenesc București al 
P.M.R., Dumitru Diaconescu, 
președintele Comitetului exe
cutiv al Sfatului Popular al 
Capitalei, ceferiști care au luat 
parte la desfășurarea luptelor 
revoluționare și la grevele din 
februarie 1933, activiști de 
partid, de stat și ai organiza
țiilor obștești, muncitori din 
depourile C.F.R. și din alte 
întreprinderi și instituții din 
Capitală.

Adunarea a fost deschisă 
de tov. Gheorghe Ionescu, 
președintele Consiliului Sin
dical Orășenesc București.

Despre semnificația și im
portanța evenimentelor din 
februarie 1933 a vorbit tov. 
Alexandru Grecu, președintele 
C.C. al Uniunii Sindicatelor 
din întreprinderile de trans
porturi și telecomunicații.

Luînd apoi cuvîntul tov. 
Dumitru Simulescu, ministrul 
Transporturilor și Telecomu
nicațiilor, a arătat printre al
tele, că prevederile șesenalului 
cu privire la modernizarea 
transporturilor se realizează 
cu succes în toate întreprinde
rile feroviare din țară. Anul 
trecut o serie de stații C.F.R. 
au fost echipate cu instalații 
de centralizare electrodinami- 
că, a crescut transportul măr
furilor, s-a îmbunătățit mult 
rulajul vagonului-marfă. Mun
citorii ceferiști, a subliniat, 
vorbitorul, nu precupețesc nici 
un efort pentru a reduce în 
continuare staționarea vagoa
nelor, pentru regularitatea și 
siguranța circulației, ei econo
misesc importante cantități de 
combustibil.

Formațiile artistice ale Uzi
nelor „Grivița Roșie”, Minis
terului Transporturilor și Tele
comunicațiilor și Direcției Re
gionale C.F.R. București au 
prezentat în încheiere un fru
mos program artistic.

Adunări consacrate sărbăto
ririi luptelor și grevelor din 
februarie 1933 și Zilei Ceferiș
tilor, au avut loc în Timișoara, 
Craiova, Iași și în alte centre 
feroviare din țară.

(Agerpres)

Proletari din toate țările, uniți-văt

cînhia
tineretului

La Combinatul chimic din Făgăraș a avut loc o adunare în 
cadrul câreia muncitorii, inginerii și tehnicienii au stabilit, în 
lumina Directivelor C.C. al P.M.R., angajamentele lor pentru 
acest an în întrecerea socialista. Printre altele, adunarea a 
prevăzut:

• sâ depășească planul de producție cu 2.100.000 lei:
• sâ sporească productivitatea muncii cu 1 la sută fața de 

sarcina planificată;
• să obțină, din întreaga producție de sulfat de amoniu, 90 

la suta produse de calitatea I-a;
• să realizeze economii in valoare de 2.400.000 lei peste pre

vederi ;
• sâ realizeze beneficii în valoare de 2 milioane lei peste 

plan.

Angajamentele 
laminoriștilor 

de la „Industria Sîrmei“
Analizînd, în cadrul unei 

recente adunări, posibilitățile 
pe care le au de a spori in 
acest an productivitatea mun
cii, de a îmbunătăți calitatea 
produselor, muncitorii, tehni
cienii și inginerii de ’.a Uzi
nele „Industria Sirmei" din 
Cîmpia Turzii s-au angajat:

• să dea 8.650 tone produse 
diferite peste plsn. printre 
care: 4.400 tone laminate,
2.300 tone sirmâ trefilată, 759 
tone sirmâ zincată, 659 tone 
cuie de construcții ;

o sâ reducă procentul ad
mis de rebut cu 3

• să realizeze economii în 
valoare de 8GO.COO lei peste 
plan și beneficii în valoare de 
1.000.000 let

In vederea înfăptuirii aces
tor angajamente a fost în
tocmit un amplu plan de mă
suri tehnico-organizatorice.

Lucrări de calitate
și economii

la sută ;

Organ Central al Uniunii Tineretului
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edee
tehnologice no

Alături de întregul 
colectiv, tinerii de la 
întreprinderea „Teh- 
nomeîal" din Timi
șoara s-au angajat, în 
lumina Directivelor 
C.C. al P.M.R. cu pri
vire la criteriile prin
cipale ale întrecerii 
socialiste, să 
noi îmbunătățiri 
nilor agricole 
cate aci.

în aceste zile 
nizația . U.T.M. 
preocupată de 
lizarea tuturor
lor la întrecerea so
cialistă, la aplicarea

orga- 
este 

mobi- 
tineri-

măsuri-or tehnico-or- 
ganizafarice, care să 
asigure realizarea an- 
gajamerfelor stabilite. 
Astfel, alături de a.’fi 
muncitori, mai mu'ți 
tineri din secția a Hl-a 
mecanică, aducind îm
bunătățiri în procesul 
tehnologic de fabri
cație, lucrează unele 
repere de la mașina 
de stropit și prăfuit 
în livezi după un nou 
procedeu tehnologic. 
Bunăoară, apărătoarea 
de la această mașină 
este confecționată în 
prezent dintr-o singu
ră bucată de tablă e-

1
operația!iminîndu-se 

de sudură.
De asemenea, ti

nerii lăcătuși losif 
Brio și Ada beri Misz- 
lai, aducind modifi
cări în sistemul de 
confecționare la repe
rul la care lucrează, 
au scurtat timpul de 

- execuție de la 16 ore 
pentru 150 de piese 
la numai patru ore. 
Prin aceste îmbunătă
țiri au crescut indicii 
tehnici’ de funcționa
re, iar mașin-a capătă 
un aspect modern.

Zn cadrul întrecerii so
cialiste constructorii de 
la Mamaia muncesc cu 

avint sporit pentru a da în 
folosință în pragul noului 
sezon întregul complex hote
lier de 10.000 de locuri. Cons
tructorii pun un accent deose
bit in întrecere pe executa
rea unor lucrări de bună ca
litate, la timp, precum și pe 
realizarea unor importante e- 
conomii de materiale. Brigada 
de zugravi a lui Gheorghe Ma- 
șală de la șantierul nr. 8 a 
economisit, de pildă, pînă 
acum 900 kg vopsea și 
materiale.

Organizația U.T.M. de 
șantierul nr. 8 se preocupă 
pentru ca fiecare tînăr să par
ticipe la întrecerea socialistă, 
să aibă angajamente concrete 
și să lupte pentru îndeplini
rea lor. Se acordă, de aseme
nea, o mare atenție ridicării 
fiecărui tînăr la nivelul frun
tașilor.

Grupul
„MĂIESTRÎE" (Elevii Iuliu Slenea și Traian Pleja de la 

~ " școlar metalurgic „Tehnofrig" Cluj)
Foto ; N. STELORIAN

ședința msmi
DE STAT AL R. P. ROMÎNE
Luni 19 februarie, a avut loc 

ședința Consiliului de Stat al 
R. P. Romîne.

Au luat parte tovarășii: 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, pre
ședintele Consiliului de Stat, 
Ion Gheorghe Maurer, Ștefan 
Voitec și Avram Bunaciu, vi
cepreședinți ai Consiliului de 
Stat, Grigore Geamănu, se
cretarul Consiliului de Stat, 
Anton Breitenhofer, Ion 
Creangă, Constantin Daicovi- 
ciu, Dumitru Diaconescu, Isac 
Martin, Atanase Joja,. Ro
man Mol'dovan, Mihail Ralea, 
Maria Rosetti, Ludovic Ta
kacs, Iacob “ 
Vîlcu, membri ai 
de Stat.

Consiliul a emis 
de acte normative

Printre acestea 
decretul privind reorganiza
rea Ministerului Industriei 
Petrolului și Chimiei și decre
tul cu privire la organizarea 
pe lîngă Comitetele executive 
ale Sfaturilor populare ale 
orașelor, raioanelor de oraș, 
centrelor muncitorești etc., a

, Ludovic 
Teclu și Vasile 

Consiliului

un număr 
și hotărîri. 

figurează

controlului obștesc asupra fa
bricării, transportului și des-? 
facerii plinii, în scopul de a 
se asigura producția unei pîini 
de calitate superioară.

Consiliul a fost informat 
despre stadiul proiectelor noi
lor legiuiri, în curs de elabo
rare.

In 
tată 
tată 
lului 
cu privire la activitatea Tri
bunalului Suprem, în perioada 
de la 1 ianuarie 1960 la 31 de
cembrie 1961. Din darea de 
seamă se constată o descreș
tere a fenomenului infracțio
nal, cît și îmbunătățirea acti
vității de judecată și îndru
mare a instanței supreme.

Intrucît din examinarea a- 
cestei dări de seamă a rezultat 
oportunitatea completării le
gislației civile, s-au dat indi
cații în acest sens Consiliului 
de Miniștri.

Consiliul a rezolvat apoi lu
crări curente.

continuare a fost ascul- 
darea de seamă prezen- 
de președintele Tribuna- 
Suprem, Al. Voitinovici,

Extinderea laminării
patriei

V. BOARIU G. MIHAIESCU un 
la

In comuna Bradu-Pitești funcționează o șco alâ pentru pregătirea cadrelor din G.A.C. 
Fotografia noastră vă prezintă un aspect de la o lecție de zootehnie.

Foto: AGERPRES

Tinerii colectiviști din comuna 
Ocland, raionul Odorhei, se adună 
în fiecare seară la căminul cul
tural, să participe la un program 
educativ-distractiv. Uneori audiază 
conferințe, alteori vizionează 
film, joacă șah sau participă 
competițiile de tenis de masă.

De curînd s-a ținut la cămin o 
interesantă expunere în fața hărții 
patriei pe tema ,,Să cunoaștem 
marile centre ale industriei grele 
din patria noastră". Învățătorul 
Benczedi Akos le-a explicat în 
faț? hărții principalele centre in
dustriale, zecile de tineri prezenți 
la căminul cultural făcînd astfel 
cunoștință printr-o călătorie ima
ginară cu Bucureștiul, Hunedoara 
și Reșița, cu marile întreprinderi 
din Brașov, Ploiești, Galați etc. 
Expunerea a fost însoțită de gra
fice și fotomontaje care înfățișau 
dezvoltarea industriei grele, prin
cipale'e ei produse, imagini din 
viața fabricilor și uzinelor noastre.

Producerea laminatelor Ia 
toleranțe minime, adică la di
mensiuni cît mai apropiate de 
cele ale pieselor finite, este 
una din cele mai eficiente căi 
pentru a realiza, din aceeași 
cantitate de oțel, un volum 
mai mare de produse. La Com
binatul din Hunedoara întrea
ga producție a unui sortiment 
se laminează în prezent la to
leranțe minime, iar la Reșița 
circa 40 la sută din producția 
tuturor sortimentelor.

Acțiunea urmează să se ex-

la toleranțe minime
tindă în continuare în toate 
întreprinderile siderurgice, ea 
fiind stimulată de rezultatele 
obținut anul trecut, cînd pe 
seama acesiui procedeu îna
intat au fost economisite peste 
5000 tone de metal.

Potrivit datelor primite de 
la Ministerul Metalurgiei și 
Construcțiilor de Mașini, în a- 
cest an se laminează prin pro
cedeul amintit cu peste 80 la 
sută mai multe produse side
rurgice.

Livezi și vii

stat 
din

(Agerpres)

k apărut al 35-lea volum din „Fauna R.P.R.“

ȘT. NECANIȚCHI

De curînd a apărut în librării 
un nou volum din lucrarea științi
fică „Fauna R.P.R." intitulat „Rep- 
tilia" care descrie speciile și sub
speciile acestei familii de ani
male. Este cel de-al 35-lea volum 
apărut în cadrul acestei vaste 
opere, din care pînă acum s-au 
tipărit peste 10.000 de pagini.

„Fauna R.P.R." începută

Crește numărul colectiviștilor
depunători la C. E. C.

în

reședințele Dănilă 
stă cu tîmpla spri
jinită în palmă și se 
gîndește. Apoi scrie. 
Scrie la mașină. Di
rect. Pocnește 
rele de parc-ar vrea 

să le dăltuiască într-o placă de 
marmură. Alcătuiește o scrisoare 
către „o cunoștință de-a lui“ pe 
care a revăzut-o la Consfătuirea 
pe țară a țăranilor colectiviști. De 
fapt e vorba despre directorul 
unui institut de cercetări din Bucu
rești. înainte de a destăinui în 
frazele sale scurte, directe, scopul 
scrisorii, președintele Dănilă Chi- 
rilă face un scurt istoric al dez
voltării gospodăriei colective din 
Mirăslău, începînd cu acele zile 
ale înjghebării ei. O scrie frumos, 
cursiv, cu date convingătoare. 
Apoi își spune păsurile, gîndurile. 
Sînt gînduri legate de viitorul 
gospodăriei, de dezvoltarea și 
consolidarea ei. Dănilă s-a întors 
de la Consfătuire cu învățăminte 
prețioase pe care colectiviștii au 
hotărî! să le pună în practică. 

Faptul acesta se reflectă în planul,

lite-

Peste o treime din colecti
viștii din comuna Teiuș, raio
nul Alba, sint astăzi depună
tori la C.E.C. în trecut un 
număr egal de țărani din Teiuș 
erau îndatorați la bănci, unde 
plăteau dobînzi grele.

în prima lună a anului co
lectiviștii din regiunea Hune
doara au depus la C.E.C. cu 32 
la sută mai mult decît in pe-

rioada corespunzătoare a anu
lui trecut, iar soldul depuneri
lor lor a crescut cu 90 la sută. 
De asemenea, numărul oame
nilor muncii din regiune, care 
depun lunar la C.E.C., s-a du
blat față de primele luni ale 
anului trecut. Pe întreaga re
giune revine acum un libret 
C.E.C. la fiecare 3 locuitori.

(Agerpres)

anul 1949, din inițiativa Acade
miei R. P. Romîne, -este o operă 
complexă cu o apariție de lungă 
durată. Din cele 150.000 de specii 
de animale existente la noi în 
țară, 20 la sută au fost prezentate 
pînă acum în paginile sale.

Sarcina întocmirii acestei opere 
științifice revine colectivului Insti
tutului de biologie al Academiei 
R. P. Romîne format dintr-un mare 
număr de tineri cercetători, ală
turi de care lucrează savanfi cu 
renume.

Inventarierea patrimoniului bio
logic se face și în alte țări socia
liste. Oamenii de știință de spe
cialitate din țările socialiste, cola
borează rodnic; nu de mult a avut 
loc la Budapesta prima consfătuire 
a țărilor socialiste pentru coordo
narea lucrărilor de cercetare a 
faunei.

încă 2.800 ha cuprinzînd 
dealuri supuse eroziunilor și 
terenuri slab productive 
valorificate în acest an 
gospodăriile agricole de 
și gospodăriile colective
regiunea Cluj prin plantarea 
de livezi cu pomi și vii. în 
acest scop au fost identifica
te din timp terenurile ce ur
mează să fie plantate. Pepi
nierele pomiviticole din regiu
ne au asigurat întregul mate
rial săditor de calitate supe
rioară.

în gospodăriile colective, 
lucrările de desfundare a te
renurilor destinate viței de vie 
au fost terminate cu ajutorul 
brigăzilor speciale din Stațiu
nile de mașini și tractoare. De 
asemenea au fost sâpate de 
pe acum peste 150.000 gropi 
pentru plantarea pomilor.

Numeroși specialiști de la 
sfaturile populare și cele două 
stațiuni experimentale hortivi- 
ticole din regiune acordă asis
tență tehnică unităților agri
cole.

Sate electrificate

(Agerpres)

întreprinderea regională de 
lucrări energetice-București a 
început electrificarea altor noi 
sate din cele 114 prevăzute în 
planul pe acest an.

în regiunea București există 
acum 328 sate electrificate, de 
peste 5 ori mai multe decît 
erau în anul 1938.

(Agerpres)

DOUĂ SURORI
în obiectivele propuse pentru 
196Z. Dănilă scrie : ,,Am vrea să 
dezvoltăm mai mult sectorul zoo
tehnic. Cu vacile nu stăm toc
mai rău : avem vreo 80. Am pro
pus ca la anul să sporim numărul 
la 120. Din prăsită proprie. Avem 
juninci montate, crescute de noi 
din vițele. Anu' trecut am obținut 
la fiecare vacă peste 2.500 litri

pregătit, i-am înscris la cercul de 
invăfămînt zootehnic, după ce 
ne-am convins că iubesc această 
meserie de îngrijitori și că se 
leagă de ea pe-o viață. Tovarășe 
director, m-am luat cu vorba și 
uite că tot nu v-am spus de ce 
scriu, lată ce mă îndeamnă. Am 
vrea să creștem și oi. La Consfă
tuire mi-am dat mai mult seama

care o poartă președintele 
mai multe 
de cercetare 
se reflectă 
viștilor din 
Cluj, pentru 
contenită a 
viitorul' ei. Și, bineînțeles, pentru 
viitorul lor. Și asta cum ? Prin spo
rirea producției vegetale și

Mica mecanizare

ani-

colecti- 
regiunea 

ne-

cu 
institute și stațiuni 
științifică din țară 

interesul 
Mirăslău, 

dezvoltarea 
gospodăriei, pentru

Colaborare rodnică între colectiviștii 
din Mirâslău, regiunea Cluj, și oameni 

de știință pentru obținerea unor producții sporite

lapte. Anu' acesta ne-am propus 
3.000 litri și încă nu ni se pare 
mult. Nu ni se pare pentru 
că avem îngrijitori pricepufi. 
Și nu de mult am mai 
crufat cîfiva băieți buni, 
tre cei mai vrednici tineri
lectiviști : Moldovanu Vasile, De- 
ceanu Marian, Moldovanu Pavel 
și alții. Ș-apoi nu i-am trimis ca 
îngrijitori oricum, ci după ce i-am

re- 
din-

CO-

cîte foloase aduc oile. Mai cu 
seamă acelea cu lînă fină și semi- 
fină. Am stabilit să cumpărăm. 
Dar, mai întîi, am dori sa ne re
comandați dumneavoastră rasa 
care merge la noi și pe care 
s-o prăsim....”.

Corespondența e o treabă plă
cută pentru președinte și de mare 
importanță pentru gospodărie. în 
scrisorile, în corespondența pe

male. Or, oamenii s-au gîndit că 
eforturile lor vor da rod în aceas
tă bătălie dacă își fac din știința 
agrotehnicii un prieten bun, un 
sfătuitor nedespărțit. Au fost 
invitați la gospodărie o serie de 
cercetători. De la Institutul de 

•cercetări agricole București a so
sit inginerul Berindei. „Ne stră
duim să obținem producții mari de 
cartofi. Sîntem în jurul unor orașe

industriale și cartofii se cer 
piață. Am obținut producții cu care 
nu sîntem mulțumiți : în 1959, 
13.000 kg la ha, în 1960 —
17.000 kg, iar anul trecut am 
ajuns la 22.000 kg ; sîntem însă 
siguri că se pot obține pro
ducții mult mai mari. Vă ru
găm să poftiți la noi în gospo
dărie să încercăm niște experien
țe11. Aceasta a fost invitația. Și în 
cîteva zile inginerul Berindei a 
sosit. A fost primit cu bucurie. 
Președintele l-a informat că în 
plan, gospodăria și-a propus să 
cultive cartofi pe 17 hectare 
și să obțină o producție de 
30.000 kg la hectar. După cerce
tările -făcute la fața locului, după 
ce inginerul Berindei a stat cu 
legumicultorii gospodăriei de vor
bă, a spus :

— Veți obține 45—50.000 kg 
cartofi la ha. Cum l O să mun
cim împreună.

în jurnalul pregătit special pen-

lem- 
contribuie 

calității 
acum au

in sprijinul îmbunătățirii

VASILE CĂBULEA

(Continuare în pag. a 3-a)

Pe unul din cargourile în 
lucru, la Șantierele nava
le Galați, comunistul Va
sile Stanimir se ocupă în 
permanență de creșterea 
calificării tinerilor mun
citori. Iată-1 împreună cu 
sudorul T. Nicolae urmă
rind planul construcției 

unui nou cargou.

Foto: AGERPRES

ultimii ani industria 
de produse finite din lemn 
a căpătat o largă dezvoltare. 
Pentru a face față noilor ne
cesități, numeroase fabrici de 
mobilă, de placaje, panele, 
furnire etc., folosind creditele 
pentru mica mecanizare, au 
amenajat instalații de us- 

a materialului 
fapt care 

îmbunătățirea 
produselor. Pînă ____
fost date în funcțiune aseme
nea instalații la fabricile „Li
bertatea" — Cluj, „Steaua Ro
șie" — Odorhei, „Măgura Cod- 
lei" din regiunea Brașov și 
altele. Tot din fonduri de 
mică mecanizare, aceste între
prinderi și-au procurat mașini 
portative de lustruit mobilă și 
alte utilaje.

Acum sînt în curs lucrări a- 
semănătoare la Fabrica de mo
bilă curbată „Răsăritul" din 
Pîncota și în alte întreprin
deri. Ele vin să completeze 
măsurile luate anul trecut 
cînd în industria de produse 
finite din lemn au fost execu
tate 186 de lucrări de mică 
mecanizare.

(Agerpres)
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învățătoare 
Berindan știe să 

frumos. Scrie 
ea versuri. Du- 
Barbu știe sa 
la vioară, Con-

Tînăra 
Elena 
recife 
chiar 
mifru 
cînfe 
stantin Vieru la acor
deon, Bărbulescu Nico
lae, Udrea Ion, Staicu 
Ecaterina și alți ute- 
miști din gospodăria 
colectivă sînt 
întrecuți la joc.

Așa a început 
comuna Căpreni 
Amaradia să se înscrie 
— azi mai mult ca 
ieri, mîine mai bine 
ca în prezent — în 
activitatea căminului 
cultural interesante 
programe artistice. Si 
între ele — la loc 
de frunte — serile de 
poezie.'

Prima seara de 
poezii s-a organizai 
din inițiativa comite
tului U.T.M. înff-un 
cadru cît se poate de 
firesc : la biblioteca 
de la căminul cultural, 
între rafturile cu nu
meroase volume de 
versuri. Au invitat ti
neri colectiviști din co
mună, cîțiva vîrstnici 
șî, în mod deosebit.

ne-

în

pe Dumitru Matei, 
președintele sfatului 
popular comunal, care 
spusese în repetate 
rîndurî că pe vremea 
cînd urma el cursurile 
primare nu recita ni
meni mai frumos ,,EI- 
Zorab“. Această primă 
manifestare inaugura 
de fapt începutul u- 
nor acțiuni menite să

ÎNSEMNĂRI
dezvolte dragostea de 
poezie.

Tînăra învățătoare 
Elena Berindan recita 
în fața prietenilor ei : 
„Alexandr Serghe- 
evici / îngăduie-mi să 
mă prezint ; Maiakov- 
sk; / Dă-mi mina I ■! 
iată-mi inima ■/ as
cult-o /.

Căldura versurilor, 
îndemnul lor îi emo
ționa pe cei din sala 
bibliotecii care înce
peau să învețe cît de 
profund umană este a- 
ceasfă satisfacție spiri
tuală. $i iată că din

Concurs cu tinerii 
colectiviști

seara aceea tinerii din 
Căpreni — Fănica 
Sultan, Dabu Dumitru 
și alții au început să 
simtă nevoia întîlnirii 
cu poezia.

Acum colectiviștii 
umplu pînă |a refuz 
sala căminului cultural 
„Nicolae Bălcescu" 
cînd se organizează 
serile muzical-literare 
,,File de aur din isto
ria patriei“. Pe scenă 
apare corul care în
mănunchează mulfi ti
neri șî tinere din sat. 
Toți sînt îmbrăcați în 
costume naționale. Re
citatorul recită versuri 
de Beniuc, Maria Ba- 
nuș, Dan Deșliu, Nico
lae Labiș, sau de alți 
poeți, versuri care în
deamnă la dragoste 
iața de patrie, față 
de viață, față de tot 
ce e frumos. Pe 
fundalul sonor al coru
lui, vocea recitatorului 
este mai plină de vi
brație, impresionează 
mai mult.

Și poezia pătrunde 
adine în sufletele oa
menilor.

Iți trebuie multa pricepere 
să * * ‘
pe fața lucie a bibelouri- 

lor 
plăcute, 
ceasta este 
nei Szentkiray de la între
prinderea ,.Porțelanur; din 

Cluj

brodezi cu migală

tot felul de de3ene 
îndeletnicirea a- 

plăcuta Iri-

Foto : N. STELORIAN
LUCIAN ZATTI

Concursul a avut loc acum 
cîteva zile în sala de festivi
tăți a gospodăriei colective 
din comuna Periam, raionul 
Sînnicolau Mare. Concurenții 
nu erau alții decît cursanții la 
cercurile agrozootehnice care 
funcționează pe lîngă gospo
dărie. Scopul concursului era 
de a verifica cunoștințele ti
nerilor care urmează cursuri- 
rile agrozootehnice și de a îm
prospăta cunoștințele specta
torilor, toți membri ai acestei 
gospodării colective.

Tineri ca Magda Zora, Mir
cea Rotaru, Toma Cîrciumaru 
au avut de răspuns la multe 
întrebări din domeniul crește
rii animalelor și păsărilor și, 
mai ales, din domeniul cultu
rii porumbului și griului. Do
vadă că ei s-au pregătit te
meinic la cercurile agrozoo
tehnice este și faptul că 
răspuns cu multă precizie 
toate întrebările.

C. ION
colectivist

Pregătim

au 
la

Joia tinerelor
1 V//Ă i

j-\ecurtle fluorescente care 
s-au aprins de-a lungul 
străzilor vesteau venirea 

serii. Grupuri de tineri colec
tiviști, elevi, se îndreptau spre 
casa de cultură, locul unde ei 
se adună aproape în fiecare 
seară, în fiecare duminică.

La orele 18, așa cum anun
ța programul casei de cultură, 
profesorul Ion Petrilă a în
ceput expunerea conferinței 
„Cum se formează ploaia, ză
pada și grindina". Ascultind 
această conferință cei 400 de 
spectatori au înțeleg mai bine 
fenomenele naturale care pro
voacă ploaia, zăpada și grin
dina.

Pe scenă a apărui apoi bri-

gada artistică a școlii medii 
din localitate. Artiștii ama
tori ai acestei școli erau la 
primul lor spectacol. întitulat 
„Album școlar**, spectacolul 
vorbește despre noul local de 
școală, despre cele 16 clase 
dotate cu tot mobilierul ne
cesar, despre ateliere, labora
toare, biblioteca cu peste 50G0 
de volume, internatul cu 140 
de locuri, cantina modernă și 
tot ceea ce este pus la dispo
ziția elevilor pentru a-și însu
și cit mai bine cunoștințele de

cultura generală, 
scenă este invitat și 
„Arici" care aduce 
aspră, usturătoare elevilor. V. 
Coteț, Gh. Gavrilă, V. Zaha- 
ria, E. Ciocea care nu îngri
jesc avutul obștesc și sint de
lăsători la învățătură. Cei 
peste 400 de spectatori au vi
zionat apoi un film interesant.

A fost o duminică culturală 
bogată șt instructivă.

prietenul 
o critică

CREȚU V. RADUCANU
profesor

„Caravana cărții tf

recolte bogate

La cursurile agrozootehnice, 
la conferințele ținute la 
căminul cultural, colectiviș

tii din comunele raionului Huși au 
învățat despre importanța încor
porării în sol a gunoiului de grajd 
pentru obținerea unor mari pro
ducții de porumb la hectar. Apii- 
cînd cele învățate, tinerii, la che
marea organizațiilor U.T.M., au

transportat pe cîmp în ultimele 3 
luni peste 1.100 tone gunoi de 
grajd. Aceste îngrâșăm -He natu
rale au fost transportate în speciei 
pe loturile unde colectiviștii și-au 
propus să real zeze 5C00 kq po
rumb bosse la hectar.

ST. TRIFAN 
elev

j^ornim la drum. Șoferul 
ț-J apăsă pe accelerator și 

mașina tișni înainte. Nu 
e vorba aici de o mașină obiș
nuita 
porta cărți in comunele raio
nului Criș.

Am ajuns la Nadab. Di
fuzorul de carte abia prididea 
să satisfacă cererile cumpără
torilor. Mulți colectiviști soli
citau broșurile „Cum putem 
obține 5000 kg porumb boabe 
la ha la cultura neirigată",

ci de una care trans-

tete“

Campionatul mondial masculin 
de patinaj viteză
însemnări din tribună

Se poate spune ci simbătă 
și duminică pe stadionul Luj- 
niki din Moscova s-au bătut 
3... recorduri mondiale. Xu 
este vorba de rezultatul ob
ținut în lupta cu secundele ci 
de recorduri la numărul par- 
ticipanților — 48, al țărilor 20 
și al spectatorilor — 100.000.

Aceste cifre se înscriu pen
tru prima oară in cronica 
campionatului mondial de pa
tinaj viteză. Dacă mai adău
găm la cei 100.000 de specta
tori, telespectatorii din Uniu
nea Sovietică șf din 10 țări 
ale Europei, temperatura de 
minus 10* așa cum a fost pro
misă de Institutul meteorolo
gic, vîntul puternic și ninsoa
rea vom

care trebuia s-o primească 
câștigătorul titlului. Odată cu 
frunzele verzi de lauri au tri
mis o scrisoare adresată lui 
Kosicikin. „Sintem siguri, dra
gă Viktor, că acești lauri ii 
vei căpăta dumneata dumini
că seara". Și așa a

★

10.000 
piatră

fost.

m a fost 
de incer-

avea tabloul complet.
★

de 5000 metri i-a 
la 12 noaptea. I. Nils- 

aiat m- 
i au eu» 
i t'tnt 

cu SW9Î. Lo- 
reveni: bine cu- 
norvegian Knz: 
Printre candida- 
de campion ab- 

'mărul
Kosi-

Cursa de 
o adevărată 
care. Kosicikin avînd ca par
tener pe J. Nilsson (Suedia) 
trebuia să ciștige 18 secun-

Corespondență 
telefonică 

din Moscova

mai bune formații 
bucureștene de handbal 
în 7 au participat dumi
nică la un turneu fulger 
desfășurat în sala Dinamo. 
Va prezentam o imagine 
din disputa formații!

Rapid-Flacâra Roșie

Proba 
terminat 
son și J. Nilsson (nu 
de) din echipa Suedi 
ce rit locurile 1 și It t 
și respectiv 
cui III i-a 
noscutului 
Iohannesen. 
ții la titlul 
solut pe primul loc era 
sportiv sovietic Viktor 
cikin. Și intr-adevăr, ei c cu
cerit titlul de campion absolut.

Ca întotdeauna, in jurul 
campionatului, suporterii, zia
riștii, specialiștii făceau direr- 
se pronosticuri. Multe s-au 
adeverit. Cel mai precis 
a fost pronosticul lucrătorilor 
grădini: botanice Nikitski 
Crimeea cere au trimis :c 
Moscova o coroană de lauri pe

de față de rezultatul obținu*, 
de Van der Grieft a
ocupa locul I la sumz mluror 
probelor. Curia KoticJk-z- 
Nilssou dar- a»

ade-6 
m: por;

ui.

t s-a t*- 
ziiu. î« 
instala:»

1 i ! 5
l i 1

1

î

Echipa de fotbal Minerul Lupeni și-a 
început turneul in R. D. Germană, ju- 
etnd la Erfurt cu echipa locală Turbine. 
Fotbaliștii romîni au desfășurat un joc 
bun, obținînd victoria cu scorul de 
2-1 (2-0).

’★
Miereurî de la ora 15,30 stadionul Di

namo din Capitală va găzdui finala „Cu
pei Primăverii" la fotbal, între echipele 
bucureștene Dinamo și Progresul. In des
chidere, la ora 13,30, se vor întîlni pen
tru locurile 3 și 4 echipele Steaua și 
Rapid.

Echipa de fotbal Steagul Roșu Brașov 
debutează miercuri în noua ediție a 
„Turneului balcanic" întîlnind la Pireu 
echipa locală Olimpiukos. După meciul 
de la Pireu fotbaliștii romîni urmează să 
mai susțină în Grecia un joc amical.

„Cupa 6 Martie" la rugbi a continuat 
duminică cu disputarea etapei a 2-a. 
Campioana țării. Steaua București, a în*

trecut pe Grivița Roșie cu 3-0, scor sta
bilit de Penciu în urma unei lovituri de 
pedeapsă. Din nou în formă bună echipa 
Metalul a obținut victoria cu 6-0 în 
partida cu Progresul. întâlnirea dintre 
I.T.B. și Dinamo s-a încheiat cu un scor 
alb: 0-0. Știința Petroșani a 
11-5 pe Flacăra Roșie.

★
Bazinul acoperit Floreasca 

întrecerile de natație dotate 
Steaua11 la care au participat sportivi 
fruntași din cluburile bucureștene. După 
cele două zile de concurs sportivii clu
bului Steaua au cucerit primul loc în 
clasamentul general și totodată și tro
feul pus în joc.

★
„Cupa 16 Februarie" la volei a revenit 

echipei Rapid, care nu a suferit nici o 
înfrîngere în competiție. Cel mai frumos

învins cu

a găzduit 
cu „Cupa

telefoane. Unul din ele a sa 
nat și spre mirarea noastră 
am aflat că un telespec^zpr 
din Finlanda, spunind că i s-a 
stricat televizorul roagă să i 
se comunice rezultatele cursei 
de 1500 metri. N-am înțeles 
decs aprigul suporter nu s-a 
dus la un vecin să urmărea
scă emisiunea și a preferez si 
dea telefon tocmai la Mos
cova. Aceștia sint insă su
porterii. Ultimele minute pe
trecute la această întrecere a 
tinereții, la acest campionz: cl 
adevăratei prietenii intre spor
tivii din 4 continente, au fost 
minute de.„ basm: toate ta- 
minile stadionului s-au stias 
.<î doar cîteva reflectoare ti 
urmăreau pe Kosicikin cere 
făcea turul de onoare. In ace
le momente, ca la un semzcl 
(pe care de fapt ku l-a da: «- 
■tes:'L s-«a apriu zeci de sui 
de făeiu eu care specta^r-a 
ml ut au f*umoam victorie a 
s^demului da Meoecea. Ura- 
Ide ws isTrțw «wo

AL. STARC

Spectatori».
ei

î.-Kcper.i perfidei Pro- 
gmsd—Steaua se «fau 
>n jurul
Gâuieșh* sute de spec
tatori care se între
bau aedanerifi ce 
unde se pot c^mpira 
bre*ele de intrare, 
deca’ece aceas’ă o- 
pera* e w ficut în- 
umpl&or fi nu ia 
locurile obișnuise, cu
noscute de spectatori. 
Dar marea surpriză a 
vend perrtrj muHi 
de-abia după ce au 
reușit să se afle in 
posesia unui bile*. 
Ajunși pe stadion

stad

„Creșterea animalelor", „Cul
tura florii soarelui** și altele.

Am difuzat aici cărți în va
loare de 1.400 lei. A doua zi 
am pornit mai departe, la- 
tă-ne in comuna Vărsând.

— Dați-mi cartea „Creșterea 
vacilor de lapte** — ne spune un 
tinăr scund cu o căciulă albă 
de miel. O răsfoi cu atenție, 
apoi ne spuse că în anul aces
ta, el, care e îngrijitor de ani
male, vrea să obțină o produc
ție mult mai mare de lapte 
față de anul trecut, iar cartea 
îl va ajuta să-și îndeplinească 
această dorință.

Bilanțul deplasărilor „Cara
vanei cărții** pe anul trecut e 
deosebit de bogat: au fost di
fuzate cărți în valoare de 
122.179 lei.

La ultima „Joie a tinere
tului" organizată la Fabrica de 
sticlă „Vitrometan“ din Me
diaș. gazde au fost tinerele 
fete. Ele au fost de altfel și 
organizatoarele programului 
desfășurat în cadrul acestei 
acțiuni organizate de comite
tul U.T.M. al fabricii. Au fost 
invitați nu numai tineri din 
fabrică ci și din celelalte în
treprinderi ale orașului. Pen
tru că organizatoare au fost 
fetele, conferința intitulată 
„Muncitorul epocii comunis
mului" a fost prezentată de 
tînăra ingineră Ecaterina 
Socaciu.

In cadrul programului de 
dans, organizatoarele au pus 
la încercare pe invitații lor. 
Pentru dansul inimioarelor, cei 
prezenți, pentru a-și găsi par
tenerii sau... partenerele, tre
buiau să cunoască o seamă de 
eroi din literatura clasică și 
contemporană, mai precis să 
fi citit cărțile respective. Oas
peții au fost apoi invitați să 
participe la concursul „Cel 
mai bun dansator". Juriul, 
format și el tot din tinere 
fete, a trebuit să urmărească 
cu multă atenție zecile de 
perechi pentru a alege pe cei 
mai buni dansatori. Oaspeții 
au cerut ca tinerele fete să 
organizeze cît mai des aseme
nea „Joi ale tineretului".

r

P*
sara ?) ta rea^enaie- 
-e. $ ca -r— o*e ban- 
c-eree oe la tribuna 
La și sîrrf ia
can dc gc^mbare, 
dw9 care cauzl s?«d»o- 
-i- o-« a t o capaci- 
re c< «o-sase 

locuri n-a pu- 
gizou io cond f ii 

'crna'e aici măcar 
spo&atori.

’"ect' « returului 
br uși. Se cuvine 
ca de îndată si fie 
-î*e misur e cores- 

pj-zătoare pentru a 
feri pe spectatori de 
♦semene a nepllcute 
surprize.

Sala Floreasca II a găz
duit BÎmbătâ și duminică 
o întrecere de atletism re
zervată seniorilor. In foto
grafie o imagine din a 
doua zi a întrecerilor în 
care s-a disputat și proba 
de săritură în lungime 

făTă elan

Foto: V. RANGA

I. COȚOI
merceolog

Fierul vechi
u mi-am făcut un jurnal 
personal, dar îmi amintesc 
bine de ziua de 8 martie 

1961 cînd, împreună cu alți tineri 
din comuna Răpsig, raionul Gura 
Honț, am colectat cantitatea de 
2000 kg fier vechi. Pînă una alta, 
după cum spunea tovarășul pre
ședinte al cooperativei din co
mună, am depus fierul vechi în 
curtea căminului cultural. Și au 
trecut de atunci o lună, două, șap
te, nouă, iar fierul vechi rugi
nește și acum în curtea căminului 
cultural. Ne-am dus din nou la 
președintele cooperativei de con
sum din comună.

S-au întrecut

un 
un

A doua parfdă dm cadrul 
•castei compa* ț i i Rapid—Dina
mo, s-a desfășurat pe stadionul Di
namo.

După 90 de minute, partida —• 
desfășurată în ansamblu la 
nival mediocru — nu avea 
Cîștigătof. Scor I 1 — 1.

Echipele s-au comportat lamen
tabil în această a tre’*a... repriză. 
Din 20 lovituri de la 11 m. au 
fost înscrise... nouă goluri : 5 de 
către fotbaliștii dinamoviști și 4 
de către cei ai Rapidului. Avem în 
față o situație destul de grava 
care ilustrează în bună măsură 
gradul de pregătire al celor două 
formații.

In loc da alte conduzii să facem 
cunoscut cititorilor numele celor 
care au înscris sau au tras cum se 
spune în.» bară.

Din formația Dinamo : au în
scris : Ștefan, Ivan, Pircălab, fîr- 
covnicu și Unguroiu. Au ratat: 
Nunweiller III, Nunweiller IV, Al. 
Vasile, Eftimie și V, Anghel.

spectacol l-a oferit meciul Rapid — Pro
gresul încheiat cu victoria primei echipe 
la scorul de 3-2.

'★
Luni seara urma să se desfășoare pe 

patinoarul artificial întîlnirea de hochei 
pe gheață dintre echipa orașului Bucu
rești și formația Spartak Plsen. Deoa
rece hocheiștii cehoslovaci au sosit cu 
întîrzîere în Capitală meciul a fost amî- 
nat pentru astă seară cu începere de 
la ora 19.

★
Campionatele mondiale—nordice — de 

schi au continuat luni cu desfășurarea 
probelor de 5 km (femei) și sărituri de 
la trambulină pentru combinata nor
dică, Proba de 5 km a fost dominată 
de schioarele sovietice care au ocupat 
primele trei locuri în clasamentul gene
ral : 1. Alevtina Kolcina — 19’28”6/10;
2. Lubov Kozîreva — 20’15**9/10;
3. Maria Gusakova — 20’27” 5/10.

(Agerpres)

in... ratări
De a Rap-d au înscris : Motroc, 

K'j.j, Ozon și Ion fonescu. Au 
r»*ar : G-eavj, Macri, Neacșu, 
C mpoca, Georgescu și C. lo
nescu.

De b_-ă seamă antrenorii și cei 
care eu ratat duminică ne vor 
oferi pos e Tăiea de a constata 
in v ‘oa^eie întilniri că au tras 
concluz: 'e corespunzătoare pri
vind pregâ:'-ea pentru a evolua 
la nrve j co-espunzător în retu
rul campionatului categoriei A.

V. RANGA

Campionatele internaționale 
de tenis de masă ale R. P. Ro
mine vor începe duminică 
seara în sala sporturilor din 
Constanța. La actuala ediție a 
campionatelor participă jucă
tori și jucătoare din U.R.S.S., 
R. S. Cehoslovacă, R. P. Bul
garia, R. P. Polonă, R. P. Un
gară și R. P. Romînă. In cele 
trei zile de concurs se vor 
desfășura probe individuale și 
pe echipe. Printre participanți 
se află Averin, Saunoris, No
vikov (U.R.S.S.), Kalinski (R.P. 
Polonă), Fahazi, Ilona Kerekes 
(R. P. Ungară), Svarcova, Sta
nek (R. S. Cehoslovacă), Si- 
vacev (R. P. Bulgaria), Negu- 
lescu, Geta Pitică, Maria Ale
xandru (R. P. Romînă) și alții.

(Agerpres)

NICOLAE SECĂȘAN
sticlar

s-a... învechit
— Ce facem frate, am zis noi. 

Fierul ruginește în curtea căminu
lui,

A fixat dînsul o... dată, apoi alta 
și așa mai departe. Fierul vechi 
stă însă și acum tot în curtea 
căminului cultural.

Nu știu acum cît de vechi tre
buie să fie fierul ca tovarășii din 
conducerea gospodăriei să-l ex
pedieze I.C.M.-ului, dar cel colec
tat de noi are un an fără cîteva 
zile. Sîntem siguri însă că aseme
nea metode de muncă sînt destul 
de... învechite.

T. CRIȘAN 
colectivist

Cultura multilaterală
la baza bunei pregătiri
pentru muncă și viață
. deoeori, «oi, dorv 
I i ne întrebăm unii 
I | pe elfii oare știiw- 

' ță ne place mai 
mult. Unul iubeș
te mai mu't isto
ria, altul materna- 

dar poți fi oare un bun 
muncitor, un bun specialist la 
locul de producție, multilate
ral dezvoltat, cult, dacă nu îți 
înșușești bine (atunci cînd 
n-ai decît această sarcină) și 
limba romînă și istoria, și ma
tematica, și geografia... ?

Firește, cei mai mulți elevi 
din școala noastră învață bine 
la toate materiile. Nici nu se 
poate altfel. Munca noastră în 
școala de cultură generală o 
constituie însușirea cit mai 
profundă a tuturor discipline
lor. Pornind de la această ce
rință, comitetul U.T.M. din 
școala noastră se străduiește, 
la indicația organizației de 
partid, să găsească cele mai 
bune metode menite să cultive 
la elevi dragostea și răspun
derea pentru însușirea temei
nică a fiecărei materii care se 
predă in școală.

Ce am făcut noi ?
Pentru a stimula interesul 

elevilor de a se pregăti bine la 
toate materiile, organizăm 
întilniri cu muncitori, tehni
cieni și ingineri, cu profesori, 
medici, etc. Cu prilejul acestor 
întilniri li se vorbește elevilor 
despre pregătirea multilate
rală pe care trebuie să o do- 
bîndească în școală în legătu
ră directă cu cerințele muncii 
practice. Bunăoară, la „Seara 
botaniștilor**, noi am invitat 
un cercetător de la „Stațiu
nea experimentală de cerce
tări în pomicultură" din apro
pierea orașului. A doua zi, du-

ta Școala medie nr. 3 din Bacău se pregâ tește un nou număi al gazetei de perete 
Foto : S. NICULESCU

minica. am fost in vizită la 
acea stațiune.

Totodată am îmbunătățit și 
munca posturilor 
control. Cele mai 
turi utemiste de 
școala noastră iși 
tivitatea doar la a satiriza, la 
gazetă, in epigrame sau cari
caturi, pe elevii codași. Unii 
elevi au fost criticați atît de 
des la gazeta postului, incit 
devenise o obișnuință pentru 
noi să-i găsim mereu acolo. De 
îndreptat însă nu se îndreptau, 
pentru că nimeni nu se inte
resa să afle cauzele pentru 
care ei aveau rezultate slabe 
la anumite materii. Am hotă- 
rît să aflăm aceste cauze pen
tru a putea interveni cu mă
suri eficace. Astfel, am desco
perit că unul dintre elevi nu 
folosea decât în foarte mică 
măsură timpul pentru studiul 
individual; altul, pasionat de 
desen iși ocupa toată vremea 
cu peisaje; altul citea pînă 
noaptea tîrziu literatură be
letristică. Firește, pe aceștia 
din urmă, îi felicităm pentru 
asemenea pasiuni, dar nu pu
tem fi de acord cu superficia
litatea pe care o dovedesc la 
celelalte materii care se pre
dau în școală. Noi ne aflăm 
pe băncile unei școli de cul
tură generală și avem datoria 
să ne pregătim sistematic la 
toate materiile, să ne formăm 
un larg orizont de cunoștințe. 
Acest lucru l-am spus de ne
numărate ori colegilor noștri 
care se declarau mulțumiți că 
iau note bune la materiile pre
ferate. l-am criticat și i-am a- 
jutat să învețe bine la toate 
materiile. Le-am arătat cum 
pot îmbina învățătura cu preo- 

, cupările preferate (pictură, 
muzică, sport etc.). Mocisi Li» 
gia, de pildă, în urma ajuto
rului dat de postul utemist de 
control s-a convins că trebuie fk 
și se poate pregăti bine la 
toate materiile. O confirmă a~ 
ceasta și notele peste 7 pe care 
le-a obținut în ultima vreme 
la toate materiile.

Pentru sprijinirea elevilor 
la învățătură noi folosim și 
„Buletinul de știri" - un fel 
de foaie volantă prin care 
popularizăm cele mai bune 
rezultate. Buletinul se citește 
în careu, iar 'elevii fruntași 
împărtășesc pe scurt colegilor 
din experiența lor: cum iși 
iau notițe, cum studiază, cum 
repetă materia etc. „Buletinul 
de știri" s-a dovedit a fi un 
mijloc eficace de transmitere 
a experienței bune.

Dezvoltarea dragostei pen
tru fiecare materie, înțelege
rea de către fiecare elev a ne
cesității de a se pregăti temei
nic la toate disciplinele care 
se predau în școală — iată o 
sarcină dintre cele mai impor
tante ale muncii noastre de 
organizație. Noi. membrii co
mitetului organizației U.T M. 
din școală, sîntem hotărîți să 
o avem mereu în vedere.

ELENA STRATAN 
membră în comitetul U T.M.

Școala medie
„T. Vladimir eseu" Tg. Jiu

utemiste de 
multe pos- 
control din 
rezumau ac



h instruirea
f,

propagandiștilor r

Două surori — 
știinfa 

și producția
(Urmare din pag. l-a)

Pornind de la necesitatea 
de a-i ajuta pe propa
gandiști să-și îmbogă

țească cunoștințele politice și 
ideologice, să fie la curent cu 
sarcinile care stau în fața or
ganizațiilor U.T.M., să-și îm
bunătățească metodica, biroul 
comitetului ' ’
Alexandria 
ședința de 
gandiștilor, 
netului de 
program.
formare politică, o expunere 
asupra principalelor probleme 
ridicate în Consfătuirea pe 
țară a țăranilor colectiviști, 
precum și studierea documen
telor consfătuirii, consultații 
la lecțiile care urmează să 
fie predate în cercuri în luna 
următoare. A fost predata o 
lecție pentru cercurile care 
studiază „Statutul U.T.M." și 
una pentru cercurile „Să ne 
cunoaștem patria socialistă". 
De asemenea, pe marginea ex
punerii acestor lecții au fost 
organizate schimburi de expe
riență. în sala unde a avut 
loc ședința de instruire au 
fost afișate grafice privind 
funcționarea învățămîntului 
politic U.T.M. în acest an 
școlar, a fost organizată o 
expoziție care cuprindea ca
iete cu conspecte ale celor 
mai buni propagandiști, iar la 
intrare, a fost așezat un pa
nou la care au fost expuse 
fotografiile propagandiștilor 
fruntași din raion.

Propagandiștii au stu
diat cuvîntarea tovarășului 
Gheorghe Gheorghiu-Dej la 
Consfătuirea pe țară a țăra
nilor colectiviști, precum și 
celelalte documente de la con
sfătuire. în cadrul programu
lui, tovarășul Ilie Duță, prim- 
secretar al Comitetului ra
ional Alexandria al P. M. R., 
a făcut o expunere asupra 
principalelor probleme ridi
cate la consfătuirea pe țară a 
fruntașilor agriculturii socia
liste, asupra experienței acu
mulate cu acest prilej de co
lectiviștii din regiunea Bucu
rești și a posibilităților de 
generalizare a acestei expe
riențe în gospodăriile colec
tive din raion. Din expunerea 
sa, propagandiștii au luat cu
noștință de planurile mobili
zatoare pe care și le-au pro
pus gospodăriile colective în 
vederea creșterii producției a- 
gricole vegetale și animale. în 
vederea dezvoltării continue 
a proprietății obștești.

Pornind de la rolul 
re-1 are învățămîntul 
U.T.M. în complexul 
de educare comunistă a 
neretului. de la răspunderea 
ce revine in acest sens propa
gandiștilor. tovarășul Ilie 
Duță a subliniat că activita
tea cercurilor politice trebuie 
să ducă la creșterea conștiin
ței politice a tineretului, la 
activizarea lor în producție, 
pentru a contribui cu toate 
forțele la îndeplinirea sarci
nilor trasate de partid oame
nilor muncii din agricultură. 
Iar în 
apărut 
fiecare 
curent 
care stau în față gospodăriei 
agricole colective respective, 
să cunoască felul în care 
muncește fiecare membru al 
cercului pentru a putea lega 
organic expunerile sale, con
vorbirile din cerc de activi
tatea de zi cu zi a cursan
ților.

Problema legării strînse a 
învățămîntului politic U.T.M. 
de munca și comportarea ti
neretului, a fost reluată me
reu în ședința de instruire a 
propagandiștilor. In program 
a fost prevăzută expunerea, 
chiar de către propagandiști, 
a două lecții model : una 
pentru cei care conduc cercu
rile de studiere a „Statutului 
U.T.M." și alta pentru propa
gandiștii de la cercurile „Să 
ne cunoaștem patria noastră 
socialistă". Lecția „Organiza
ția de bază — temelia U.T.M.", 
expusă de propagandistul 
Gheorghe Socol — care con
duce un cerc de studiere a

raional U.T.M. 
a pregătit pentru 
instruire a propa- 
cu ajutorul cabi- 
partid, un bogat 

El a cuprins o in-

pe ca- 
politic 

muncii 
ti-

legătură cu aceasta a 
clară necesitatea ca 
propagandist să fie la 
cu sarcinile economice

„Statutului U.T.M-" — a oferit 
un bun exemplu de tratare a 
chestiunilor teoretice, în 
strînsă legătură cu sarcinile 
care stau în fața utemiștilor 
de la G.A.C. Calomfirești. Pe 
bună dreptate, în discuțiile 
purtate pe marginea acestei 
expuneri, mai mulți propa
gandiști, printre care Alexan
dru Coman de la G.A.C. „16 
Februarie", _ _ . .
G.A.C. “ 
scos în 
litate a 
ea este 
pe cursanți , _
numai sarcinile generale care 
stau în fața oricărei organi
zații de bază U.T.M., ci în 
principal, sarcinile ce le revin 
utemiștilor din Calomfirești 
pentru consolidarea econo
mică a gospodăriei colective 
din care fac parte, pentru 
pregătirea lor politică și cul
turală etc. în schimb propa
gandiștii care au ascultat lec
ția „Bogățiile și frumusețile 
patriei", expusă de tov. 
Ilie Măgureanu. propagan
distul cercului politic „Să ne 
cunoaștem patria noastră 
socialistă" de la G.A.C. Spă
tărei — care a fost în general 
o lecție interesantă — s-au 
arătat nemulțumiți de faptul 
că tov. Măgureanu n-a folosit 
acest prilej pentru a arăta ce 
poate face tineretul pentru 
sporirea frumuseților și bogă
țiilor patriei, pentru înfrumu
sețarea comunei din care fac 
parte cursanții etc.

Atît expunerea celor două 
lecții cu discuțiile de care au 
fost urmate, cît și referatele 
metodice care s-au ținut, au 
prilejuit realizarea unui bo
gat schimb de experiență în
tre propagandiști 
la metodele pe care 
sesc în cercuri. Astfel 
bit despre 
gandiștilor 
bine pentru 
seminar în ,
sulta o largă bibliografie, de 
a alege cele mai potrivite 
exemple din literatură, presă, 
viața satelor noastre, de a 
folosi unele materiale demons
trative. pentru a îmbogăți 
expunerile, pentru a le face 
mai vii, mai interesante și 
mai instructive.

O mare atenție au acordat-o 
propagandiștii în discuțiile lor 
modului în care îi ajută ei pe 
cursanți să se pregătească 
pentru semi narii. In ședință 
a reieșit că acei propagandiști 
care nu se limitează sâ se în- 
tîlnească cu cursanții doar a- 
tunci cînd au loc ședințele 
cercului politic, ci între aceste 
ședințe dau consultații, con
trolează și-i ajuta pe cursanți 
să studieze, participă împre
ună la activitățile cultural- 
ediicative ale organizației 
U.T.M., obțin bune rezultate 
în cercuri, orizontul politic- 
ideologic al cursanților lăr- 
gindu-se mereu.

Bine pregătită, avînd un 
program multilateral, instru
irea le-a oferit propagan
diștilor posibilitatea de a acu
mula prețioase învățăminte 
pentru activitatea pe care o 
desfășoară în cercuri.

Ilie
Spătărei 
evidență 

lecției, arătînd că 
de natură să-i ajute 

să înțeleagă nu

Pană de la 
și alții au 
această ca-

cu privire 
le folo
s-a vor- 

propa- 
pregăti

obligația 
de a se

fiecare lecție și 
parte, de a con-

V. MIRCEA
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Ca să popularizezi bine 
caitea politică în rîndul 
tinerilor trebuie să studi
ezi cu perseverență. Tî- 
năra Iuliana Szeibert, bi
bliotecară la biblioteca 
raională Sighet, desfă
șoară o bogată activitate 
atît la studierea cît și la 
popularizarea cărții poli

tice

Foto : N. STELOHIAN

Uzinele metalurgice „Unio“ 
din Satu Mare, regiunea 
Maramureș. în fotografie : 
comuniștii ing. Vasile Su- 
ciu, șeful secției a doua 
lâcâtuș-montaj împreună 
cu maistrul lăcătuș Urai 
Carol și utemistul Teodor 
Borobeică, controlor de 
calitate, recepționează un 
nou lot de trolii, screpere 
de 6 m.c. necesare agri

culturii

Foto : AGERPRES

Sosirea 
ambasadorului 

Indiei 
în R. P. Romînă
Luni a sosit în Capitală Mo

han Prakash Mathur, ambasa
dorul extraordinar și plenipo
tențiar al Indiei în R. P. Ro- 
mînă.

La sosire. Mohan Prakash 
Mathur a fost salutat de N. 
Șerban, director ad-interim al 
Protocolului Ministerului Afa
cerilor Externe.

A fost de față K. M. Kan- 
nampilly. însărcinatul cu afa
ceri ad-interim al Indiei în 
R. P. Romînă.

(Agerpres)

----- •

Aniversarea
lui Dickens

bi cadrul marilor aniver
sări culturale recomandate de 
Consiliul Mondial al Păcii, 
luni după-amiază, în sala Dal
les, a avut loc o manifestare 
organizată de Comitetul na- 

.(ion#} pentru, apărarea păcii 
din R. P- Romînă și Uniunea 
Scriitorilor, cu prilejul îm
plinirii a 150 de ani de la 
nașterea marelui scriitor en
glez Charles Dickens.

Cuvintul dc deschidere a 
fost rostit de artistul poporu
lui Costache Antoniu, mem
bru al Comitetului național 
pentru apărarea păcii, după 
care scriitorul Mihnea Gheor
ghiu a vorbit despre opera și 
personalitatea lui Charles Dic
kens.

(Agerpre»)

La Cluj

O expoziție
a practicii pedagogice

studențești
Cabinetul pedagogic și ca

tedra de pedagogie a 
Universității „Babeș — 

Bolyai" din Cluj, au deschis 
recent expoziția privind prac
tica pedagogică a studenților 
din anii III — V de la facul
tățile de istorie-filozofie, chi
mie, naturale-geografie, filo
logie, matematică-fizică, pe 
primul semestru al acestui an 
universitar.

Exponatele. confecționate 
exclusiv de către studenți, sînt 
folosite efectiv în orele de 
practică pedagogică pc care le 

; fac la diferite școli din oraș, 
i Ele stau mărturie rîvnei și 
! străduinței necontenite a stu- 
i denților de a deveni cadre 
i pedagogice bine pregătite.

Pentru a ajuta elevii să în-
i țeleagă mai bine fenomenele 

istorice, să rețină datele cro
nologice, studenții de la facul- 

| tatea de istorie-filozofie, au 
; pregătit hărți istorice, tabele 
î cronologice, machete etc.

Un interes deosebit pentru 
formarea și înțelegerea noțiu- 

i niloi‘ și fenomenelor științifice 
1 la elevi, îl au studenții de la 

facultatea de matematică-fizi
că, a căror strădanie în acest 
sens este ilustrată de nume
roasele scheme geometrice, mi
niaturi, figuri, schițe întrebu- 

' ințate de ei la lecțiile de al
gebră, geometrie, fizică. BȘnko 
Joan din anul IV chimie, a în
tocmit o schemă pentru ilus
trarea distilării fractionate a 
țițeiului, care-i ajută pe elevi 
să înțeleagă bine acest com
plicat proces.

Studenții facultății de natu
rale-geografie folosesc cu mult 
succes în lecțiile predate dife
rite hărți, sugestiv colorate, 
scheme, peisaje, ilustrații. Nu
meroase ierbare, mulaje, plan
șe, colecții de minerale aduc 
studenții la lecțiile de bota-

Stabilirea de relații diplomatice 
între R. P. Romînă și Maroc

Republica Populară Romînă 
și Regatul Marocului au hotă- 
rît, în scopul strîngerii legă
turilor existente între cele

două țări, să procedeze la sta
bilirea de relații diplomatice 
la rang de ambasade.

nică, zoologie, geografie, geo
logie.

O parte importantă a expo
ziției o ocupă materialul di
dactic folosit de studenții de 
la filologie. Scheme gramati
cale, analize literare, planuri 
detailate pentru lecțiile de li
teratură romînă ca și frumoa
se albume, portrete, litografii, 
fotografii — iată lista materia
lului didactic întrebuințat de 
viitorii profesori de limba ro
mînă. Un frumos album întoc
mit de anul V romînă este „M. 
Sadoveanu, cîntăreț al frumu
seților patriei". Imaginile foto
grafice însoțite de citate sem
nificative din opera acestuia, 
îi ajută pe elevi să înțeleagă 
însemnătatea creației marelui 
scriitor. Alte albume înfăți
șează viața și activitatea lui 
N. Bălcescu,
I. L. Caragiale ca și a marilor 
scriitori străini.

De la deschiderea ei, expo
ziția a primit un mare număr 
de vizitatori, care au notat în 
caietul de observații, impre
sii elogioase despre practica 
pedagogică a studenților clu
jeni.

M. Eminescu,

GHEORGHE BUȘ

Pentru îngrijirea 
la
a

domiciliu » 
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Pentru 
buția la 
liu a unor bolnavi, „Crucea 
Roșie" din țara noastră a 
luat inițiativa formării unor 
brigăzi alcătuite din absol
venți ai cursurilor ..Gata 
pentru apărarea sanitară" și 
ai cursurilor de echipieri sa
nitari

Pnmele brigăzi de acest 
fel au început să funcționeze 
la București Brașov și Sibiu, 
uimind ca această inițiativă 
să fie extinsă și în alte orașe 
Instruirea brigăzilor în ce 
privește îngrijirea bolnavului 
la domiciliu se face de către 

în cadrul spitalelor, 
pe teren este 

de 
din circumscripțiile 
Tot în sprijinul a- 

activiști voluntari.

medici
iar activitatea 
controlată și îndrumată 
medicii 
sanitare.
cestor
Crucea Roșie a editat broșu
ra „îngrijirea bolnavului la 
domiciliu".

(Agerpres)

----- Cărți noi în librării
FRANCISC MUNTEANU — 

Statuile nu rid niciodată — 
roman. Ediția a IlI-a. Ed. 
Tineretului.

GELLU NAUM — Soarele 
calm. — poeme. Coperta și 
ilustrațiile de Jules Pera- 
him. Ed. pentru literatură.

ION POPESCU-PUȚURI — Se 
naște întrebarea — roman. 
Supracoperta de Angi Pe- 
trescu-Tipărescu. Ed. pen
tru literatură.

L. REBREANU — Opere alese 
— vol. V. Teatru. Publicis
tică, antologie, note și bi
bliografie Nicolae Lin. Co
lecția „Scriitori romîni". Ed. 
pentru literatură.

LEV TOLSTOI — învierea — 
roman. Ediția a Il-a. Tra
ducere din limba rusă de 
Ștefana Velisar Teodoreanu

și Ludmiia Vidrașcu. Colec
ția „Clasicii literaturii uni
versale”. Ed. pentru litera
tură universală.

ESENIN — Poezii. Traducere 
din limba rusă în romînește 
de G. Lesnea. Colecția „Cele 
mai frumoase poezii". Ed. 
Tineretului.

A. P. CEHOV — Omul în ca
rapace — schițe și nuvele. 
Traducere din limba rusă. 
Prefață și note de G. Barbă. 
Colecția „Biblioteca școla
rului" nr. 26. Ed. Tineretu
lui.

IOANA POSTELNICII — A- 
dolescenții — roman. Ilus
trații și coperta de Lucia 
Cosmescu. Ed. Tineretului.

MIKO ERVIN — Asalt în Ța
ra stufului — reportaje.

Traducere din limba ma
ghiară de I. Chinezu. Co
lecția „Patria noastră". Ed. 
Tineretului

I. AL. BRĂTESCU-VOINEȘTI 
— Povestind copiilor. Co
pertă și ilustrații de Traian 
Brădean. Cuvînt înainte de 
Mihai Gafița. Colecția „Scrii
torii patriei povestind co
piilor". Ed. Tineretului.

MARCEL PĂLTINEANU — 
Taina fluturilor negri — po
vestiri. Ilustrații de Adriana 
Mihăilescu. Ed. Tineretului.

ERICH KASTNER — Emil și 
detectivii — povestire. Edi
ția a Il-a. Traducere din 
limba germană de Ana Ca- 
narache și G. Nicolae. Ilus
trații de Walter Trier. Ed. 
Tineretului

P. KLUȘANȚEV — Spre alte 
planete. Traducere din lim
ba rusă de S. Tihomirov și 
N. Mihăilescu. Ilustrațiile și 
coperta au fost reproduse 
după originalul în limba ru
să. Ed. Tineretului.

ION CREANGĂ — Capra cu 
trei iezi. Ilustrații de Bem. 
Ed. Tineretului.

O. SEKORA. — Timpul in 
imagini (reeditare). Tradu
cere din limba cehă in ro
mînește de C. Barborică. 
Ilustrații de O. Sekora. Ed. 
Tineretului.

* * * — Mănușa — Poves
te populară ucraineană 
(reeditare). Traducere din 
limba rusă. Ed. Tineretu
lui.

Ce așteptăm
(Urmare din pag. l-a)

r.izarea unor cursuri cu o pro
gramă analitică judicios întoc
mită, demonstrații practice, 
schimburi de experiență au 
făcut să crească nivelul cali
ficării lor. Din păcate însă a- 
vem unele tinere care cred că 
au ajuns să cunoască totul și 
nu mai fac nimic pentru a-și 

; lărgi cunoștințele.
La această secție trebuie să 

1 se dea o mare atenție sortării 
științifice a linurilor, punîn- 
du-se un accent special pe 
sortarea linurilor pentru piep
tene. Dacă, de pildă, s-ar sorta 
numai 1 la sută în plus pen
tru pieptene am avea anual 8 
tone lînă peste plan ceea ce, 
în amestec cu alte fibre, în
seamnă 13.000 m.p. țesături.

în întreprindere avem mulți 
tineri harnici și entuziaști 
care lucrează cu pricepere și 
dau produse de calitate. Sînt 
însă unii care, deși au califi
carea necesară, nu dau aten
ție respectării stricte a pro
ceselor tehnologice. Acestui 

! lucru trebuie să i se acorde 
atenție în toate secțiile dar cu 
deosebire în secția spălătorie. 
Aici, linurile trec printr-un 

’ proces chimic de o importan- 
i ță deosebită care are mare 
j influență asupra calității. Tre

buie să se acorde de aceea o 
! atenție deosebită dozării chi- 
| micalelor și temperaturilor la 
■ care se lucrează.

Respectarea cu strictețe a 
disciplinei tehnologice, a dis- 

I ciplinei de producție ar fi 
deci o altă cale sigură prin 
care tinerii pot contribui la 
îndeplinirea angajamentelor 
luate de întreprindere în anul 
1962.

Cine vizitează azi întreprinderea „Tricotajul roșu“ din Ca
pitală este profund impresionat. In 1961 întreaga fabrică 
a fost reutilată cu mașini și utilaje moderne. Urzitoaiea 
Ciucă Maria lucrează la una din aceste mașini. Ea reali- 

7-a’ă fire de ielon numai de calitate superioară

Foto : AGERPRES

INFORMAȚII
La

sovietice A.RJL.U.S.
pitaiă a avut loc luni după- 
amiază simpozionul „Noi rea
lizări ale medicinei sovieti
ce". Au făcut expuneri acad. 
Arthur Kreindler, dr. 
Stoia și conf. univ.
O. Costăchel.

*
Filarmonica „Gheorghe 

ma“ din Brașov a prezentat 
luni seara, in sala Teatrului 
de Stat un concert simfonic 
la care și-au dat concursul 
pianistele Julia ne Lerche și

Casa prieteniei romino- 
din Ca-

Zon 
dr.

Di-

de Ia tineri
Mai sînt, de asemenea, cite- 

va locuri din pieptănătorie 
care cer atenție și discipli
nă severă din partea tineri
lor. Aici trebuie, înainte de 
toate, să se acorde maximum 
de importanță paturilor de a- 
mestec (grosimea lor și con
centrația emulsiei), punerii la 
punct a cardelor și a mașini
lor de pieptănat Fiecare tî- 
năr de la carde și mașinile de 
pieptănat are instrucțiuni 
precise dar. firește, practica 
ridică multe alte probleme 
care nu pot fi toate cuprinse 
în aceste instrucțiuni. în func
ție de caracteristicile mate
rialului, de lungimea fibrelor, 
tinerii trebuie, de asemenea, 
să-și îndrepte atenția spre 
curățirea perfectă a organelor 
mașinilor, spre reglarea oiiti- 
mă a ecartamentului cardelor, 
a mașinilor de pieptănat.

Controlorii de calitate, mai
ștrii și ajutorii de maiștri, din
tre care mulți sînt tineri, pot 
și trebuie de asemenea să a- 
ducă o contribuție la îndepli
nirea angajamentelor luate de 
întreprindere. Controlorii de 
calitate trebuie să fie mai 
exigenți, să-și facă un titlu 
de mîndrie din a nu lăsa să 
iasă pe poarta întreprinderii 
decît produse realizate la un 
înalt nivel tehnic.

Lucrând astfel, preocupîn- 
du-se continuu de întări
rea simțului de răspundere, 
de ridicarea nivelului profe
sional, de respectarea disci
plinei tehnologice și de pro
ducție, tinerii din întreprinde
rea noastră pot acorda un 
sprijin substanțial în îndepli
nirea și chiar depășirea anga
jamentelor luate.

Ingeborg Herkomer din R.D. 
Germană. Artistele din țara 
prietenă au interpretat concer
tul în mi bemol major pentru 
două piane și orchestră de 
Mozart.

★
în sala „Maxim Gorki" din 

Timișoara, Filarmonica de 
Stat „Banatul" a dat simbă- 
tă și duminica două concerte 
simfonice sub conducerea di
rijorului polonez Jerzy Sem- 
kov. Programele concertelor 
au cuprins lucrări de Mozart, 
Ceaikovski, Richard Strauss și 
alți compozitori.

(Agerpres)

tru cultura cartofilor, au și apărtrt 
primele indicații, după care au 
urmat măsuri organizatorice și 
chiar s-a pornit la lucru. La ca
pitolul îngrășarea solului erau tre
cute cantitățile de îngrășăminte ce 
se cuvin fiecărui hectar : 30 tone 
bălegar, pus în brazdă, 200 kg 
superfosfat, 150 kg sare potasică, 
250 kg azotat. într-o consfătuire 
cu legumicultorii s-au stabilit, în 
mare, lucrările : timpul de planta
re, distanța dintre cuiburi, lucrări
le de întreținere (8 prașile) 
etc. împotriva dăunătorilor se 
va folosi soluție de zeamă 
bordeleză. După ce plantele vor 
răsări se vor da trei grape pentru 
afînarea terenului, pentru menți
nerea apei în sol și distrugerea 
buruienilor.

Un prețios ajutor, o îndrumare 
atentă primesc colectiviștii din 
Mirăslău de la inginerul Qțvoș 
Zoltsn, de la Stațiunea de cerce
tări horti-vificole din Cluj. Gos
podăria are dealuri cu fața la 
soare și condiții prielnice pentru 
cultivarea viței de vie, pentru dez
voltarea pomiculturii. De fapt, la 
doi pași se află vestitele podgorii 
ale Aiudului.

Un obiectiv deosebit de impor
tant pentru colectiviștii de la 
Mirăslău îl constituie însă obține
rea în acesf an a unor producții 
mari de porumb boabe. In planul 
gospodăriei pentru întreaga supra
față rezervată porumbului, 111 ha, 
e prevăzută o producție de 5.000 
kg boabe la hectar. în afară de 
asta, pe un lot de 10 ha în cul
tură irigată, colectiviștii s-au 
angajat să obțină 10.000 kg po
rumb boabe la ha. Fără doar și 
poate aceste producții de porumb 
vor fi realizate. Tinerii din gospo
dărie vor sprijini în mod deosebit 
realizarea acestor obiective. Co
mitetul ‘ U.T.M. s-a angajat în 
fața conducerii gospodăriei că va 
mobiliza întreaga masă a tineretu
lui la lucrările necesare acestei 
culturi. La cultura porumbului vor 
lucra brigăzile de cîmp conduse 
de Mărgineanu Arghir și Hege- 
dus losif, în care sînt grupați 
majoritatea tinerilor colectiviști. 
Toți acești tineri au fost înscriși 
și participă cu regularitate la 
lecțiile cercului agrotehnic, unde 
președintele le-a împărtășit din 
experiența transmisă la Consfătuire 
și unde ei și-au însușit o serie de 
noi cunoștințe cu privire la cultura 
porumbuiui. De exemplu, în acest 
an, toată suprafața destinata po
rumbului va fi îngrășată conform 
indicațiilor agrotehnice. Se va res
pecta densitatea, de 40.000 plante 
la. ha, Jn toamnă au fost făcute 
arături adinei cu pluguri prevăzute 
cu scormonitor, la 35 cm și s-a 
început acțiunea de îngrășare a 
terenului care va continua și în 
perioada de vegetație. Gospodăria 
a luat legătura cu Stațiunea ex
perimentală agricolă de la Turda. 
Tînărul inginer Ciorlăuș a venit 
pînă acum de cîteva ori în gos
podărie și, împreună cu brigadierii 
și conducerea gospodăriei, au sta
bilit toate măsurile ce vor fi luate 
și toate metodele ce se vor aplica 
în perioada 14ț(ftrilp_r de îpjteține- 
reA. Jnțre stațiune .. ji^cpnc/ucerea 
gospodăriei este 6 colaborare 
strînsă pe această tema.

Este concludentă în acest sens 
ultima scrisoare primită de pre
ședinte de la inginerul Ciorlăuș. 
lat-o : „Dragă tovarășe Chirilă, 
simt nevoia să-ți scriu fiind pre
ocupat de gîndul celor 10.000 kg 
porumb boabe la ha. In urma 
venirii acasă am stat și am anaii- 
zaf pe-ndelete situația loturilor. 
Procurați îngrășăminte. Pe lotul 
record (se referă la cele 10 ha 
cu 10.000 kg porumb boabe la 
ha), trebuie dus fot gunoiul de 
păsări existent în Mirăslău și 
dacă-i posibil și din vecini. Ad
ministrați nitrocalcarul în doză de 
300 kg la ha. în ce privește 
hibridul pe care-l vom folosi va 
fi H.D.-208 în lotul record și 
H.D.-103 în restul...".

Scrisoarea continuă cu o serie 
de alte recomandări. Noi ne 
oprim aci considering că-i edifi
cator pentru legaturile și spriji
nul pe cere-l primesc colectiviștii 
din Mirăslău de la unele instituții 
de cercetare științifică din țară. 
Oamenii ogoarelor și oamenii de 
știință colaborează țintind același 
scop : obținerea unor producții 
mari la hectar. Această colaborare 
se anunță cît se poate de rodnică.

Seară literar-muzicală Pușkin
!n sala Teatrului de Stat 

din Baia Mare a avut loc luni 
după-amiază o seară literar- 
muzicală consacrată împlinirii 
a 125 de ani de la moartea 
marelui poet rus A. S. Pușkin, 
organizată de Consiliul regio
nal A.R.L.U.S. Actori ai Tea
trului de Stat din Baia Mare 
și Ansamblul de cintece și

dansuri al Sfatului Popular 
regional au prezentat un fru
mos program inspirat din ope
ra lui A. S. Pușkin.

Consiliul regional A.R.LU.S. 
a organizat în orașul Baia 
Mare expoziția „A. S. Pușkin 
— 125 de ani de la moar
tea sa“.

(Agerpres)

In curînd pe ecrane noul film romînesc

STRĂZILE 
AL AMINTIRI

o producție a Studioului cinematografic 
„București"



DE PESTE
12 FEBRUARIE :

Popoarele cer
înfăptuirea dezarmării 13 FEBRUARIE :

generale și totale declarat

14 FEBRUARIE :

Din. nou incordarespre realizarea dezarmării* 15 FEBRUARIE :
in Laos

din Or- 
Ameri-

• Publicarea mesajului lui 
N.S. Hrușciov cuprinzînd im
portanta propunere sovietică 
în problema dezarmării.

• Un milion de parizieni 
au condus pe ultimul lor 
drum pe victimele represiu
nilor polițienești. Milioane 
de oameni ai muncii din 
întreaga Franță au 
grevă.

„Un pas înainte

• Dezbateri furtunoase în 
parlamentul congo lez. Cu 
acest prilej s-a dezvăluit 
grava primejdie ce planează 
asupra vieții lui Gizenga.

• Cuba s-a retras 
ganizația Statelor 
cane.

Guvernul bulgar sprijină 
propunerea sovietică
SOFIA 18 (Agerpres). — A- 

genția B.T.A. a transmis răs
punsul guvernului Republicii 
Populare Bulgaria la mesajul 
lui N. S. Hrușciov din 10 fe
bruarie.

în răspunsul său guvernul 
Bulgariei declară că împărtă
șește în întregime consideren
tele expuse în mesajul lui 
N. S. Hrușciov și comunică 
totodată că este pe deplin de 
acord cu propunerea guver
nului sovietic ca șefii guver
nelor sau statelor reprezen
tate în Comitetul celor 18 
pentru dezarmare, să sosească 
la 14 martie la Geneva pentru 
a pune bazele lucrărilor aces
tui comitet și să rezolve 
partea cea mai de răspundere 
și complicată a lucrărilor 
sale.

Marea demonstratie
de la Washington

a studenților americani
WASHINGTON 18 (Ager

pres). — TASS transmite : 
„Să facem o cotitură spre 
pace" — sub această lozincă 
continuă de două zile demon
strația studenților americani, 
care a fost denumită „marșul 
studenților la Washington**.

Capitala S.U.A. nu a cunos
cut încă o asemenea demon
strație de masă a tineretului 
pentru pace, împotriva cursei 
înarmărilor, împotriva inten
ției guvernului american de a 
relua experiențele nucleare în 

La demonstrații 
parttcipă peste 4.000 de stu
denți. In capitală continuă sâ 
sosească cu trenuri, autobuze 
șl mașini, participanți Ia marș 
din toate regiunile țării.

„Chemăm guvernul, se spune 
î» manifestul studenților, să 
nu reia experiențele nucleare 
deoarece nu este nevoie de ele. 
Considerăm că în momentul 
de față când este necesar un

în apărarea drepturilor 
democratice ale americanii ir

NEW YORK 19 (Agerpres). 
Peste 12.000 studenți au parti
cipat la un miting care a a- 
vut loc pe stadionul Universi
tății Oregon din orașul Eu
gene (statul Oregon), unde a 
vorbit Gus Hali, secretar ge
neral al Partidului Comunist 
din S.U.A. Mitingul, organi
zat de „Uniunea studențească" 
din localitate și de Clubul 
universitar „Tinerii demo- 
crați", s-a transformat într-o 
demonstrație de protest îm
potriva ultrareacționarilor a-

Sesiune a Comisiei economia
0. N. U. pentru Africa

turi nimicitoare, de pe urma 
cărora nu se va mai putea re
face. Totuși, arată K S 
Hrușciov, pentru distrugerea 
definitivă a color: ah smu'.ui 
sub toate formele și manifes
tările lui, precum șz pentru 
lichidarea urmărilor hn grave, 
va mai fi nevoie de multe 
eforturi unite ale popoarelor 
Africii și ale popoarelor de 
pe întreg globul pâmfatesc.

N. S. Hrușciov declară că 
simpatiile popoarelor Uniunii 
Sovietice au fost totdeauna si 
sînt și astăzi de partea popoa
relor care luptă pentru liber
tate, pentru independență.

ADDIS ABEBA 19 (Ager- 
pres). — TASS transmite : La 
19 februarie, la Addis Abeba 
s-a deschis cea de-a patra se
siune a Comisiei economice 
O.N.U. pentru Africa.

★
MOSCOVA 19 (Agerpres). 

N. S. Hrușciov, șeful guver
nului sovietic, a adresat celei 
de-a patra sesiuni a Comisiei 
economice O.N.U. pentru Afri
ca o telegramă în care sub
liniază că, în anul care s-a 
scurs, popoarele Africii au do- 
bîndit noi succese în lupta îm
potriva colonialismului. Siste
mului colonial i s-au dat lovi-

C. Gbenye demască amestecul 
S. U. A. în Congo

LEOPOLDVILLE 19 (Ager
pres). — Ministrul congolez, 
Christopher Gbenye, care în 
urmă cu cîteva zile a fost nu
mit vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri, a declarat 
la 19 februarie într-un inter
viu acordat corespondentului 
agenției M.T.I. că nu acceptă 
noua sa numire și intenționea
ză să rămână în postul de mi
nistru de Interne.

Gbenye a declarat de ase
menea că a luat cunoștință de 
la posturile de radio de re
manierea guvernamentală și 
că primul ministru nur__ ________ s-a
consultat cu el în această pri
vință.

Christopher Gbenye a adău
gat că in numele partidului
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dent mulți 
de vedere 
Consiliului 
U.RS.S. că 
rea unui

ATENA 19 (Agerpres). — 
Referindu-se la mesajul lui 
N. S. Hrușciov in problema 
dezarmării, influentul sâpcă- 
mînal burghez „IKONOifl- 
KOS TAHIDROMOS? scrie ci 
inițiativa lui N. S. Hrațctcv 
a fost senzațională. I* Oeri- 

sprijină pwucriil 
al președintelui 
de Miniștri al 
pentru realizs- 

acord cu privi
re la dezarmare trebuie să se 
asume obligații serioase, lucru 
pe care îl pot face numai șe
fii de guverne. Opoziția pu
terilor occidentale față de 
propunerea lui Hrușciov. su
bliniază ziarul, va face ca 
Rusia să apară ca ^singura 

mod de abordare creator, țara 
noastră duce o politică exter
nă mioapă-.

La 17 februarie, Casa Albă 
a fost înconjurată de un mare 
număr de studenți pariind 
pancarte pe care era scris „Să 
fie interzisă arma nucleară*, 
«Să facem din anul 1962 un 
an ce co’.iiură spre pace-.

Reprezentanții demonstran
ților au vizitat Ia 17 februa
rie Congresul S.U.A. și Depar
tamentul de Stat, unde au ex
primat un protest hotărit îm
potriva cursei înarmărilor și 
a pregătirilor in vederea unui 
război nuclear. Repreacataspi 
Departamentului de Stal si

insă foarte rece, eu ironie. 
Unul din demonstranți a de
clarat dupâ intilnirea eu eea- 
gresmenii că aceștia din urmă 
s-au purtat cu studenții ^ea 
și cum ar fi niște copii u»ri 
care nu înțeleg nimici

...ericani, care ca i umcî 
să-l zădărnicească, ți c «nx— 
cat succesul campanie-. rtx- 
dențețti in apărarea dreptu
rilor democratice cLe nzzrv 
americanilor, cr-.z~..ttz:e 
prezent de legea McCvyzt,

Gus Hall c lua: de aseme
nea cuvir.tul la mzzxxgxrâe 
care au avut loc la Coiegnl 
de cultură generali da ora
șul Mount-Mouth ți la mitin
gurile studenților de Cole
giile Clarck ți Reed din 
lași stat (Oregon).

în Congo
sau a adresat ambasadei ame
ricane o scrisoare de protest 
împotriva rolului jucat de 
S.U.A. in această remaniere 
guvernamentală care a avut 
loc imediat după înapoierea 
lui Adoula de la New York.

★

LEOPOLDVILLE 19 (Ager
pres). — La 19 februarie. Sin
dicatul funcționarilor de stat 
din Republica Congo a decla
rat grevă, cerînd sporirea sa
lariilor și îmbunătățirea con
dițiilor de muncă. Sindicatul
— care are 90.000 de membri
— a declarat că funcționarii 
nu vor relua lucrul pînă cînd 
guvernul nu le va satisface 
revendicările.

putere sincer interesa
tă fa ceza. mare, iar S.U.A. — 
ca țară care nu vrea să facă 
nkd un sacrificiu pentru pa
cea internațională*.

După părerea ziarului bur
ghez „TO VIMA“ respingerea 
propunerii lui Hrușciov va 
pum puterile occideniale tw- 
rr-o tftwfie diriolâ.

Mesajul lui N. S. Hmșâov 
in problem-z dezarmării, scrie 
ricnd ^AVGHI", a coatribui: 
La intensificarea luptei pentru 
fatărirea păcii, a deschis noi 
perspective rezolvării proble
mei cem-rrArii, a reprezentat 
un pas înainte spre realizarea 
dezarmării, o acțiune politică 
de o uriașă importanță. Opi
nia publică mondială sprijină 
d'U tot sufletul propunerea lui 
N. S. Hrușciov ca la lucrările 
comitetului să participe șefii 
de guverne.

Scedia acceptă ideea
unei zone

denuclearizate in Eir opa
STOCKHOLM 19 (Ager

pres). — TASS transmite: 
Guvernul Suediei se declară 
dispus ca in cazul realizării 
unui acord satisfăcător între 
guvernele interesate să adere 
la o zonă denuclearizată în 
Europa care să cuprindă cea 
mai mare parte din statele 
Europei centrale și de nord, 
care nu posedă arma atomică 
proprie

Guvernul Suediei a făcut a- 
eeastă declarație ca răspuns 
la propunerea secretarului ge
neral pnr.uarr.u al OuN.U, 
ea S-ec-a să facă parte din 
n:na desuciearixatâ din Eu- 
rtpa

Guvernul Suectri, se spune 
fa caetinuare fa declarat e, ar 
saluta eu mare satisfacție un 
acord universal care să inter
nei fa mtd eficace arma nu- 
reeră «i sâ tmpcedfae produc
ția. stocarea n folosirea eL 
Crearea zonrior denudean- 
xate coQsxztfae pas impor

ți realizarea acestui 
ta»

Tratativele
franco - algeriene

al Guvernului Provizoriu. 
a întîlnît o delegație 
guvenului Republicii Frâu 
ceze. Tratativele — a adău 
gat purtătorul de cuvînt 
care a anunțat că dele
gația algeriană s-a înapoiat 
Ia 19 februarie la Tunis — 
au avut loc intre 11 și 19 fe
bruarie. Guvernul Provizoriu 
al RepubLcii Algeria va pre
zenta concluziile acestor tra- 
tarive Consiliului național al 
revoluției*.

Luni seara, corespondentul 
din Tunis al agenției France 
Presse sublinia citind decla
rația unui membru al dele
gației Guvernului Provizo
riu al Republicii Algeria so
sită la Tunis că tratativele 
nu se consideră terminate și 
că ele ar urma sâ fie reluate 

condiții bune*, intrucit 
discuțiile de pînă acum „au 
făcu: să progreseze lucru
rile*.

La Paris, agenția France 
Presse a transmis luni un 
comentariu semnat de imul 
din redactorii săi politici, în 
care consideră că fost 
realizat acordul între Franța 
și Frontul de eliberare națio
nală al Algeriei, pentru a 
pune capăt războiului din 
Algeria".

In cursul nopții, agenția 
France Presse a subliniat că

U.R.S.S. : Aspect de pe șantierul uzinei de aluminiu de la 
Kiiobad, R.S.S. Azerbaidjanâ

Politica S.U.A. față de Cuba
o primejdie pentru pacea

și securitatea internațională
Declarația guvernului U. R. S. S.

MOSCOVA 18 (Agerpres). 
— TASS transmite : La 18 fe
bruarie Guvernul U.R.S.S. a 
dat publicității o declarație 
în care se spune că „Uniunea 
Sovietică a fost și va fi și pe 
viitor de partea poporului 
cuban și a luptei sale juste, 
i-a acordat și ii va acorda și 
pe viitor ajutor**.

Totodată Guvernul sovietic 
a reafirmat declarația lui 
N. S. Hrușciov că Republica 
Cuba poate conta totdeauna 
pe ajutorul și sprijinul po
porului sovietic. „Cunoscutele 
avertismente ale guvernului 
sovietic la adresa dușmanilor 
Cubei populare rămin in vi
goare ți astăzi1*.

In declarația guvernului so
vietic se subliniază că „poli
tica S-U.A- față de Cuba cre
ează o primejdie serioasă 
pentru pacea ți securitatea 
internațională.".

Guvernul sovietic declară 
că conferința de la Punta del 
Este -3 fost organizată ca un 
fel de proces împotriva Cubei 
revoluționare și ca un prolog 
la noi acte de agresiune îm
potriva ei“.

„Conferința de la Punta del 
Este ilustrează o dată mai 
mult disprețul manifestat de 
guvernul S.U.A. față de nor
mele elementare ale drep
tului internațional, față de 
principiile și țelurile Car
tei Organizației Națiunilor 
Unite".

Guvernul U.R.SS. arată în 
declarația sa că, impunînd 
hotărîrea de a exclude Cuba 
din OS A. -SU.A. nu fac de
ci: să sublinieze că pentru ele 
O3.A. nu este o organizație 

acordul nu va fi efectiv decît 
după ce cele două delegații 
vor supune concluziile lor a- 
probării guvernului francez și 
respectiv Consiliului Național 
al Revoluției Algeriei. Abia 
atunci reprezentanții celor 
două părți se vor intîlni pen
tru semnarea documentelor.

5

Această fotografie transmisa de agenția pariziană „France Presse" înfățișează un ta
blou obișnuit al străzilor din Alger în aceste zile.

Foto : TASS MOSCOVA

a O.N.U., ci de fapt 
bloc militar-politic 
cărui tăiș este în- 
împotriva luptei de 
națională a popoare-

regională 
încă un 
închis al 
dreptat 
eliberare 
lor Americii Latine".

Amintind de amestecul 
brutal al S.U.A. în treburile 
interne ale altor state, guver
nul U.R.S.S. subliniază : „Nu 
Cuba încearcă să exporte re
voluția in S.U.A. sau în vreo 
altă țară, ci Statele Unite 
exportă contrarevoluția în 
Cuba și tși caută complici în 

țărilor latino-ameri-

stat din 
țină seama 
exista alte

rindul 
cane".

Guvernul 
că Guvernul 
pe un teren 
dacă își arogă dreptul de a 
organiza și conduce o agre
siune împotriva unei alte țări. 
„După cum se știe, Statele 
Unite ale Americii nu dispun 
de o putere militară care să 
le permită să-și dicteze con
dițiile altor țări".

„Oamenii de 
S.U.A. trebuie să 
și să nu uite că 
țări care posedă arme nu mai 
puțin teribile și care stau de 
strajă păcii și sînt gata să 
împiedice dezlănțuirea unui 
nou război".

Guvernul sovietic arată că 
U.R.S.S. „condamnă cu hotă- 
rîre planurile agresive împo
triva Cubei".

Totodată, se subliniază în 
declarație, Uniunea Sovietică 
știe unde și în jurul căror 
state sînt situate baze străine 
și ce fel de baze sînt ele.

„Dacă guvernul S.U.A. ame
nință 
tragă 
toare 
unde 
tare ale Statelor Unite ale A- 
mericii. Unii oameni politici 
din S.U.A.- mai mizează încă 
pe politica „de pe poziții de 
forță", continuă să agite ar
mele, să amenințe statele iu
bitoare de pace, însă aceste 
arme au două tăișuri". Ele, 
se spune în încheierea decla
rației, se pot întoarce împo
triva acelor forțe pe care 
S.U.A. ar dori să le folosească 
pentru a amenința Uniunea 
Sovietică și alte state 
toare de pace.

sovietic declară 
S.U.A. pășește 
foarte nesigur

Cuba, el trebuie să 
concluziile corespunză- 

în ce privește țările 
sînt situate bazele mili-

• Kekkonen reales pre
ședinte al Finlandei.

• Tulburări — inspirate 
I de colonialiști — Guyana 
I britanică.

Problema.
problemelor

al 
îlI venimentul central 

acestei săptămîni 
constituie propunerea 
sovietică privind 
dezbaterea proble
mei dezarmării la cel 
mai înalt nivel în 

cadrul Comitetului celor 18. Opi
nia publică mondială a primit cu 
viu interes și aprobare această 
propunere inspirată de grija no
bilă pentru apărarea păcii. Gu
vernul țării noastre, ca și guver
nele altor țări, și-a exprimat acor
dul deplin cu inițiativa realistă a 
U.R.S.S. în lumea întreagă răsună 
puternic voci ce îndeamnă puteri
le occidentale să renunțe la 
obstrucționismul practicat pînă 
acum și să adopte o atitudine 
constructivă. Din nefericire, S.U.A. 
și Anglia se mențin pe poziții 
negative, după cum reiese din 
răspunsul dat 'a propunerea so
vietică. Formulările ambigue din 
răspunsul americano-englez, ce 
vor să lase impresia că drumul 
spre tratativele la nivel înalt n-ar 
fi fost definitiv blocat, nu pot 
atenua impresia întemeiată a opi
niei publice că puterile occiden
tale împiedică oprirea cursei înar
mărilor. De aceea, „DAILY EX
PRESS" afirma că absența lui 
Kennedy și Macmillan de la vii
toarele tratative, precum și relua
rea experiențelor nucleare în at
mosferă, ar însemna pentru occi
dent „o catastrofă diplomatică".

Pentru atitudinea unor importan
te cercuri ale opiniei publice 
americane este caracteristică de
monstrația de două zile de la 
Washington a studenților ameri
cani, demonstrație fără egal în 
istoria acțiunilor pentru pace ale 
tineretului din S.U.A.

Ziarul laburist britanic „TRI
BUNE" scria referindu-se la viitoa
rele tratative de dezarmare că 
„aceste tratative nu numai că ar fi 
bine să aibă loc la cel mai înalt 
nivel, dar ele sînt posibile numai 
la cel mai înalt nivel". Părerea 
aceasta o împărtășesc toți oame
nii ce iubesc sincer pacea și care 
văd în noua inițiativă sovietică 
calea sigură spre scoaterea din 
impas a problemei dezarmării — 
problema problemelor prezentu
lui.

Substratul
tulburărilor

din Guyana 
britanică

i

ulburările din Guya- 
na britanică au pla- 
sat în atenția mon- 

|| dială situația din a- 
’ ceasta colonie aflată 

în America de sud. 
Ceea ce se mfîmplă

pe acest pămînt al suferinței și 
speran|ei poartă trăsăturile clasice 
ale unei înscenări colonialiste. De
zordinile de pe străzile din Geor
getown au un inspirator ce trebuie 
căutat în afara granițelor Guyanei. 
Iar intervenția promptă a armatei 
britanice, rapiditatea cu care uni
tăți engleze au fost expediate în 
Guyana, dezvăluie ceva mai mult 

decît dorința de a menține „or
dinea".

înainte de toate se cuvine însă 
să privim puțin în zguduitoarea 
istorie a unui popor puțin numeros 
(500.000 oameni dintre care 49 la 
sută' africani și metiși, 44 la sută 
hinduși iar restul de diferite alte 
naționalități). Guyana britanică este 
singura posesiune colonială a An
gliei pe acest continent și cuprin
de un teritoriu de dimensiuni 
aproximativ egale cu cele ale me
tropolei. în 1814, alungîndu-i pe 
olandezi ce, primii, își făcuseră 
apariția prin aceste locuri, Anglia 
a acaparat actuala Guyana „bri
tanică". Istoria de un secol și 
jumătate de dominație a Londrei 
se exprimă în tragedia sclavilor 
aduși din Africa și Asia, în înapoie
rea economică a țării și în jaful 
inimaginabil la care s-au dedat 
monopolurile britanice. Baza eco
nomică a Guyanei o reprezintă 
cultura trestiei de zahăr și orezu
lui care ocupă 75 la sută din 
suprafața arabilă a țării. Dar uria
șele plantații de trestie de zahăr 
precum și întreprinderile prelucră
toare, ca de altfel aproape întregul 
comerț exterior, aparțin unei sin
gure companii — „Frații Booker". 
Cu o amară ironie unii denumesc 
țara „Guyana Bookerilor". Guya- 
nezii doresc însă ca țara să le 
aparțină lor, să devină indepen
dentă și prosperă. Aceste aspirații 
le exprimă Partidul Popular Pro
gresist care, în ciuda unor mane
vre ce purtau pecetea experienței 
și rafinamentului colonialismului 
britanic, a reușit să obțină strălu
cite victorii electorale și să for
meze guvernul în frunte cu cunos

cutul fruntaș politic Cheddi Jagan. 
Statutul colonial al Guyanei deter
mină situația în care puterea reală 
aparfine guvernatorului britanic. 
De aceea, guvernul Guyanei bri
tanice cere cu o deosebită insis
tență acordarea grabnică a inde
pendenței, cel mai tîrziu pînă la 
31 mai. Cerințele întemeiate ale 
Guyanei au găsit |a Londra ne
înțelegere. Refuzul de a lua în dis
cuție problema independenței era 
încăpățînat. La începutul acestui 
an, sub presiunea crescîndă ce se 
exercită pe plan internațional. 
Ministerul Coloniilor a anunțat că 
în mai va avea loc conferința în 
problema acordării independenței 
Guyanei britanice. Era o perdea 
de fum menită să acopere o di
versiune pregătită în culise. Diver
siunea aceasta — de amploare — 
trebuia să facă imposibilă acorda
rea independenței. Totodată, se 
urmărea înlălurarea lui Jagan care, 
datorită vederilor sale progresiste, 
este obiectul arcurilor presei 
burgheze nu numai din Anglia, 
ci și din S.U.A., Canada etc. Co
respondentul din Washington al 
agenției „UNITED PRE16 INTER
NATIONAL" informa că, oofrivit 
unor surse oficiale americane, 
„Statele Unite au sugerat de mai 
multe ori guvernului englez ea 
acordarea independentei Guyanei 
britanice ar putea constitui un 
pericol datorită tendinfelor de 
stînga ale lui Jagan. Guvernul 
Statelor Unite — semnala agenția 
— este deosebit de îngrijorat de 
ceea ce s-ar putea întîmpla după 
acordarea independentei, nu numai 
datorită vederilor politice ale 
Jagan, dar și deoarece se pare 
el întreține relații prietenești 
unii lideri cubani".

O operațiune diversionistă

lui 
că 
cu

a 
fost organizată minuțios. Dar ea a 
debutat printr-un eșec. La 9 fe
bruarie, la Georgetown s-a anun
ța/ descoperirea unui complot ce 
urmărea asasinarea |ui Jagan și 
preluarea puterii de stat de către 
elemente ce „se bizuiau pe aju
torul unei puteri străine”. Com
plotul a eșuat, dar o altă variantă 
a fost pusă în aplicare.

Doi politicieni făliți, înfrînți în 
alegerile de anul trecut, au orga
nizat tulburări. Cartierul comercial 
din Georgetown a fost devastat, 
iar pagubele reprezintă 10.000.000 
lire sterline. Se înregistrează 5 
morți și peste 100 răniți. Pretextul 
pentru dezordini l-a constituit 
politica financiară a guvernului 
Jagan care, spre a asigura dez
voltarea economică rapidă a țării, 
a sporit impozitele asupra capita
lului învestit lovind în interesele 
burgheziei. Este interesant de 
menționat ca principalul instigator 
la tulburări, Peter Daguair, este 
un mare om de afaceri, aflat în 
relații strînse cu monopolurile 
americane. E| a cerut nu de mult 
ca Guyana britanică să fie admi
nistrată în următorii 15—20 ani de 
către... S.U.A., eventual prin inter
mediul O.N.U. sau în genul Porto 
Rico, care — se știe — este 100 
la sută o colonie americană.

In lumina faptelor, organizatorii 
tulburărilor din Guyana britanică 
sînt ușor de identificat. Prompti
tudinea cu care jandarmii coloniali

PE SCURT
MOSCOVA. — Cu prilejul 

celei de-a 14-a aniversări a 
încheierii Tratatului de prie
tenie, colaborare și asistență 
mutuală dintre U.R.S.S. și 
R. P. Ungară, Nikita Hrușciov 
și Leonid Brejnev au felicitai 
cordial pe conducătorii ungari, 
Janos Kadar și Istvan Dobi, 
pe toți oamenii muncii din 
Ungaria frățească.

MOSCOVA. — Răspunzînd 
invitației Comitetului Central

britanici au sosit la fața locului 
este edificatoare. De altfel, guver
natorul britanic al Guyanei s-a și 
grăbif să rostească un discurs 
radiodifuzat anunțînd — cu satis
facție nereținută — că „toate pla
nurile privind acordarea indepen
dentei Guyanei britanice au fost 
amînate pe multi ani". Colonia
lismul britanic a făcut încă o 
demonstrație a tradiționalei sale 
ipocrizii. Probabil, la Londră se
vor vărsa chiar și lacrimi de
crocodil în semn de fățarnic re
gret pentru amînarea indepen
denței Guyanei. Totul se va des- 
fășua conform scenariului devenit 
de mult clasic... Numai că în a- 
cest scenariu nu s-a atribuit nici 
un rol poporului Guyanei britanice. 
Or, lui îi revine cuvîntul hotărîtor 
și, fără îndoială, indiferent de 
dificultățile momentane, va obține 
independența.

eștile sosite din Laos 
în cursul săptămînii 
ce a trecut relevă 
faptul că în această 
țara s-a creat din 
nou o situație în
cordată.

După cum se știe, în ultima 
vreme fuseseră tăcuți pași impor
tanți spre reglementarea pașnică 
a problemei laoțiene. La Confe
rința de la Geneva au fost adop
tate documente care pornesc de 
la recunoașterea necondiționată și 
respectarea independenței națio
nale a Laosului, documente ce ur
măresc asigurarea existenței unui 
Laos independent și neutru. Ca ur
mare a eforturilor făcute de pri
mul ministru al guvernului legal 
al Laosului, prințul Suvana Fumma 
și președintele partidului Neo Lao 
Haksat, prințul Sufanuvong, au fost 
obținute unele rezultate promiță
toare în tratativele cu gruparea 
de dreapta condusă de generalul 
Fumi Nosavan și prințul Boun 
Oum, tratative ce au drept obiec
tiv formarea unui guvern de coa
liție care să poată angaja țara 
prin semnarea documentelor de la 
Geneva, deschizînd calea dezvol
tării unui Laos independent, de
mocratic, unit.

In săptămîna ce a trecut, rebelii 
laoțieni din clica Nosavan-Boun 
Oum și-au întețit manevrele ob
strucționiste, urmărind să anihileze 
progresul realizat și să torpileze 
tratativele pentru formarea unui 
guvern de coaliție. Refuzînd să 
vină la masa tratativelor și încâl
cind sistematic acordul cu privire 
la încetarea focului, rebelii lao
țieni sprijiniți activ de* „consilierii" 
americani și ajutați de trupe sud- 
vietnameze și ciankaișiste și-au 
intensificat totodată atacurile mili
tare împotriva regiunilor eliberate 
de forțele patriotice. Astfel, în 
regiunea Nam Ta ău fost trimise 
noi trupe rebele care, împreună 
cu aviația atacă populația pașnică. 
In provinciile Xieng-Kuang și 
Cammon rebelii au întreprins 
atacuri cu mari unități militare 
sprijinite de tancuri și artilerie 
grea. Agențiile americane de pre
să anunțau sîmbătă de la Luang 
Prabang că armatele lui Nosavan 
„acumulează forțe tot mai multa 
pentru un atac puternic, plănuit 
în Laosul de nord". Avioanele de 
transport ale rebelilor parașutează 
zilnic numeroși soldați și arma
ment în nordul Laosului. în toate 
acestea se străvede intenția rebe
lilor laoțieni de a reaprinde focul 
războiului civil,

Căufînd să intensifice încorda
rea din Laos, primul ministru 
tailandez, unul din stîlpii blocului 
agresiv S.E.A.T.O., a făcut zilele 
trecute declarații provocatoare. El 
a declarat că în legătură cu eve
nimentele din Laos ,,forjele arma
te failandeze sînt gata de luptă“.

Cursul periculos pe care ame - 
ninfă să-l ia din nou situația din 
Laos își are izvorul în manevrele 
patronilor de la Washington ai 
clicii Boun Oum-Nosavan. Nevoite 
să accepte acordurile de la Ge
neva, cercurile conducătoare din 
S.U.A. fac tot ce le stă în putință 
să împiedice punerea în aplicare 
a acestor acorduri, să împiedice 
crearea unui Laos pașnic, neutru 
și independent. Ziarul „WASHING
TON POST" scria cu cinism despre 
jocul dublu al guvernanților ame
ricani în problema laoțiană : 
,,Ceea ce a trebuit să accepte 
Departamentul de Stat la Geneva 
are grijă Pentagonul (Ministerul de 
Război al S.U.A. — n-r.) să arunce 
în aer în Laos“> E limpede că 
dacă n-ar exista această „grijă" 
a Pentagonului, dacă Washingto
nul care-i înarmează și-i finanțea
ză pe rebelii laoțieni n-ar ațîța 
focul războiului civil, problema 
laoțiană ar fi repede și definitiv 
soluționată în mod pașnic.

Faptele arată că cercurile con
ducătoare americane nu au re
nunțat la încercările de a obține 
instaurarea prin forță a unui regim 
pro-american în Laos, transforma
rea Laosului într-o colonie și o 
bază militară a S.U.A. Aceste în
cercări sînt însă sortite eșecului. Po
porul laoțian, sprijinit de întreaga 
opinie publică iubitoare de pace 
din lumea întreagă, va 
reglementarea pașnică a 
mei laoțiene, va obține 
unui Laos independent, 
pașnic, democrat și înfloritor.

EUGENIU OBREA 
EM. RUCĂR
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impune 
proble- 
crearea 
neutru,

al Partidului celor ce mun
cesc din Vietnam, la 19 fe
bruarie a plecat la Hanoi pe 
calea aerului o delegație a 
P.C.U.S.

HANOI. — La 18 februarie, 
guvernul R. D. Vietnam a dat 
publicității o declarație în 
care condamnă agresiunea 
militară a S.U.A. în Vietnamul 
de sud.
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