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tinerilor ingineri
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Marinescu
tehnic

Uzinele de tractoare Brașov

aralel cu crește
rea producției, în 
uzina noastră se 
desfășoară, sub 
conducerea orga- 
’îizațiilor de partid, 
o intensă acțiune

pentru îmbunătățirea calității, 
pentru ridicarea performanțe
lor tehnico-economice ale 
tractorului romînesc. Această 
acțiune a căpătat la noi un 
caracter de masă, la ea parti- 
cipînd numeroși muncitori, in
gineri și tehnicieni.

Firește, obținerea unor re
zultate bune în ridicarea cali
tății tractoarelor produse în 
uzină depinde într-o mare 
măsură de nivelul de calificare 
al celor care contribuie la fa
bricarea lor. Acum, întreaga 
uzină este un vast șantier, se 
lucrează la executarea unor 
noi construcții, la moderniza
rea unor hale pentru secțiile 
uzinei. în același timp se do
tează uzina cu utilaje și insta
lații moderne, necesare fabri
cării noilor tractoare, se însu
șesc tipuri noi de produse, 
precum și cele mai moderne 

a metode tehnologice de produc- 
’w ție. Iată de ce, înțelegînd în 
• mod just cerințele organizării 

producției pe baze moderne de 
fabricație, comitetul de partid 
a trasat sarcini conducerii 
tehnico-administrative, orga
nizațiilor U.T.M., sindicale, 
cercurilor A.S.I.T. și cabine
tului tehnic să pună în cen
trul activității lor problema 
ridicării continue a calificării 
profesionale a celor care con
tribuie la realizarea tractoru
lui romînesc.

Astăzi, la noi funcționează 
numeroase cursuri de ridicare 
a calificării profesionale, se 
țin conferințe pe teme care 
privesc producția actuală și 
viitoare a uzinei, iar răspîndi- 
rea cărții tehnice a luat o 
mare amploare.

în uzina noastră lucrează

La o altitudine de 1.200 
metri se află una din cele mai 
noi așezări de tip orășenesc 
din regiunea Brașov: centrul 
forestier Comandau. In acea
stă localitate, devenită orășe
lul tăietorilor de pădure și al 
lucrătorilor de la fabrica de 
cherestea, s-au construit în ul
timii ani — în locul colibelor 
acoperite cu cetină de brad și 
pămînt — locuințe noi, confor- 
tabile, o școală elementară, 
grădiniță și creșă pentru copii, 
spital, dispensar, magazine 
etc. Străzile sînt luminate 
electric. Locuitorii orășelului 
au la dispoziție un club și o 
bibliotecă, cinematograf, sală 
de spectacole, teren de sport 
Pentru deplasarea în alte loca
lități, situate la poalele mun
ților, au la dispoziție o linie 
ferată forestieră și un tele
feric.

In regiunea Brașov, pentru 
muncitorii forestieri au fost 
construite mai mult de 250 
cabane, bine amenajate, pre
cum și cluburi, magazine, dis
pensare și altele. Caravanele 
cinematografice prezintă săp- 
tămînal pentru muncitorii fo
restieri și familiile lor filme 
artistice și jurnale documen
tare.

numeroși ingineri și tehnicieni 
tineri și evident s-a pus un 
accent deosebit pe continua și 
temeinica lor specializare. îna
inte de toate trebuie să arăt 
că, de cum pășesc în produc
ție, există grija ca tinerilor 
ingineri să li se ofere din plin 
posibilitatea să-și întărească 
și să-și completeze ceea ce au 
învățat pe băncile facultății. 
Am făcut acest lucru deoarece 
am considerat că numai un 
contact direct cu nevoile pro
ducției, cu problemele pe care 
aceasta le ridică, oferă in
ginerului tînăr un bun prilej 
să se specializeze.

Asigurarea unei temeinice 
pregătiri a tinerilor ingineri 
reclamă deci legătura ne
mijlocită cu realitatea pro
ducției, a locului de mun
că. Și aș da în această 
privință exemplul unui tînăr 
absolvent al Institutului poli
tehnic din Sverdlovsk, ingine
rul Petres Francisc, care și-a 
exprimat ferm dorința să lu
creze cîtva timp ca muncitor 
la turnarea în cochile a alia
jelor de aluminiu. Dată fiind 
complexitatea procesului de 
turnare în cochile __ ,
lîngă cunoștințele teoretice, 
necesită observarea 
unor detalii de execuție ce nu 
se pot prevedea într-o tehno
logie scrisă, dorința tînărului 
inginer a fost satisfăcută. Și 
astăzi, el este un tehnolog de 
înaltă calificare, capabil să 
elaboreze tehnologia celor mai 
complicate piese turnate în 
cochile și sub presiune.

Unii dintre inginerii tineri, 
după terminarea stagiului pe 
liniile de fabricație, au fost 
repartizați și la birourile teh
nologice din secții, unde li s-a 
dat ca sarcină proiectarea 
proceselor tehnologice pe a- 
numite linii de fabricație.

Pentru asigurarea unei te
meinice pregătiri și speciali
zări a inginerilor tineri, în 
uzina noastră exista și nume
roase alte forme. S-a organi
zat, de exemplu, la Institutul 
politehnic din oraș un curs 
post-universitar în care se ex- 
pun conferințe cu probleme de 
tehnologia modernă și avan
sată, probleme de reglaj ai 
mașinilor automate, scheme și 
principii constructive ale ma
șinilor cu program și automa
te. La acest curs participă un 
număr de 21 ingineri tineri de 
la noi.

O amplă dezbatere și o 
bună ocazie de ridicare a ni-*

care, pe

atentă a

velului tehnic, profesional al 
tinerilor ingineri este prile
juită de organizarea periodică 
a unor interesante sesiuni teh- 
nico-științifice. Pe parcursul 
pregătirii acestor sesiuni, în 
vederea discuțiilor care se 
poartă, tinerii ingineri își ri
dică implicit și nivelul de ca
lificare profesională. Și prin
tre cei care susțin referatele 
la asemenea sesiuni întîlnești 
multe nume de tineri. La ul
tima sesiune, de exemplu, in
ginerul Vasile Sechel a pre
zentat referatul cu privire la 
extinderea procedeului de că- 
Hre a pinioanelor prin curenți 
de înaltă frecvență. Referate 
interesante au prezentat și ti-» 
nerii ingineri Virgil Baraș, 
David Sibianu, precum și M. 
Mălăcea.

în acest an, în aprilie, seva 
ține, de asemenea, o nouă se
siune tehnico-științifică la 
care problema de bază a refe
ratelor va fi îmbunătățirea ca
lității produselor și unde vor 
prezenta referate mulți ingi
neri tineri.

In organizarea tuturor ac
țiunilor care privesc speciali
zarea continuă a tinerilor in
gineri, conducerea uzinei este 
ajutată de organizația U.T.M. 
și sindicat. Sînt multe exem
ple în această privință. Aș da 
însă numai unul. Comitetul 
organizației de bază U.T.M. 
nr. 41 a mobilizat toți tinerii 
desenatori pentru a participa 
la un curs de ridicare a califi
cării, se îngrijește de felul în 
care-și însușesc cursanții cu
noștințele predate. Cercul 
A.S.I.T. din uzină a organizat, 
de asemenea, pentru tinerii 
ingineri, cu concursul 
lui, prezentarea unor filme 
documentare privind lucrări 
de sudură și metalizare, nou
tăți în domeniul construcțiilor 
de mașini, procedee și agre
gate pentru ecruisarea super
ficială a organelor de mașini.

O mare atenție se acordă la 
noi difuzării și însușirii lite
raturii de specialitate. Cabine
tul tehnic pune astfel la dis
poziția tuturor inginerilor din 
uzină o bogată literatură în 
limbile romînă, rusă, germană 
etc. In uzină se primesc peste 
două sute de publicații perio
dice, cea mai mare parte din 
traducerile cu tiraj limitat 
executate de I.D.T., precum și 
cărțile privind construcțiile de 
mașini, tehnologie, energetică, 
automatizare etc. In colaborare 
cu cabinetul tehnic al uzinei, 
cercul A.S.I.T. organizează di
fuzarea lunară a revistei „Me
talurgia și construcția de ma-

cl-ubu-

(Continuare in pag. a 3-a)

► (Agerpres)

Film documentar 
despre mecanizarea 

muncii în exploatările 
forestiere

Centrul de documentare 
tehnică pentru economia fo
restieră a realizat, de curînd, 
în colaborare cu Studioul 
„Al. Sahia“, un film documen
tar despre mecanizarea mun
cii în exploatările forestiere. 
In cursul acestui an se vor 
turna încă 7 filme pe diferite 
teme din viața și munca fo
restierilor.

(Agerpres)
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Combainierul Ștefan Silifan este vesel. Recoltarea stufului în Deltă merge bine — timpul 
este favorabil.

Foto : NICU VASILE

Cameră de tropicalizare complet automată
Colectivul de ingineri și tehni

cieni al Uzinelor „Electroputere“ 
din orașul Craiova, a elaborat 
un proiect original al unei camere 
de tropicalizare, care execută 
automat un ciclu de cîteva zeci 
de operații fără intervenția omu
lui. în interiorul acestei camere 
se creează în mod artificial și ra- 

fenomenele meteo de 
globul pămîntesc. în 
secundă în interiorul

Concurs 
„Cei mai buni, 

continuă**

pid, toate 
pe întreg 
zecirnj de

camerei se trece de la minus 
35 grade Celsius la plus 90 grade, 
de la clima temperată la cea tro
picală, de la ploaie la ninsoare 
etc. Scopul creării acestei camere 
automate de tropical izare este 
verificarea rezistenței aparatelor 
produse de Uzinele „Electro- 
putere" destinate regiunilor sudi
ce, nordice sau tropicale, ele 
globului pămîntesc.

ȘT. CINCA 
student

2.600.000
de spectatori

Festivalul filmului pentru 
sate, care în această ediție se 
desfășoară în peste 13.000 de 
localități, a intrat în ultima 
etapă. în prima etapă, care 
s-a desfășurat în jumătate 
din raioanele țării, filmele au 
fost vizionate de aproximativ 
2.600.000 de spectatori.

Noi descoperiri
(Agerpres)

arheologice

eroilor noștrii I

reportajelor 
paginile zia- 
este bine cu-

roul 
din 
rului 
noscut acolo unde
trăiește și mun
cește. Vorbindu-se 
despre faptele și 
în ziar, el devine

Nicolae Grigore de la secția mecanica a Uzinelor „23 Au
gust" din Capitală este fruntaș în întrecerea socialistă 

realizînd numai lucrări de bună calitate.
Foto N. STELORLAN

LA CĂMINUL 
CULTURAL SERI

De curînd, în orașul Sighet, 
regiunea Maramureș a avut loc 
un concurs radiodifuzat „Cei mai 
buni, continuă".

Concurența au fost elevi din 
clasa a X-a A de la Școala me
die „Filimon Sîrbu“ din 
elevi din clasa a X-a 
Școala medie din Vișeu.

Întrebările de cultură 
puse de examinator pe___ __
limbă și literatură romînă, limba 
și literatură rusă, matematică, fi
zici, chimie, istorie, geografie,, 
ftiinfe naturale și murică au ținut 
tot timpul trează atenta prticr- 
panților la concurs.

Reprezentanța oreșuiui Sighe* 
au obținut locul I, dasiheindu-se 
pentru următorul concurs ce va 
avea loc la Năsăud. Întreaga clasă 
dm care fac parte concurența, a 
fost prem a* ă cu- o excurs* de 
5 zile prin țară.

GH. BOICITC 
elev

în regiunea Dobrogea

Sighet și 
A de îa

generali 
feme de

Amenajarea 
spațiilor verzi 
în Capitală 

în CapffaM eu început pregăti
rile de primăvară pentru amenaja
rea spațiilor verzi. în acest an 
suprafața lor va crește cu 370.000 
mp. No e spații verzi se amenajea- 
ză îndeosebi in preajma noUct 
cvartale de locuințe. Pentru oroa
rea acestora a lost pregătit un 
bogat material horticol.

(Agerpres)

DE POEZIE

Colecția numismatică
Muzeului regionala

Dobrogea s-a îmbo
gățit recent cu încă 
50 de monezi de aur 
bizantine din secolele 
VIII—X. Tezaurul a 
fost descoperit 
muncitorii care 
crează la carierele da 
piatră din comma

de 
!«-

Greci, raionul
Printre ultimele des

coperiri arheologice 
din regiunea Dobro
gea se mai numără 
peste 200 săgeți de 
bronz de tip scitic, 
găsite de colectiviștii 
din comuna Enisala, 
un teasc de zdrobit 
struguri din epoca

Măcin. romană și o statuie de 
calcar reprezentînd pe 
Bachus, zeul vinului, 
găsite la Adamclisi, 
precum și mai multe 
vase de sticlă, po
doabe de aur etc., 
descoperite pe terito
riul vechiului Tomis.

munca lui
cunoscut întregii țări, prieten 
apropiat pentru mii și mii de 
tineri. Mulți dintre aceștia 
simt apoi nevoia să-i scrie 
personal, să corespondeze cu 
el, să-l cunoască mai bine, să 
se sfătuiască în diferite îm
prejurări ale vieții împreună. 
Un astfel de om cu o bogată 
corespondență, cu numeroși 
prieteni în întreaga țară, este 
Chiru Alexandru. Vestitului 
strungar de la Uzina metalur
gică din Colibași, erou al unui 
reportaj publicat la rubrica 
„Oameni ai zilelor noastre", 
cit și al multor altor repor
taje, îi scriu tineri de pretu
tindeni. Și, printre multi
plele sarcini de producție și 
obștești, printre preocupările 
familiare, el găsește timp și se 
apleacă cu grijă asupra fiecă
rei scrisori. Ce cuprind aceste 
scrisori ? Cu îngăduința tova
rășului Chiru, am răsfoit dite- 
va dintre ele.

Absolventa de liceu M. R. 
din Pitești povestește într-o 
scrisoare: „Sînt destul de 
zvăpăiată și de multe ori nu 
știu ce vreau. Uneori mă 
preocupă tehnica și vreau sa 
mă pregătesc să dau examen 
de admitere la politehnică. 
Alteori îmi surîde medicina. 
Și așa mai departe. Poate că 
lucrind în producție voi găsi 
adevărata bucurie. Dumneata 
ce mă sfătuiești să fac ?"

La 17 ani nu e prea ușor 
să-ți alegi drumul în viață. A- 
tunci e bine să te adresezi 
unui om in care ai încredere, 
unui prieten mai mare și să-l 
chemiysă chibzuiască împreu
nă cu tine.

Răspunzîndu-i, tovarășul 
Chiru n-a sfătuit-o care anu
me meserie să-și aleagă — in
giner sau medic. El i-a vorbit 
insă despre oamenii din uzina 
sa, despre dragostea și pasiu
nea lor pentru meseria pe 
care și-au ales-o. Și la urmă 
i-a spus: „Alege-ți meseria 
spre care te simți cel mai 
mult atrasă și în care soco
tești că-ți vei realiza cel mai(Agerpres)

bine aptitudinile și vei fi cel 
mai mult de folos oamenilor, 
societății".

Intr-o seară, Chiru a citit 
rîndurile cu litere școlărești 
așternute de pionierul S. Du
mitru : „Eu m-am hotărit de 
pe acum. Mă fac metalurgist. 
Dar îmi place foarte mult și 
vioara. Am citit in ziar că 
dv. ați cintat la vioară de 
multe ori la clubul uzinei. Se 
poate ca un bun metalurgist 
să fie și un bun muzician ?"

Chiru s-a gîndit la copilăria 
lui. Vioara i-a plăcut de mic, 
dar n-a avut cum s-o învețe. 
Acum și-a îndeplinit însă și 
acest vis: a învățat să cînte 
la vioară, urmînd lecțiile 
cursului popular de artă. Pio
nierul acesta poate fi fericit. 
Chiar copil fiind, el va putea 
să-și împlinească și acest vis, 
și i-a scris cit de armonios se 
poate împleti astăzi munca în 
uzină cu preocupările închi
nate artei.

Din comuna Ștefănești îi 
scrie Marin Tudor, care îi 
vorbește despre băiatul său. 
Acesta e un bun lucrător, dar 
nu prea învață. „Am citit des
pre dumneata că înveți necon
tenit, că citești și că aceasta 
te ajută în muncă. Cum să-l 
conving și pe băiatul meu să 
învețe, să nu se mai considere 
atotștiutor ?**

Un ucenic strungar de la 
uzina mecanică din Ploiești it 
ruga să-i vorbească despre 
tainele acestei meserii, despre 
experiența lui îndelungată. La 
urmă, îi mărturisea și faptul 
că, fiind mic de statură, abia 
ajunge la manetele strungului 
și se gîndește că tovarășii vor 
face haz pe seama lui. „Am 
să pot, cu statura mea, să d- 
jung un strungar vestit ca 
dumneavoastră ? Sau să-mi 
aleg altă meserie ?“ Zîmbind 
cu duioșie, Chiru i-a răspuns ; 
„Cînd eram ucenic și eu eram 
mic de statură ca tine și de a- 
ceea îmi procurasem o lădiță 
pe care o puneam sub picioa
re, ca să ajung la manete. Cu 
timpul n-am mai avut nevoie 
de ea. Ai să crești și tu, nu-ți 
face griji din asta. Poți fi și 
mic de statură, nu asta e 
esențial. Esențial e sa fii mare 
ca omu.

Scrisorile sînt multe. Un mi
litar îi dorește lui și brigăzii 
pe care o conduce succese în 
muncă; un strungar îl roagă 
să-i povestească despre felul 
cum își petrece timpul liber; 
o tinără îi povestește despre 
o dragoste nefericită. Cu fie
care dintre acești prieteni 
necunoscuți Chiru Alexandru 
împarte bucuriile și ne căzu - 
rile, asupra fiecărei scrisori se 
apleacă cu omenească grijă și 
respect. Devenind erou de re
portaj, el și-a asumat o înde
letnicire nouă, o nouă răspun
dere socială.

Ca și Chiru Alexandru, 
mulți alți eroi ai reportajelor 
noastre primesc scrisori de la 
tineri din întreaga țară. îi in
vităm să ne vorbească la a- 
ceastă rubrică despre cores
pondența lor cu cititorii.

V. CONSTANTINESCU
.9.

Fier vechi
înâra bibliote

ci cară Zenovia An- 
r drone din Cos- 

I iești, raionul Bu- 
• zău, a observat 

că, de la o vre
me, pe fișa de ci

titoare a utemistei Constanța 
Iordache, titlurile cărților de 
poezie devin tot mai nume
roase. Lucrul era de așteptat. 
Chiar ea îi recomandase 
cîteva: „Balade și idile" de 
Coșbuc, „Poezii" de Eminescu 
și, pe lîngă acestea, volume 
de versuri inspirate din actu
alitatea zilelor noastre : „Mă
rul de lîngă drum" de Mihai 
Beniuc, „Despre 
Maria Banuș, 
Rusca" de Dan 
tele. Constanța 
era singura cititoare de poe
zie printre tinerii colectiviști 
din Costești.

Totuși, față de cei 1300 de 
cititori ai biblioteciii numărul 
cititorilor de poezie rămînea 
restrîns. Bibliotecara înțele-

pămînt" de 
„Lazar de la 
Deșliu și al- 
Iordache nu

gea ca lucrurile se pot 
schimba, câ tinerii ar veni 
să ceara și volume de ver
suri dacă în activitatea bi
bliotecii s-ar însene activi
tăți menite să le stîrnească 
interesul față de poezie. Fiind 
vorba de tineri, se înțelege 
ca bibliotecara Zenovia An- 
drone a discutat cu secreta
rul comitetului comunal U.T.M. 
Dumitru Enache, și au hotărît 
să organizeze la căminul cul
tural „seri de poezie" pentru 
tineri.

Printre cele dintîi „seri de 
poezie" a fost cea dedicată 
vieții și operei lui Mihail 
Eminescu. Cu multe zile îna
inte ca aceasta să aibă loc 
a fost antrenat un număr larg 
de tineri colectiviști — și nu 
numai cadre didactice, cum 
se procedase mai înainte — 
care să recite poeziile cu
prinse în prezentarea vieții și 
operei marelui poet. Utemiștii 
Constanța Iordache, Alexan
drina Simlon și Niculina Bu-

dicâ au contribuit la reușita 
„serii" citind în fața zecilor 
de tineri prezenți fragmente 
din „Călin", 
și proletar", 
m-a“...

Dar noua 
țiului de 
la lectura unor volume de 
versuri din care se desprinde 
însăși imaginea luminoasa a 
satului nou, colectivist. „Sea
ra de poezie" pe tema „Poeții 
noștri cîntâ viața noua din 
gospodăria colectiva** a fost 
deci, binevenită.

Manifestarea a fost pregă
tită din timp și a avut o des
fășurare interesantă datorită 
faptului că, la organizarea 
ei, au luat parte un număr 
mare de tineri. Aceștia au 
susținut „partea artistică" a 
programului, adică lecturile 
din „Lazăr de la Rusca** de 
Dan Deșliu, „Despre pămînt" 
de Maria Banuș precum și 
numeroase recitări dintre 
care notăm poezia „Partidu-

sau „împărat 
„Scrisoarea a

viața a Costeș- 
astazi îndeamnă și 

unor

lui" de Mihai Beniuc și 
„Mama" de Veronica Po- 
rumbacu. Lîngă utemista j 
Izbășoiu Paraschiva, pro
fesoară de limba romînă, 
care vorbea despre poe
ziile prezentate și despre 
autorii lor, se afla și Zenovia 
Androne, bibliotecara, care 
adusese acolo pe o masă în 
fața celor aproape 80 de 
participant tineri și vîrstnici, 
cărțile din al căror cuprins 
fusese alcătuit programul 
„serii de poezie".

In urma unor astfel de ma
nifestări, după cum e și fi
resc, numărul cititorilor de 
poezie a crescut. Mai mult 
de 100 dintre cititorii biblio
tecii căminului cultural din 
Costești au înscrise în fisele 
lor și volume de versuri.

E o dovadă că „serile de 
poezie" organizate pînă în 
prezent la căminul cultural 
din Costești și-au vădit efi
ciența.

C. NANCU

Un „col) viu" la Școala de 8 ani nr. 11 din Arad : micii naturaliști se Îngrijesc de asi
gurarea celor mal bune condiții pentru viețuitoarele din acvarii, pentru plantele

din serâ.

oțelariilor

Foto : GR. PREPELIȚA

BILANȚ LA CONCURSUL
INOVATORILOR DIN AGRICULTURA

La ultimul concurs 
anual de inovații din 
agricultură, încheiat 
recent, au fost înregis
trate peste 1800 de 
inovații, cu aproape 
300 mai mult debit în 
anul 1960.

Concursul inovatori
lor din agricultură se 
desfășoară în fiecare 
an. El stimulează ini
țiativa creatoare a ma
selor de muncitori, teh
nicieni și ingineri care 
participă în număr tot 
mal mare la rezolva-

rea celor mai impor
tante probleme prac
tice legate de munca 
lor de zi cu zi. Astfel 
cele mai numeroase 
inovații urmăresc spo
rirea randamentului 
mașinilor, crearea de 
dispozitive care, atașate 
m mașinile existente, 
fac posibilă folosirea 
acestora la lucrări noi 
ce se impun în anumi
te perioade, măresc 
rezistența mașinilor, 
ușurează manevrarea 
lor etc. Printre cele

mai de seamă inovații 
de acest fel se numă
ră inovația unui colec
tiv de la S.M.T. To- 
praisar, care constă în 
adaptarea la semănă
toarea obișnuită a unui 
dispozitiv pentru însă- 
mînțarea culturilor in
tercalate. Pentru a 
ușura munca de îm- 
prăștiere a îngrășă
mintelor chimice un 
colectiv de la G.A.S. 
Cărei a construit un 
dispozitiv cu ajutorul 
căruia execută această

halucrare pe cite 16 
zilnic.

Valoarea ante calcu
lată a economiilor ce 
se pot realiza prin a- 
plicarea acestor ino
vații se ridică la peste 
15 milioane lei anual. 
De remarcat că auto
rii a peste 60 la sută 
din aceste inovații sînt 
muncitori sau colective 
de muncitori și tehni
cieni din S.M.Tt și 
G.A.S.

Acum cîteva zile, unul 
din trenurile formate 
tn stația C.F.R.-Triaj din 

Ploiești s-a îndreptat spre 
Hunedoara, avînd ca încăr
cătură șl cele 60 tone de 
Hei vechi colectat de tinerii 
de la Atelierele de reparat 
material rulant 
Era darul 
hunedoreni 
aici.

Tn acțiunea de colectare a 
fierului vechi, inițiată 
mitetul U.T.M., s-au 
țiat numeroși tineri 
care Nicolae Boancă,
tru Meca, Gh. Tudorache, 
Gh. Bănică, Ștefan Ionescu, 
Ecaterina Macovei, Ștefan 
Calița și mulți alții.

din Ploiești, 
făcut oțelarilor 
de tinerii de

de co- 
eviden- 
printre 
Dumi-

(Aperprei)
MIREA IONEL 

tehnician



La sărbătoarea inaugurării 
gospodăriei colective din 
Avrig, raionul Sibiu, 

s-a cîntat pe scenă un cîntec 
născut acum din avîntul cu 
care au pornit țăranii să se 
înscrie în gospodăria colec
tivă : 

496

„Foaie verde de pe creste 
Mi-a spus Unul o poveste, 
Că pe cele două laturi 
Nu mai sînt urme de haturi. 
$i prin văi și prin colina 
Merge colectiva bine..."

Era vesel întregul sat.
de familii au depus cereri de 
intrare într-o viață nouă, scri
se din inimă și cu încredere 
în cuvîntul partidului.

Nu întîmplător s-au hotărît 
ei să pășească în marea fa
milie a colectiviștilor. Văzuse
ră mai întîi bogățiile colecti
viștilor din jurul lor și chiar 
din regiune. Au mers cu toții 
pînă-n Cristianul Sibiului, 
pînă-n Racovița, ba chiar și 
mai departe, la Hălchiu. De 
acum erau convinși de avan
tajele muncii în gospodăria 
colectivă.

Și odată porniți pe acest 
drum, noii colectiviști s-au 
gîndit, au chibzuit gospodăreș
te la perspectivele gospodăriei 
lor colective.

Vor construi în acest an 
două grajduri care să adăpos
tească 100 de animale fiecare, 
un saivan pentru 1.000 de oi, 
o maternitate pentru porci. 
Toate le vor construi din re
surse locale. Vor cumpăra 100 
de vaci cu lapte cu banii îm
prumutați pe termen lung de 
la stat.

Zi de odihnă în sat la 
Novaci, regiunea Oltenia. 
Casa de cultură atrage, ca 
întotdeauna, un mare nu
măr de tineri muncitori și 

vîrstnipi.

Foto : AdERPRES

Pregătiri
pentru 

construcțiile
zootehnice
în G.A.C.

a-

in apro- 
de Con

nor ti deschise in 
Pînă acum, col&c- 
sprijinul sfaturilor 
au procurat mai

Peste 100 de gospodării 
gricole colective din tegiunea 
Crișana au amenajat cariere 
de nisip și balast 
pierea șantierelor 
strUcții ce 
primăvară, 
tiviștii, cu 
populare, 
mult de 60 la sută din nece
sarul de materiale pentru 
noile construcții. Gospodăriile 
agricole colective care dispun 
de o mare cantitate de piatră 
de calcar au amenajat cup
toare pentru arderea varului. 
In felul acesta ele și-au asi
gurat întreaga . cantitate de 
var ce o vor folosi la con
strucții, livrînd totodată mari 
cantități și altor unități.

Anul acesta, gospodăriile 
colective din regiunea Crișana 
vor ridica de 3 ori mai multe 
construcții zootehnice decît în 
anul trecut.

(Agerpres)

perspective mobilizatoare

CU ÎNCREDERE PE DRUMUL
GOSPODĂRIEI COLECTIVE

De la început

în planul de producție, la 
cereale ei și-au propus să ob
țină : 2.200 kg porumb boabe 
la hectar, 17.000 kg. cartofi, 
20.000 kg sfeclă de zahăr. Din 
cele 23 hectare rezervate pen
tru cultura legumelor vor ob
ține venituri de aproape 
400.000 lei. Ziua-muncă va 
ajunge Ia peste 30 lei. Veni
turile pe care Ie vor obține în 
acest an vor fi de peste 
2.500.000 let

— Cu ce vom contribui noi 
la realizarea acestor obiective? 
— s-au întrebat tinerii de aici. 
Primele inițiative au și fost 
hotărite. Organizația de bază 
U.T.M. s-a gîndit încă de pe 
acum la recomandarea tine-

Sdrbdtoare
în 4 sate

SUCEAVA (de ia coresponden
tul nostru). — în regiunea Suceava 
crește numărul țăranilor muncitori 
care pășesc cu încredere pe dru
mul gospodăriei colective. Tot 
mai multe întovărășiri se trans
formă în G.A.C. Acesta este re
zultatul muncii politice desfășurate 
sub conducerea organizațiilor de 
partid, este rezultatul influentei 
tot mai puternice a gospodăriilor 
colective fruntașe.

Zilele trecute, în patru sate ale 
comunei Suharău (Lișna, Smîrdan, 
Plevna și Suharău) din raionul 
Dorohoi a fost sărbătoare ; au fost 
inaugurate patru gospodării agri
cole colective în care au intrat

Munca culturală în sprijinul consolidării 
colectivegospodăriei

Căminul eulfural din comuna 
' Cîrja, raionul Bîriad, desfășoară 
în perioada de iarnă, o activi
tate bogată în sprijinul dezvol
tării economice a gospodăriei co
lective. Din ciclul de conferințe 
care s-a stabilit să se fină în fața 
colectiviștilor ce nu sînt Cuprinși 
în învățământul agricol de masă, 
s-au ținut pînă în prezent 8 con
ferințe. Ultima conferință prezen
tata a vorbi) despre importanța 
mecanizării lucrărilor agricole în - 
creșterea productivității și organi
zării muncii. Această conferință a 
fost ascultată de 250 colectiviști.

.| omuna Hălchiu
’ este așezată în 

apropierea cen
trului muncito
resc Brașov. Gos
podăriei noastre 
colective „11 Iu

nie 1948“ îi revenea deci 
sarcina ca, alături de cele
lalte unități agricole socia
liste din jurul orașului, să 
contribuie la aprovizionarea 
piețelor cu cît mai .multe 
produse agroalimentare. Co
lectiviștii din Hălchiu au în
țeles importanța acestei pre
țioase indicații prevăzute în 
documentele de partid. De 
aceea pe lîngă dezvoltarea 
șeptelului proprietate obștea
scă ei au acordat o atenție 
deosebită sporirii suprafeței 
grădinii de legume și crește
rii producției la hectar. In 
1961 sectorul legumicol cu
prindea : o grădină cu o su
prafață de 53 hectare și o 
seră de 1050 metri păttati. 
De aici am valorificat prin 
unitățile comerciale ale sta
tului și pe piață cîteva sute 

rilor care să lucreze în secto
rul zootehnic. Tinerii vor 
participa la munca pentru 
construirea celor două graj
duri, a saivanului pentru oi. 
Tot tinerii vor transporta pe 
cîmp o mare cantitate de gu
noi de grajd.

In ultimele două săptămîni, 
numărul noilor colectiviști a 
crescut și mai mult, âjungînd 
acum la peste 530 de familii 
Ceea ce i-a atras pe cei din 
urmă au fost tocmai planurile 
frumoase întocmite de colec
tiviști, perspectiva sigură a 
dezvoltării gospodăriei colec
tive.

1 DRAGAN

sucevene
aproape 700 de familii de țărani 
muncitori întovărășiți. Cei ce au 
luat cuvîntul cu ocazia adunărilor 
de constituire a G.A.C. și-au ma
nifestat hotărîrea de a depune 
toate eforturile ca și noua lor | 
gospodărie colectivă sa ajungă înl 
scurt timp la nivelul celor pe care 
le vizitaseră și ale căror rezultate 
i-au convins să pășească pe acest 
drum.

La Stînca, de pildă, au văzut 
că, deși tînără, gospodăria colec
tivă și-a dezvoltat un sector zoo
tehnic care cuprinde peste 100 
bovine, 300 oi, 105 porci. Vizita
torii au aflat de la gazde că aceste 
efective se vor dubla în anul în 
curs și vor aduce venituri mari 
colectiviștilor.

La Arborea s-au interesat în
deaproape de metodele cu ajuto
rul cărora colectiviștii de aici au 
reușit să obțină anul trecut peste 
2.200 kg grîu, 3.800 kg porumb 
boabe, 30.000 kg sfeclă de zahă' 
și mai mult de 1.800 kg fioarea- 
soarelui la hectar.

Noii colectiviști din comuna 
Suharău și-au propus in planurile 
de producție ale primului an de 
munci în comun ob active impor
tante pentru cOasoUdarea ecooo- 
mito-orgrzrorcJ a GAC.

Pregătesc 
recolte bogate

rfecfivfșfH din satul Tobora. 
'e onul lași propus ca 
de pe suprafața de 75 ha 

zare va f» Cu.Hnrefă cu porumb dublu 
hibrid să obțină 5.000 kg boabe 
la hectar. Pentru aceasta s-a 
selecționat sămînța necesară, s-au 
făcut araturi adinei de toamnă, 
ia' acum se transportă mari can
tități de gunoi de grajd la cîmp. 
Organizația U.T.M. și-a propus sa 
sprijine această acțiune. Pînă acum, 
tinerii C. Ariicuci, V. Popa, Dan 
Huja și mulți alții au ajutat efec
tiv la transportarea celor peste 
400 tone gunoi de grajd, pe tar
laua ce va 
rumb.

fi însămîntată cu po-

MIHAI LUCA 
corespondent

Biblioteca comunală a înscris 
de la începutul anului și pînă în 
prezent 480 de noi cititori. Ei au 
împrumutat peste 600 de cărți 
de știința agricolă. AdiVrtafea 
bibliotecii nu se mărginește 
la afli. Au fost organizate, bună
oară, 6 serie de prezentări de 
cărți cu feme agrozootehnice în 
fața colectiviștilor. Printre acestea: 
„Cultura porumbului", „Creșfe-ea 
păsărilor" etc.

BUNESCU NICOLAE 
corespondent

Un sector rentabil legumicultura
de tone de legume șl zarza
vaturi, care au adus gospo
dăriei colective un venit de 
aproape 700.000 lei. Faptul 
acesta a adăugat la valoarea 
zilei-muncă 3,80 lei, (în bani 
și produse), făcînd-o să 
crească astfel la 32,75 lei.

Cum am ajuns la aceste 
rezultate ? Mulți colectiviști 
de la noi au o experiență 
îndelungată în legumicultura. 
Lor li s-a încredințat, deci, 
acest sector de producție 
condus de tehnicianul Vi
selor» Holom, secretarul co
mitetului Comunal U.T.M. Gră
dinarii noștri sînt oameni 
mai în vîrstă care lucrează 
de mulți ani în această me
serie. Muncesc însă aici și 
utemiști că Valerică Diaco
nii, Moise Dragosloveanu, 
Vasile Dan și alții. El exe
cută muncile mai grele ca. 
de pildă, transportul îngră
șămintelor, prășitul mecanic 
etc. în timpul lucrărilor 
vîrf însă, la recoltat 
chiar la ptâșilă, 
voie de multe forțe de mun- 

de 
sau 

cînd e ne-

In cadrul S.M.T. Vlădeni, 
raionul . Iași, funcționează 
o școală de ucenici agri
coli. Cei ce vor mînui în 
curînd modernele trac
toare și mașini cu care 
este înzestrată agricultura 
noastră socialistă se pre
gătesc acum cu mult in
teres. Elevii, în marea lor 
majoritate fii de colecti
viști, sînt ajutați cu multă 
dragoste de muncitorii și 
maiștrii din S.M.T. în foto
grafie : o lecție practică 
— cunoașterea tractorului 

U.T.O.S.
Foto: N. STELORIAN

PENTRU DEZVOLTAREA ȘEPTELULUI
PROPRIETATE OBȘTEASCĂ

să 
cu 
ca 
La 
de

Colectîviștiî din Piatra-sat, 
raionul Slatina, au dezbătut 
cu cîtva timp în urmă cifre
le de plan pe anul acesta. O- 
biectivele pe care și le-au 
propus oglindesc hotărîrea 
lor de a traduce în fapte pre- 
țiosele indicații reieșite din 
Expunerea ținută de tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej la 
Consfătuirea pe țară a co
lectiviștilor, preocuparea față 
de aplicarea recomandărilor 
Consfătuirii. N-a rămas nici 
un sector de producție pentru 
care să nu se fi prevăzut sar
cini precise, măsuri concrete. 
De pildă, la grîu și-au pro
pus ca prin folosirea unei a- 
grotehnici corespunzătoare 
obțină o producție medie 
200 kg la hectar mai mare 
cea realizată anul trecut, 
porumb, de pe o suprafață 
300 hectare din cele 545 care 
vor fi cultivate cu această 
plantă s-au angajat să obțină 
cîte 5000 kg boabe la hectar 
în cultură neirigată. Producții 
sporite vor obține și în legu
micultura și la plantele teh
nice.

Cu ocazia dezbaterii cifre
lor de plan, colectiviștii din 
Piatra-sat, au acordat însă 
o deosebită atenție dezvoltării 
șeptelului proprietate obșteas
că și mai ales fermelor de 
vaci și păsări. Aceasta pen
tru că rezultatele pe care le- 
au obținut pînă acum sînt 
sub posibilitățile mari pe care 
le are gospodăria colectivă.

Și-au propus, de pildă, ca 
pînă la sfirșitul anului să a- 
;ungâ la un efectiv de peste 
400 bovine 
fi vaci cu 
vor realiza 
Din prăsila 
ninci și 77 
mei) vor intra în producție 66 
de animale. Alte 20 de vaci 
vor fi cumpărate cu ajutorul 
creditelor acordate de stat, 
în plus, pentru dezvoltarea în 
perspectivă a acestui sector, 
vor mai cumpăra 80 de vițe
le din rasa brună.

Dar simpla creștere nume
rică nu va rezolva problema 
producției zootehnice. Buni 
gospodari, colectiviștii au pre
văzut că, folosind rațional po
sibilitățile pe care le au, pot 
să ajungă în 1962 la o produc
ție medie de cel puțin 2.000 
litri de lapte pe cap de vacă 
furajată. Capitolul privitor la 
măsurile care s-âu luat și se 
vor mai lua în vederea înde
plinirii acestui scop este foarte 
cuprinzător. Atenția a fost în
dreptată în primul rînd spre 
oameni, spre cei ce vor în
griji animalele, pentru că de 
ei. de munca lor va depinde 
în cea mai mare măsură obți-

din care 114 vor 
lapte. Pe ce cale 

acest obiectiv ? 
proprie (au 30 ju- 
capete tineret fe-

Un coniiol periodic, după 
program, al dezvoltării ti
neretului taurin este o lege 
importantă a zootehniei 
moderne. Tinerii îngrijitori 
de animale de la G.A.S. 
Sighet, regiunea Maramu
reș, o cunosc și o aplică, 
ajutați de maistrul zooteh- 
nician Elisabeta Pop. Este 
și aceasta o verificare ne
cesară a rezultatelor mun

cii lor.

Foto : N. STELORIAN

că, la cererea conducerii 
gospodăriei colective orga
nizația de bază U.T.M. mobi
lizează numeroși tineri din 
brigăzile de cîmp care vin 
în ajutorul legumicultorilor 
noștri.

Acest colectiv de oameni 
harnici s-a străduit să obți
nă producții mereu sporite 
folosind rațional fiecare me
tru pătrat de teren. La noi 
se obțin într-un an, de pe 
aceeași suprafață de teren, 
cîte trei recolte, printr-o ro
tație economică a culturilor* 
De pildă, după spanac, plan
tă care părăsește terenul de 
vreme, cultivăm ridichi de 
lună, după care urmează o 
rădăcinoasă — morocov sau 
pătrunjel. în practica grădi
narilor noștri au intrat, de a- 
semenea, culturile interca
late. Astfel, printre varza de 
vară se cultivă țelină, prin
tre castraveți se pune var
ză roșie etc. Putem astfel ca 
de pe aceeași suprafață să 
obținem un sortiment mai 
larg de legume și zarzava-

lapte (de la fiecare vacă) 
mare decît în anul tre- 
In această 
primită cu interes

privință a 
din

nerea unei producții cu 400 
litri ' * - ■-“*
mai 
cut. 
fost 
partea conducerii gospodăriei 
propunerea organizației de 
bază U.T.M. de a recomanda 
pentru meseria de îngrijitor 
de animale 20 de tineri. Colec
tiviștii îi cunoșteau. Da, li se 
putea încredința o asemenea 
răspundere ; erau tineri har
nici, pricepuți. îndrumați de 
organizația de partid, membrii 
comitetului U.T.M. pe gospo
dărie discutaseră în mai multe 
rînduri cu fiecare tînăr în 
parte dintre cei ce-și mani
festaseră dorința de a îmbră
țișa această meserie. Li se ex
plicase ce importanță repre
zintă pentru gospodăria colec
tivă, pentru economia națio
nală dezvoltarea șeptelului 
proprietate obștească. Tinerii 
s-au arătat hotărîți să pună 
toată priceperea, toate forțele 
lor pentru îndeplinirea sarci
nii ce și-au asumat-o. Vor fi 
ajutați. Organizația de bază 
U.T.M. s-a preocupat ca toți 
cei care lucrează în prezent 
și ceilalți care vor lucra mai 
tîrziu (de-a lungul acestui an) 
în zootehnie să fie înscriși și 
să participe la lecțiile și de
monstrațiile practice de la 
cercul zootehnic. Mai 
cu ajutorul conducerii gospo
dăriei vor fi trimiși prin ro
tație. în schimburi de expe
riență. gospodăriile de stat 
și la gospodăriile colective ve
cine care au obținut rezultate 
bune In creșterea animalelor.

După cum am mai amintit, 
măsurile pentru asigurarea 
unor producții sporite de la 
animalele proprietate obșteas
că au fost minuțios stabilite, 
ele reflectînd preocuparea co
lectiviștilor față de acest im
portant sector de producție. Se 
întocmește acum un program 
de grajd cu ore fixe pentru 
hrană, adăpat, muls, curățe
nie etc. A început împărțirea 
vacilor de lapte pe loturi miei 
în vederea furajării lor rațio- 

tîrziu

piața orașului 
timp să Obți- 

mai mari.
face însă legu- 
în timpul iernii, 
cum am arătat, 
cuprinde o su-

furi cerute pe 
și în același 
nem venituri

La noi se 
midultură Și 
Avem după 
o seră care 
prafață de 1050 metri pătrați. 
Anul trecut ăfti cultivat aici 
roșii. Am obținut de pe fie
care metru pătrat cu 8 kg 
mai multe roșii decît preve
dea planul. Le-am valorifi
cat priii unitățile comerciale 
ale statului. După ce din 
scăzut cheltuielile de pro
ducție (gaz metan, curent 
electric, valoarea zilelor- 
muncă) am rămas cu un ve
nit net de peste 75.000 lei. 
„E rentabil" — du spus co
lectiviștii — și au hotărît ca 
suprafața serelor să se mă
rească 
crările 
nizația 
bilizat 

cu 1.400 metri. La lu
de construcție, orga- 
de bază U.T.M. a mo- 
numeroși tineri care 

au contribuit la săpăturile 
pentru fundații, la transpor
tul și manipulatul materiale-

nale în funcție de greutatea 
corporală și de producție.

Dar oare numai de în
grijitorii de animale depind 
producțiile pe care le va ob
ține gospodăria colectivă din 
acest sector ? Mai este nece
sară și o bază furajeră cores
punzătoare. Colectiviștii au 
prevăzut ca în acest an pe o 
suprafață de 200 de hectare să 
culțive plante furajere care 
să asigure animalelor pro
prietate obștească masă verde 
de primăvara devreme și pînă 
toamnă tîrziu. Pe o altă su
prafață de 100 hectare vor 
pune porumb-siloz, lucerna va 
ocupa 40 hectare, iar borcea- 
gul 15 ; mai au apoi 40 hec
tare de fînețe naturale. De pe 
toate aceste suprafețe sînt 
prevăzute producții mari de 
furaje. în această privință își 
spun cuvîntul membrii brigă
zilor de cîmp. Aici lucrează 
marea majoritate a tinerilor 
colectiviști. Ei vor avea, deci, 
prilejul să-i ajute direct pe 
cei pe care i-au recomandat 
să lucreze în sectorul zooteh
nic. De aceea, cu ocazia unei 
recente adunări generale a or
ganizației UJT.M. au discutat 
concret despre contribuția pe 
care o vor aduce la locul Io? 
de muncă de-a lungul între
gului an. Unii vor lucra pe se
mănători și vor urmări ca se
mințele să fie îngropate la a- 
dîncimea recomandată de a- 
grotehnică ; toți vor participa 
cu regularitate la efectuarea 
la timp a lucrărilor de între
ținere. Vor avea grijă ca la 
plâhtele prășitoare să asigu
re densitatea corespunzătoare, 
așa cum învață acum la cer
cul agrozootehnic.

Toate acestea sînt acțiuni 
prin care organizația de bază 
U.T.M. din gospodăria colec* 
tivă Piatra-sat mobilizează 
întreaga masă a tinerilor co
lectiviști la dezvoltarea șep
telului proprietate obștească, 
la creșterea , productivității 
animalelor.

V. CABULEA

lor etc. Lucrările sînt gata, 
sera a intrat în producție.

Am scos de acum prima 
recoltă de roșii — 4.300 kg 
— și s-a terminat plantarea 
celei de a doua serii. în zi
lele acestea se execută lu
crări de palisare, întreținere 
și copilit. Anul acesta vom 
cultiva însă în sere nu 
mai roșii oi și 
produse care sînt 
piața orașului.

Iată, deci, fapte 
determinat pe 
din Hălchiu să hotărască în 
recenta adunare generală 
pentru dezbaterea cifrelor 
de plan pe anul 1962, ca su
prafața grădinii de legume 
să crească în acest an cu 
încă 7 hectare, iar a serelor 
cu ălți 3.000 metri pătrați 
Lucrările pentru noua recol
tă de legume și zarzavaturi 
sînt în toi. Au fost amena
jate răsadnițele și paturile 
calde, lucrare la care tine-

nu- 
castraveți, 
cerute pe

câre i-au 
colectiviștii

Ridică noi adăposturi 
pentru animale

Gospodăria agri
colă colectivă din 
Cîndești, raionul 
Buhuși, își sporeș
te anul acesta efec
tivul de animale. 
Din prăsilă pro 
prie vor fi reținu
te 120 de mieluțe, 
35 de vițele, 120 
de purcei.

Pentru asta gos
podăria are nevoie 
de noi construcții 
zootehnice. în ace
ste zile colectiviștii 
au început con
strucția noilor a- 
dăposturi: un grajd 
pentru 120 de ca
pete, o maternita
te de scroafe, o 
puerniță.

Odinioară, odată cu lăsarea 
serii, pe vreme de iarnă, la Ho
ria, regiunea Bacău, întunericul și 
liniștea puneau stăpînire pe în
tregul sat. Greutatea unei vieți 
pline de neajunsuri se făcea sim
țită mai mult ca orieînd. Ce se 
întîmplă astăzi în comuna Horia 
o dată cu lăsarea serii ? La lumi
na strălucitoare a becurilor elec
trice viața satului cu faptele ei 
interesante pulsează nestingherită 
mai departe. Le sediul gospodă
riei agricole colective, colectiviș
tii, brigadierii, șefii de echipă, 
discută. planurile lor de activitate 
pentru a doua zi. Mobilizați de

Curînd, un program 
nou ps scena căminului

In comuna Răpsig, raionul 
Gurahonț, tineretul desfășoa
ră la căminul cultural o ac
tivitate zilnică fructuoasă. 
Corul căminului numără 
acum mulți tineri. In ultimele 
săptămîni au fost pregătite 
4 cîntece noi. Brigada artis
tică de agitație a repetat 
textul unui program nou. 
dansatorii s-au pregătit și ei 
CU noi dansuri. Se fac acum 
ultimele repetiții la piesa de 
teatru. în curînd locuitorii 
comunei vor fi spectatorii 
unui nou și frumos program 
artistic.

PETRU ABRUDEAU 

rii colectiviști, mobilizați 
de organizația de bază 
U.T.M., au adus o contribu
ție importantă prin trans
portul gunoiului de grajd. 
S-au pregătit semințele ne
cesare. Legumicultorii parti
cipă cu regularitate la lec
țiile și demonstrațiile prac
tice din cadrul învățămîntu- 
lui agrozootehnic pentru a-și 
însuși noi cunoștințe prin 
folosirea cărora să obțină 
importante sporuri de pro
ducție. Pentru că gospodăria 
colectivă a contractat în 
anul acesta cu unitățile co
merciale ale statului o can
titate de legume și zarzava
turi cu 200 de tone mai 
mare ca cea de anul trecut.

inginer 
NICOLAE MARGEANU 

agronomul gospodăriei co
lective „11 Iunie 1948“ din 
comuna Hălchiu, regiunea

Brașov

E

Ca să ajute la 
grăbirea construc
țiilor tinerii au or
ganizat o acțiune 
de tăiere din pă
dure și transport 
a materialului lem
nos necesar.

TACHE 
VASILACHE

organizația de bază U.T.M., zeci 
de tineri și tinere desfășoară la 
căminul cultural o vie activitate 
în cadrul corului, al echipei de 
dansuri, al brigăzii artistice de 
agitație care a pregătit un nou 
program despre munca în gospo
dăria colectivă. Dacă este joi sea
ră, tinerii știu că pof lua parte la o 
„Joie a tineretului" organizată la 
căminul cultural cu sprijinul Co
mitetului comunal U.T.M. O dată 
pe săptămîhă, tot seara, au loc la 
gospodăria colectivă cursurile în- 
văfămîntului agrozootehnic la care 
iau parte, de asemenea, mulți 
tineri. Șezătofile literare vin să 
completeze acest tablou plin de 
viața prezentă aici, la Horia, în 
fiecare din aceste seri de iarnă.

GHEORGHE BOGDAN

In turneu
Recent, colectiviștii din co

muna Foeni, raionul Timi
șoara. au primit vizita ai- 
tiștilor amatori din comuna 
vecină. Oaspeții au prezen
tat un spectacol frumos, care 
cuprindea printre altele și 
un program al brigăzii ar
tistice de agitație intitulat 
„Pentru 5.000 de kg porumb 
boabe la hectar". Răsplătiți 
cti multe aplauze artiștii a- 
matori din Giulvăz s-âu în
tors acaâă ducînd cu ei pro
misiunea gazdelor de la 
Foeni de a le întoarce vizita 
cu un program artistic cel 
puțin tot atît de bogat și in- 
interesant.

MARIAN ADAM

la cinematograful 
sătesc

In Giurgița, o comună din 
raionul Segarce s, regiunea 
Oltenia, am întilnit un tânăr 
pe nume Neleanu Dan, căruia 
după înfățișare nu-i dădeai 
mai mult de 20 de ani. F>înă 
acum cîțiva ani nu văzuse 
încă un aparat de proiecție. 
Nu de mult a fost trimis la 
oraș pentru a învăță tainele 
meseriei de operator cinemato
grafic — meserie nouă nu nu
mai pentru el ci și pentru sat.

— Vezi dumneata — îmi 
spunea el — aici la Giurgița 
operatorul cinematografic nu • 
numai operator. Explică oa
menilor tema unor filme pen
tru a le înțelege mai ușor, 
popularizează noi filme etc.

In tot ce a făcut șl face 
acest tînăr el urmărește un 

■ singur lucru : să dezvolte gus
tul pentru film la toți consă
tenii lui, să-i împrietenească 
cu cinematograful. $i trebuie 
spus că în mare parte a reu
șit. Bunăoară, dacă la început 
veneau lunar la film cel mult 
400 de giurgițeni, în ultimele 
două luni au vizionat filmul 
aproape 3000 de spectatori.

De fapt aici, în Giurgița, 
cinematograful a pătruns în 
viața satului ca un lucru fi
resc și necesar, ca și cartea, 
radioul etc. Și nu numai atît. 
Aici, la Giurgița, în munca 
cu filmul se caută mereu for
me noi și atractive. Periodic 
organizația V.T.M. organizea
ză discuții cu tinerii săteni 
pe marginea unor filme.

Este firesc, deci, interesul 
tinerilor, dorința lor de a vi- 
ziona cît mai multe filme. 
Pentru a face față cerințelor 
la cinematograful sătesc au 
loc de la o vreme matinee 
între orele 12 și 14.

- De cînd organizăm mati
nee - ne spunea operatorul 
(și asta de la începutul festi
valului filmului la sate), nu
mărul spectatorilor s-a dublat,

CONST. PRIESCU



Handbal in 7
Schi

a cam-

(Agerpres)

Prietenii apropiati
pionierilor vor escalada

ft. D. 
scorul 
echipa
Praga

Di- 
Ca- 
va 
fi-

ai

La simplu 
a revenit 

(R.P. Un- 
cu 4-6 ; 
austriecei

Gospodari chibzuiți. Așa sînt numiți muncitorii secției ac operiri metalice de la TJzina 
de tabla din Galați. Fotoreporterul a surprins cîțiva tineri discutînd despre posibilitatea 

de a realiza economii sporite la materia prima.
Foto : O. PLECAN

Fotbal
AstăZi 

stadionul 
namo din 
vitală se 
desfășura 
oala competi
ției de fotbal 
dotată cu „Cu

pa primăverii11. Trofeul com
petiției va fi disputat de 
echipele bucureștene Dina
mo și Progresul, învingă
toare în îniîlnirile de dumi
nică. Jocul va începe la ora 
15,30, avînd in deschidere, 
de la ora 13,$0, meciul pen
tru locurile 3-4 dintre Rapid 
și Steaua.

Hochei
Ieri seară pe patinoarul ar

tificial „23 August" echipa 
cehoslovacă de hochei pe 
gheață Spartak Plsen a susți
nut primul meci cu selecțio
nata Bucureștiului. Hocheiștii 
bucureșteni s-au comportat 
excelent, reușind să obțină 
victoria cu scorul de 8—2 
(0—1; 5—1; 3—0). Cele mai 
multe puncte pentru învingă
tori le-a înscris Szabo Geza 
(4).

Astă seară, de

unele țări
cele două echipe susțin o 
nouă întîlnire.

*
Intr-un med internațional 

de hochei pe gheață desfășzi- 
rdt la Dresda, echipa 
Germane a învins cu 
de 4-2 (1-0; 1-0; 2-2) 
cehoslovacă Spdrtâk 
Sokolovo.

în cea de-a treia zi 
pionatelor mondiale de schi de 
la Zakopane au fost cunoscuți 
cîștigătorii titlurilor mondiale 
în proba de combinată nor
dică și proba specială de 15 
km. Ultima orobă a combi
natei nordice — 15 km fond 
a fost cîștigată de A. Kalin 
(Elveția) cu timpul de 59'18” 
9/10. în clasamentul general 
primul loc a revenit norvegia
nului Arne Larsen, care a in
trat astfel în posesia titlului 
de campion mondial.

Tenis de cimp

pierul său Katona. 
feminin victoria 
jucătoarei Polgar 
gară), învingătoare 
6-3; 6-0 în fața
Edda Hefdy.

La Praga s-a disputat me
ciul internațional amical de 
handbal- în 7 dintre echipele 
Spartak Praga și R. S. V. 
Millheim (R. F. Germană). 
Handbalistele cehoslovace au 
terminat învingătoare cu sco
rul de 6-4 (3-3). Cu cîteVa 
zile înainte echipa cehoslova
că învinsese cu 6-2 echipa 
Mulheim într-un meci con- 
tînd pentru semifinalele „Cu
pei campionilor europeni

Președintele Marii Adunări 
Naționale, Ștefan Voifec, a 
primit din partea președinți
lor parlamentelor Unixlnii 
Birmaâtș, Republicii Indone
zia și Republicii india, invi
tații ca o delfegăție c Marii 
Adunări Naționale a R. P. Ro
mîne §ă viziteze aceste țări.

drept răspuns la vizitele fă
cute în țara noastră de către 
delegații ale acestor parla
mente.

Vizitele delegației Marii 
Adunări Naționale urmează 
să aibă loc în dursUl lunii 
martie 1962.

(Agerpres)

Recepția oferită de ambasadorul
R. P. Polone

Cu prilejul împlinirii a 20 
de ani de lă crearea Partidu
lui Muncitoresc Polonez, am
basadorul R. P. Polone la 
București, Jahusz Zambro- 
wicz, a oferit marți seara o 
recepție în saloanele Ambasa
dei.

Au luat parte tovarășii ge- 
neral-locotenent Mihai Burcă, 
Ștefan Voicu, membri ai C.C. 
al P.M.R., Constantin Lăză-

hitalea de pionieri a Școlii 
medii nr. 1 din Tîrgoviște 
cuprinde Ă /

de pionieri. în activitatea educa
tivă pe care o 
tea primesc un ajutor prețios din 
partea organizației U.T.M. a școlii 
medii. Numeroși utemiști au pri
mit sarcina din partea organiza
ției U.T.M. să muncească în cadrul 
unității de pionieri ca instructori 
de detașamente sau instructori 
ajutori.

Alegerea instructorilor de pio
nieri s-a făcut cu multă grijă. Co
mitetul U.T.M. a urmărit ca aceș
tia să aibă continuitate în muncă. 
De aceea, la detașamentele pio
nierilor mai mici (clasele III și IV) 
au fost numiți ca instructori de 
detașamente și instructori ajutori 
utemiști din clasele a Vlll-a sau 
a IX-a. In felul acesta, ei vor avea 
posibilitatea să muncească fre'r- 
patru ani cu aceiași pionieri. La 
detașamentele pionierilor din cla
sele V—Vil au fost trimiși să 
muncească ca instructori utemiști 
din clasele mari, în special din 
clasele a X-a. Aceștia au o ex
periența de muncă mai bogată, o 
pregătire mai vastă.

Instructorii — mulfi dintre ei 
noi în această muncă — trebuiau 
ajutați și îndrumați cum să lucreze 
eu pionierii. Instructorii au primit 
acest ajutor. La început, activita
tea acestora era analizată în șe
dințele comitetului U.T.M. Cu acest 
prilej s-a constatat că unii utemiști 
neglijau munca cu pionierii. Așa 
au fosf instructoarele Pintilie 
Claudia și Marinescu Cornelia. 
Acestea au fost ajutate 
ău fost criticate.

Comitetul U.T.M. a 
âjute și individual pe 
de pionieri, mai ales 
care nu aveau experiență suficien
tă în munca cu pionierii. Pentru 
Ca acest ajutor să fie cîf mai com
petent, comitetul U.T.M. 
derat necesar ca fiecare 
41 său să cunoască bine 
organizației de pionieri, 
specifice de muncă ale ____
în acest scop, membrii comitetului 
au discutat adeseori în ședințele 
de comitet diferitele aspecte ale 
muncij pionierești, au relevat 
unele metode bune de munca 
folosite în cadrul detașamentelor 
de pionieri.

Acum, majoritatea instructorilor 
de detașamente sînt ajutați în 
permanență de un membru al co
mitetului U.T.M. pentru a organi
za activități interesante, care să 
contribuie lâ educația patriotică 
și internationalists a pionierilor, 
să le dezvolte devotamentul ne-

cinei detașamente

desfășoară, aces-

mâi rrru!f.

hotărît să 
instructorii 
pe aceia

a consi- 
membru 
sarcinile 
formele 

acesteia.

mărginif față de partid, dragostea 
fața o'e muncă, setea de cunoș
tințe.

in jurnalul detașamentului nr. 5 
(instructoare Ariana Bucur), sînt 
consemnate numeroase activități 
educative organizate cu pionierii. 
Pe una din filele jurnalului, un 
pionier arata cum s-a desfășurat 
îniîlnirea pionierilor din detașa
mentul lor cu muncitorul fruntaș 
lonescu Constantin de la Uzina 
metalurgică din Tîrgoviște și învă
țămintele pe care le-au tras din 
această întîlnire. Copiii au dove
dii mare interes pentru cunoaște
rea vieții muncitorilor, a uzine . 
Ei vizitaseră uzina cu cîteva zile 
înaintea acestei întîlniri ; voiau 
însă să știe mai multe despre 
istoricul uzinei, despre realizările 
muncitorilor.

Membrii com.îeiului U.T.M. au 
participat la diferite întîlniri orga
nizate în detașamentele ce pio
nieri și au consiataf că unele sînt 
monotone, neinteresante. Au ho- 
tărif atunci ca experiența bună 
dobîndifă de detașamentul nr. 5 
să fie generalizată și în celelalte 
detașamente, iar la organizarea 
înfîlnirilor dintre pionieri și mun
citori fruntași să participe întot
deauna un membru al comitetului 
U.T.M.

Mtembrii coriiifetului U.T.M. au 
primit sarcina sa participe la pre
gătirea și desfășurarea adunărilor 
pionierești cu temă. Aceasta le-a 
prilejuit să tragă unele concluziO 
privind organizarea și desfășurarea 
adunărilor pionierești. Ei au con
statat, de pildă, că unele adunări 
aveau teme minore, erau pregătite 
cu superficialitate. Aceste conclu
zii âu fost discutate în cadrul 
unei ședințe de comitet la care 
au fost invitați și instructorii de 
pionieri. S-a hotărîf atunci ca 
tematica propusă pentru adunările 
pionierești să fie discutată întot
deauna de comitetul U.T.M. De 
asemenea, s-a hotărîf ca prin ro
tație, membri ai comitetului să 
participe la pregăriree adunărilor 
In felul acesta, în ultima vreme, 
s-a reușit să se organizeze adunări 
interesante în cadru! unor deta
șamente. Adunările cu temele 
„Mulțumim din inimă partidului*, 
„Frumoasă ești patria mea*, 
„Cărbunele — bogăție a țării 
noastre" au fost bine pregătite, 
s-au bucurat de aprecierea co
piilor.

Ajutorul dat de organizația 
U.T.M. unității de pionieri, instruc
torilor este multilateral. Bunăoară, 
atunci cînd instructorii de pio
nierii au sesizat că mai sînt pio
nieri' care nu învață bine, secre-

tara comitetului U.T.M. și 
membri ai comitetului au 
cu propunerea să se organizeze o 
întîlnire cu părinții acestor pio
nieri în care să se discute despre 
situația la învățătură a
lor, măsurile care trebuii
Așa procedase și organizata
U.T.M. și a obținu* rezultate bune, 
îniîlnirea cu părinții a dat roade 
și în unitatea de pionieri.

Acum, la Școala medie nr. 1 
din Tirgoviște nu numai comitetul 
U.T.M. se ocupă de munca pio
nierească ci și birourile organiza
țiilor U.T.M. de an. In adunările 
generale ale organizațiilor U.T.M. 
de an se analizează și munca in
structorilor de pionieri. Unele 
activități (programe artistice,
excursii, vizite etc.) sînt organizate 
în comun cu utemiștii.

Pentru acest trimestru, unitatea 
de pionieri și-a propus să organi
zeze nunierPase activități educati
ve. Planul pfopus este fără îndo
ială interesant. Dar el poate să 
fie mult mai cuprinzător. Comitetul 
U.T.M. al școfti ar putea interveni 
in acest sens sugerîndu-le instruc
torilor de pionieri și activului 
pionieresc îmbogățirea activității 
de pregătire a școlarilor merituoși 
care urmează să devină pionieri 
și Cu cei din clasa a Vll-a pentru 
a-i pregăti să devină utemiști. 
Copiii sînt dornici să cunoască 
Orașul, împrejurimile, frumusețile 
patriei — îndrăgesc drumeția. 

■-‘. Comitetul 'ILT.M. ar trebui să 
contribuie la organizarea mai 
multor excursii, vizite etc.

Organizația U.T.M. din Școala 
medie nr. 1 din Tîrgoviște are ne
numărate posibilități de a con
tribui și mai mult la îmbogățirea 
activității educative în rîndul pio
nierilor din școală.

ILARIA CHIȚI5HA
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Frumoasa inițiativă

a televiziunii
Simbăfă seara zeci de mii de 

telespectatori au urmărit frumosul 
program televizat în cadrul obiș
nuitelor emisiuni pentru tineretul 
școlar.

Programul a constituit o reușită 
ilustrație plastică a celor mai va
loroase creații coregrafice romî- 
neșfi și străine. Astfel, am admi
rat-o pe Rodica Boiangiu în dansul 
spaniol, pe Mihaela Crăciunescu 
în Vals de Chopin, pe Paraschiv 
Pieleanu în balet din „Fîritîna din 
Baccisarai“, pe Dan Moise în Lez
ghinka și pe micuții școlari, care 
fac primii pași în arta baletului, 
într-un plăcut și bine interpretat 
dans marinăresc.

Emisiunea 
bată seara 
familiarizeze ___  ,. .
arfa dansului. Și din acest punct 
de vedere, cîf și în ceea ce pri
vește realizarea artistică, emisiu
nea și-a atins pe deplin scopul, 
fiind urmărită cu mult interes și 
aducînd o reală contribuție la 
educația estetica a tineretului 
școlar.

Ea a fost rezultatul preocupări
lor dovedite în ultima vreme de 
televiziune de a oferi și în cadrul 
emisiunilor pentru tineret și șco
lari, programe interesante și in
structive. Așteptăm astfel de emi
siuni și din domeăiul muzicii, ai 
artelor plastice, teatrului/ cinema
tografiei și sportului.

Felicitări pentru elevii și condu
cerea școlii de coregrafie care au 
susținut cu entuziasm această fru
moasă inițiativă.

Pe strune de vioară. 
(Muncitorul Rabid, elev al 
Școlii populare de artă 
din Baia Mare se perfec
ționează neîncetat sub în
drumarea unui profesor 

competent).
Foto: S. NICULESCU

coregrafică de sîrn- 
a avuf menirea să
tineretul școlar cu

IOAN N. CHIȚL

la București
rescu, membru supleant al 
C.C. al P.M.R., Aurel?Mălnă- 
șari', adjunct ăl mihistrului 
Afacerilor Externe, reprezen
tanți ai Institutului Romîn 
pentru relațiile culturale cu 
străinătatea.

Au participat șefi ai misiu
nilor diplomatice ale țărilor 
socialiste acreditați la Bucu
rești și alți membri ai corpu
lui diplomatic.

Cu acest prilej a fost pre
zentat filmul polonez „Tor", 
consacrat trecutului de luptă 
al clasei muncitoare din Polo
nia sub conducerea partidului.

(Agertpres)

platoul 
parcur- 

trasee 
k m cu

900 
peste 

înalte

Ia ora 19,

-•------

Turneul internațional de te
nis desfășurat pe teren aco
perit la Budapesta a fost cîș- 
tigat de Gulyas (R. P. Un
gară) care a învins în finală 
cu 6-2 ; 6-2 ; 6-0 pe coechi-

Alpiniștii „Voinței" 
creasta Carpaților meridionali

Alpiniștil de la 
Voința București se 
pregătesc să por
nească într-una din 
cele mai dificile 
ture alpine de iar
nă din țara noas
tră : parcurgerea
crestei Carpaților 
meridionali. Intine-

rariul măsoară 
km și trece j 
cele mai 2___
vîrfuri ale munților 
Godeanu, Retezatul, 
Paring, Căpățîna, 
Făgăraș, Piatra 
Craiului și Pucegi. 
La antrenamente 
participă alpiniștii:

Gheorghe Enache, 
Nicolae Călin, Jeân 
Dragomir, Ei se pre
gătesc pe 
Bucegilor, 
gînd zilnic 
de cite 8-10 
greutate mare 
spate.

&

Primirea 
ambasadorului Indiei 

de către ministrul 
Afacerilor Externe 
al R. P. Romîne

Marți, 20 februarie, minis
trul Afacerilor Externe al Re
publicii Populare Romîne, 
Comeliu Mănescu, a primit în 
audiență pe ambasadorul ex
traordinar și plenipotențiar al 
Indiei la București, Mohan 
Prakash Mathur, în legătură 
cu apropiata depunere a scri
sorilor de acreditare.

Am urmărit cu d 
interes discuțiile

deosebit 
) pur

tate în ziar pe margi- 
articolului „Povestea 

căsnicii".
la începutul acestei dis- 
cânvingerea noastră a 
că tovarășul Stuparu 

reveni pe drumul col 
Pe ce se întemeia 

noa-

nea 
unei

De 
cuții 
fost 
va 
bun.
această convingere a 
strâ? Pe faptul că Ionel Stu- 
pazu e un tînăr crescut 
atmosfera sănătoâsă a 
cietății noastre socialiste, că 
el trăiește în mijlocul unui 
colectiv de oameni care con
sideră de datoria lor să-1 a- 
jute tovărășește, cu grijă, să 
înțeleagă că a greșit. Și, în 
al treilea rînd, am avut 
convingerea că pararea opi
niei publice, a cititorilor zia
rului nu-î va lăsa indiferent, 
că el va ptine toate acestea 
la inimă.

Și nu ne-am înșelat. In
tr-adevăr, am citit în ziar 
de curînd cuvintele lui Ionel 
Stuparu : „Aveți dreptate, am 
greșit*. Vă spunem sincer — 
și pentru asta am scris zia
rului — că ne-a bucurat p*o-

în
so

fund recunoașterea sinceră 
de către tovarășul Stuparu a 
greșelii săvîrșite, faptul că 
el a hotărît să se întoarcă la 
soție și copil — și-1 felicităm 
pentru aceasta.

Ne-a bucurat mult, trezin- 
du-ne un sentiment de mîn- 
drie, reacția sinceră și 
spontană a sutelor de citi
tori, tineri din întreaga țară, 
care s-au ridicat în apăra
rea unei familii tinere, în a- 
părarea principiilor moralei 
noastre comuniste.

Totodată noi gîndim că a- 
ceastă dezbatere va consti
tui și o lecție folositoare pen
tru cei care nu înțeleg încă 
pe deplin că în statul socia
list căsătoria este determi
nată de afecțiunea reciprocă 
dintre soți, de comuniunea 
idealurilor lor de viață.

Pentru aceasta am scris 
ziarului rîndurile de mai sus.

CONFERINȚĂ
Teatrul Național „I. L. Ca- 

ragiale" și Casa Prieteniei 
Romîno-Sovietice A.R.L.U.S. 
au organizat ieri seară în ca
drul ciclului de conferințe ex
perimentale din istoria teatru
lui sovietic, conferința „Dra
maturgia lui V. Maiakovski". 
A vorbit prof. univ. Mihăil 
Novicov. In continuare, actorii 
Teatrului Național „I. L, Ca- 
ragiale" au făcut exemplificări 
din opera scriitorului.

ORGANIZAȚIA DE BAZA 
U.T.M. DE LA TRIBUNALUL 

RAIONAL DOROHOI, 
REGIUNEA SUCEAVA

Avancronică
iitorul concert al 
filarmonicii bucu
reștene se deschi
de cu o interesan
tă primă audiție 
romînească: Suita 
simfonică pe teme

dobrogene de Paul Jelescu.
Suita s-a născut dintr-o 

veche dorință a compozitoru
lui de a reda ințr-o lucrare 
de proporții mai ample, im
presiile culese cu prilejul re
petatelor sale călătorii prin 
străvechiul ținut al Dobrogei.

Sprijinindu-se pe o cunoaș
tere nemijlocită și pe un stu
diu temeinic al tradițiilor ar
tistice ale populației locale, 
compozitorul a creat o seamă 
de tablouri muzicale ce tind 
să redea farmecul peisajului 
dobrogean.

Temele folosite sînt în esen
ța lor de origine autentic 
populară, fiind prelucrate și 
dezvoltate de compozitor, po
trivit legilor și cerințelor for
melor muzicii simfonice mo
derne. Suita cuprinde cinci 
părți intitulate: I) „Cîntul mă
rii și al păcii”; II) „Rapso
dia tătară” III) „Polifonie li
poveană"; IV) „Amurg la rui
nele Istriei”; V) „învîrtita”, 
din care în concertul de du
minică, se vor executa tablou
rile I, III, IV și V.

Iată cîteva dintre ideile

unora dintre tablouri pe care 
le veți putea urmări cu ușu
rință :

Primul tablou — „Cîntul mă
rii și al păcii” este conceput 
ca un prolog. După veacuri 
de uitare, după o perioadă 
lungă de beznă și de sărăcie, 
Dobrogea cea oropsită de pe 
vremuri. cunoaște astăzi o 
viață nouă, o viață plină de

Intr-o bibliotecă cu 16.000 de volume din toate domeniile 
literaturii și tehnicii cum este biblioteca clubului ,«Metalul" 
C.F.R. din Cluj și unde munca de popularizare a cărții este 
larg desfășurată — e normal ca sala de lectură să fie 

mereu plină.

Foto : N. STELORIAN

Cum organizăm perfecționarea
tinerilor ingineri

(Urmare din pag. l-a)

șini“ și a ziarului „Tehnica 
nouă".

Dar noi facem această in
formare și pe calea a nume
roase conferințe tehnice. „Au
tomatizarea în tehnica moder
nă-. ..Tehndlogia de grup a 
pieselor în construcția de ma
șini ..Scule eu plăcuțe din 
metal dur și plăcuțe mineral- 
ceramice", .. Automatizarea
ștanțelor în procesul de pro
ducție", — iată numai cîteva 
titluri ale conferințelor de 
specialitate care s-au ținut in 
diverse sectoare de activitate 
ale urinei.

Activitatea meritorie desfă
șurată în uzina noastră, sub 
conducerea comitetului de 
partid, pentru a ridica nivelul 
de specializare al inginerilor 
la uri grad și mai înalt n-a 
rămas fără rezultate. Astăzi, 
tinerele cadre inginerești și de 
tehnicieni ocupă posturi im
portante în procesul de pro
ducție. Unii dintre ei. ca de 
pildă, inginerul Costache Ni
colae, ocupă postul de mare 
răspundere de mecanic șef al 
uzinei. Inginerul Virgil Baraș. 
în vîrstă de 29 ani. este șeful 
forjei; inginerul Mihai Dumi
tru conduce sectorul motor;

inginerul Vasile Sechel con
duce sectorul tratamente.

Și exemplele pot continua.
Firește, în uzina noastră nu 

s-ă făcut încă totul pentru 
specializarea și mai temeinică 
â tinerilor ingineri. în Viitor 
avem de rezolvat sarcini din 
ce în ce mai mari și mai com
plexe care 
mai multe 
asigura o 
înaltă a 
Conferința 
partid pe

muzicală
poveani- ilustrează în chip su
gestiv tradițiile lipovenilor, 
înzestrați cu o remarcabilă 
muzicalitate, lipovenii au un 
folclor bogat și foarte origi
nal Caracteristic pentru felul 
lor de a cînta este stilul fugat 
pe care-1 practică ori de cîte 
ori se adună doi, trei sau mai 
mulți cîntărețl. Astfel, ei nu 
cîntă aproape nici odată în

antice care a înflorit pe me
leagurile patriei noastre.

Renunțînd la elementele 
folclorice, ce stau la baza ce
lorlalte părți ale suitei, com
pozitorul recurge la mijloace 
coloristice, căutînd să evoce 
atmosfera de melancolie ce 
învăluie ruinele falnicei cetăți 
de odinioară. Mereu însoțită 
de sunetul argintiu al celestei

Suita simfonică pe teme dobrogene 
de Paul Jelescu

roadele și bucuriile mupcii 
constructive.

A dispărut peisajul mono
ton și trist, pustiul searbăd. 
Eliberați de robia trecutului, 
locuitorii Dobrogei și-au trans
format glia natală într-o gră
dină înfloritoare. Imaginea 
păcii și a liniștei este redată 
printr-o melodie largă, dar 
plină de accente viguroase, 
bărbătești, intonată de con- 
trabașl și de tuba, pe fondul 
unei pînze sonore străvezii, 
sugerînd parcă murmurul și 
sclipirile valurilor mării, ce 
străjuiesc pămîntul Dobrogei.

Un alt tablou „Polifonie li-

unison sau în terțe, așa cum 
procedează in general cîntă- 
rețil populari, ci prin intrarea 
succesivă a vocilor, fiecare 
voce reluînd melodia de bază 
la distanță de un anumit in
terval.

Folosind o melodie lipove
nească autentică, compozitorul 
o dezvoltă și o amplifică, 
menținînd însă caracteristicile 
stilului polifonic, mergînd pînă 
la canon la 5 voci.

Interesant este tabloul inti
tulat „Amurg la ruinele Is
triei” care tinde să redea sen
timentele ce se trezesc în 
sufletul călătorului la vederea 
mărețelor vestigii ale culturii

ce pare a sugera clipocitul lin 
al apelor mării, meditativa 
melodie a acestei părți este în
treruptă în repetate rînduri 
de un scurt moto al alămuri
lor, evocînd imaginea glorioși
lor ziditori ai cetății care au 
pus amprentă culturii de pe 
meleagurile Dobrogei.

După viziunea poetică a tre
cutului depărtat, partea a V-a 
încununează Suita cu o scenă 
desprinsă din viața plină de 
bucurie și avînt creator al oa
menilor muncii din Dobrogea 
zilelor noastre. întregul tablou 
este întemeiat pe melodia unui 
joc popular, larg cunoscut sub 
denumirea de „Învîrtita”.

---- 1

Expusă alternativ pe dife
rite instrumente din grupul 
suflătorilor de lemn, tema 
,,învîrtita'’ revine într-un șir 
de variațiuni simfonice, pline 
de fantezie, încheind suita cu 
imaginea strălucitoare a vo
ioșiei și optimismului, ce ani
mă astăzi milioanele de oa
meni ai muncii din patria 
noastră.

După Suita compozitorului 
Paul Jelescu, iubitorii muzicii 
vor mai putea asculta în con
certul radiodifuzat duminică 
25 februarie la orele 11 în in
terpretarea a două pianiste 
din R. D. Germană — Iuliane 
Lerche și Ingeborg Herkomer 
— concertul pentru două piane 
și orchestră de Mozart și Con
certul pentru două piane și 
orchestră de Francis Pou
lenc, concert cu un caracter 
extrem de electic îmbinînd o 
serie întreagă de elemente 
stilistice, de cele mai variate 
proveniențe.

In sfîrșit concertul filarmo
nicii bucureștene dirijat de 
Mihai Brediceanu mai cuprin
de Simfonia „Mathis Pictorul” 
de Paul Hindemith — lucrare 
a cărei premieră 
avut loc în anul 
rich.

mondială a
1938 la Zu-

I. C. SPIRU

cer să depunem și 
eforturi pentru a 
pregătire și mai 
cadrelor tehnice, 
organizației de 

___  _ _ uzină a stabi
lit deja măsuri în această 
privință. Au fost înscriși, de 
pildă, un nou lot de tineri in
gineri pentru cursurile de 
perfecționare pe specialități. 
Se vor organiza, de aseme
nea, lunar în toate sectoarele 
comunicări scurte despre pro
blemele noi în tehnică, se va 
îmbunătăți propaganda de 
specialitate prin dotarea sec
țiilor cu biblioteci tehnice. 
Vom acorda apoi o mai mare 
atenție organizării unor schim
buri de experiență cu alte 
uzine din țară. Vom da. de a- 
semenea. acestei importante 
acțiuni de ridicare a speciali
zării tinerilor ingineri și teh
nicieni un caracter temeinic, 
vom face din ea o acțiune bine 
pregătită șl organizată.

Conducerea uzinei va folosi 
experiența obținută pînă în 
prezent creînd și pe viitor 
condițiile necesare pentru ca 
în toate compartimentele de 
activitate ale uzinei sa avem 
asigurate cadre tehnice ingi
nerești cu un înalt grad de 
specializare.

Dragostea lui Alioșa: Pa
tria, București, Arta; Cetatea 
Hurramzamin: Republica, E. 
Pavel, Gh. Doja, Flacăra, 23 
August, Libertății; Cursa de 
100 kilometri: Magheru, V. A- 
lecsandri, Maxim Gorki, în
frățirea între popoare, Alex. 
Sahia; Sentința: I. C. Frimu, 
V. Roaită; Fii fericită, Ani ’ : 
Lumina, Grivița, Munca, I. 
Pintilie; N, S. Hrușciov și Din 
nou spre stele: Central; Cer 
senin: T. Vladimirescu ; Tom 
Degețelul : Victoria, Moșilor ; 
Secerișul verde : Tineretului, 
Cultural; Un cros neobișnuit 
— Pioneria nr. 1/1962 — Joc 
la Flămînzi — Poștașul — Leul 
și armonica — în Marea de 
Răsărit: Timpuri Noi; Tom 
Degețelul — dimineața. Două 
vieți — ambele serii — după 
amiază : 13 Septembrie : Perle 
negre: Alex. Popov ; Frumoa
sa Luretle: 8 Martie. Popu
lar; EI Hakim: C-tih
S-a furat o bombă : Unirea, 
Volga, 30 Decembrie;
Miorița; O întîmplare extraor
dinară — ambele serii: Dori
ca Simo: Primele încercări — 
ambele serii : 16 Februarie ; 
Făclii : M. Eminescu, 
Serii ; Sosește circul: 
Profesorul Mamlock: 
ca; In noaptea spre
Bălcescu. Olga Bancie ; Cai
dul: Luceafărul; Circul fără 
cupolă: G. Bacovia ; Muzican
tul orb : Aurel Vlaicu; Ivan 
cel Groaznic: B. Delavtăhcea.

Dayid ;

Insula:

Drumul 
8 Mai ; 

Floreas- 
13: N.

curînd pe ecrane noul film romînesc

STRĂZILE
AL AMINTIRI

o producfie a Studioului cinematografic 
„București"



Noi cvartale de locuințe t» orașul Karaganda (UJLSS.).
Foto: TASS
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Mesajul 
primului ministru 

al Guyanei 
Britanice

După încheierea tratativelor 
franco-algeriene

Rezolvarea grabnică 
a problemei dezarmării - 
cerință vitală a popoarelor

Răspunsul R. P. Polone 
la mesajul lui N. S. Hrușciov

„Cea mai importantă 

problemă a zilelor 

noastre"

EXPOZIȚIE ROMINEASCA
DE EOTOGRAEII LA SOFIA
SOFIA 20 (Agerpres). — In 

după-amiaza zilei de luni, 19 
februarie, s-a deschis la So
fia foto-expoziția „Monumen
tele arheologice romînești'*. 
La deschidere au fost de față 
Ivan .Basev, adjunct al mi
nistrului Invățămîntului și 
Culturii, Ciudomir Petrov, 
vicepreședinte al comitetu
lui pentru prietenie și relații 
culturale cu străinătatea, di
rectori din Ministerul Aface
rilor Externe al R. P. Bulga-

ria, academicieni, profesori, 
reprezentanți ai misiunilor 
diplomatice acreditați la So
fia.

A fost de față Mihai Marin, 
ambasadorul R. P. Romîne în 
R. P. Bulgaria.

Cu ocazia deschiderii expo
ziției au luat cuvîntul Dimi- 
ter Dimitrov, membru cores
pondent al Academiei R. P- 
Bulgare, iar din partea am
basadei R.P. Romîne, Crăini- 
ceanu Grigore, secretar.

VARȘOVIA 20 (Agerpres). — 
Agenția PAP a transmis răspunsul 
Republicii Popula-re Polone la 
mesajul lui N. S. Hrușciov, din 10 
februarie.

în răspunsul R. P. Polone se 
arată că este împărtășită întrutotul 
părerea expusă în mesajul lui 
N. S. Hrușciov ca lucrările Comi
tetului celor 18 state pentru de
zarmare să înceapă la nivelul șe
filor de state sau guverne și se

comunică totodată că Pbloni* es^e 
gata să participe la acest "vei în 
prima fază a lucrări or Comite
tului.

Argumentele împotriva unei a- 
semenea întîlniri, se spune în 
răspuns, sînt necor.vingătoare. E’e 
dovedesc doar că puterile occi
dentale nu manifestă btnăvoință 
în vederea luării de măsuri -ea'e 
pentru dezarmare.

DELHI 20 (Agerpres). — 
„Cea mai importantă proble
mă a zilelor noastre este tn- 
frinarea cursei înarmărilor și 
crearea unei baze trainice 
pentru coexistența omenirii și 
pentru dezvoltarea civilizației", 
— scrie ziarul „Jugantar*

Critidnd poziția puterilor 
occidentale, z jarul scrie: 
„Este necesar să se amintească 
aci că șefii statelor blocului 
occidental se intilnesc destul

GEORGETOWN 20 (Ager
pres). — Intr-un mesaj adre
sat poporului la 19 februarie, 
primul ministru al Guyanei 
Britanice, Cheddi Jagan, a su
bliniat că încercările partide
lor de opoziție de a răsturna 
guvernul legal, creînd dezor
dine, au eșuat. Anul acesta, a 
arătat primul ministru, Gu
yana Britanică va deveni in
dependentă.

După cum relatează cores
pondentul din Georgetown al 
agenției France Presse, Jagan 
a chemat poporul să se uneas
că în jurul Partidului popu- 
lar-progresist, pe care îl con
duce.

Primul ministru a relevat că 
tulburările provocate de ele
mentele de dreapta din a- 
ceastă colonie engleză au dus 
la sacrificii de vieți omenești 
și la distrugeri. „Conducătorii 
rebelilor, a arătat primul mi
nistru, au acționat ca niște 
fasciști, lacomi de putere în 
pofida democrației. Nu vom 
admite niciodată acest lucru".

★

Guvernul birman sprijină 
inițiativa sovietică

RANGOON 20 (Agerpres). 
Guvernul birmanez sprijină 
propunerea lui N. S. Hrușciov 
ca lucrările Comitetului celor 
18 pentru dezarmare, să în
ceapă la nivelul șefilor de gu
verne reprezentate în acest 
comitet, a declarat la 20 fe
bruarie în cadrul unei confe
rințe de presă, primul minis
tru al Birmaniei, U Nu.

Pînă acum, a spus U Nu, 
asemenea conferințe nu au a-

juns la un acord, deoarece o 
parte prezenta propuneri, iar 
alta le respingea. Pentru a 
evita o astfel de situație, cel 
mai bun lucru este de a ac
cepta propunerea lui Hrușciov.

„Vreau să adresez Occiden
tului. chemarea de a accepta 
propunerea lui Hrușciov, ast
fel incit întîlnirea șefilor de 
guverne să aibă loc și să-și 
încheie cu succes lucrările' — 
a declarat U Nu.

Poporul irakian aprobă 
propunerile lui N. S. Hrușciov 

rilor Externe Jawad, scrie zia-BAGDAD 20 (Agerpres). — 
Propunerea președintelui Con
siliului de Miniștri al UJLSS-, 
N. S. Hrușciov, ca lucrările 
Comitetului celor 18 pentru 
dezarmare să fie începute la 
nivelul cel mai înalt a găsit 
un larg ecou în Irak.

„Opinia publică irakianS a 
aprobat propunerea șefului 
guvernului sovietic, a declara: 
cunoscutul activist pe tărim 
obștesc Ibraghim Kubba, fost 
ministru al Economiei al Ira
kului, unui corespondent al 
agenției TASS și al postul-: 
de radio Moscova. Această 
propunere este importantă 
pentru că permite să se scoa
tă problema dezarmării din 
impasul în care a fost adusă 
de cercurile militariste-impe- 
rialiste.

Presa irakiană dă o înaltă 
apreciere propunerii sovietice, 
„întreaga omenire, inclusiv 
popoarele țărilor arabe, cere 
convocarea acestei conferințe 
la nivel înalt în scopul slăbi
rii încordării internaționale și 
al dezarmării generale și to
tale', scrie ziarul „Al-Mustag- 
bal'.

La Bagdad a fost primită cu 
aprobare declarația ministru
lui Afacerilor Externe al Ira
kului, Hasim Jawad, privind 
propunerea lui N. S. Hrușciov. 
„Declarația ministrului Aface-

rul _A1-Bi!ad', corespunde 
adevăratelor idealuri ale poli
ticii externe a Irakului, care 
militează împotriva pactelor 
și alianțelor agresive, pentru 
asigurarea păcii internaționa
le— Salutăm această declara
ție care confirmă linia anti- 
imperialistă a politicii noastre 
și sperăm că eforturile luptă
torilor împotriva imperial i-C-
nmlui vor fi încununate de 
succes'.

de regulat pentru a discuta 
diferite probleme. De ce nu 
vor ca după o întrerupere de 
șapte ani să se intilnească 
din nou la Geneiia cu șefii sta
telor socialiste și neutre pen
tru a discuta cea mai impor
tantă problemă a lumii ?*

„DAGBLADET": „Kennedy 
trebuie să meargă 

la Geneva"
OSLO 20 (Agerpres). — In 

articolul său de fond consa
crat propunerii lui N. S. 
Hrușciov cu privire la parti
ciparea șefilor de guverne la 
lucrările Comitetului celor 18 
î» problema dezarmării, zia
rul -Dagbladet* mricd pe 
cc’zâ’jcâzcmi paterUcr oeciden- 
zaU pe-.tru „Teama de a m fa- 
rns’u și de a-și spzzne des
chis părerea'. Ziarul scrie oă 
Kennedy trebuie să meargă la 
Geneva și sd-și expună acolo 
punctul de vedere cu privire 
la dezarmare. Mulți ani la 
rind slăbiciunea politicienilor 
occidentali, continuă ziarul 
norvegian, a constat în aceea 
că ei, preocupați de „tactică* 
și „prestigiu", au uitai ceva 
foarte important in politică și 
anume : să spună deschis 
..omului simplu" părerea lor, 
fără înflorituri diplomatice.

GEORGETOWN 20 (Ager
pres). — După cum anunță a- 
genția United Press Interna
tional, tulburările provocate la 
Georgetown (Guyana Britani
că) de elementele huliganice 
aflate in slujba colonialiștilor 
au încetat, iar instituțiile și 
magazinele își reiau activita
tea. Potrivit unui comunicat 
al Ministerului Marinei al 
Angliei, cele 5 nave ale flotei 
maritime militare engleze, a- 
vind la bord peste 1000 de ma
rinari și ofițeri, continuă însă 
să staționeze în apele Guyanei 
Britanice.

De Gaulle pe vechile poziții 
obstrucționiste

tativele cu privire la dezar-PARIS 20 (Agerpres . — Mi
nisterul Afacerilor Externe al 
Franței a dat publicității tex
tul răspunsului președintelui 
de Gaulle la mesajul din 10 
februarie al lui N. S. Hrușciov, 
șeful guvernului sovietic.

Mesajul de răspuns cuprin
de asigurarea că „Franța do
rește să ia parte ia orice tra
tative de natură să ofere o 
speranță măcar într-un pro
gres modest pe calea spre 
dezarmare, adică in primul 
rînd și mai cu seamă spre de
zarmarea nucleară®. In același 
timp, de Gaulle respinge tra

mare cu participarea unor 
țări neutre. El propune să se 
limiteze componența pârtiei- 
părților la tratative la puteri
le care dispun de arma ato
mică.

-Franța, declară de Gaulle, 
este dispusă sâ ia parte la 
tratative care ar începe între 
puterile atomice : Uniunea So
vietică. Statele Unite, Marea 
Briianie, Franța, și al căror 
țel apropiat ar fi distrugerea, 
interzicerea și controlul asu
pra tuturor mijloacelor de lan
sare a proiectilelor nucleare".

omplotul organizat 
de S.U.A. împotriva 
Republicii Cuba a 
intrat într-o nouă 
fază. Neizbutind „să 

I convingă" pe parti- 
cipanfii la conferința 

interamericană de la Punta del
Este să pornească o acțiune „de 
pedepsire" a Cubei, Washingto
nul vrea să determine întrerupe
rea comerțului tuturor statelor ca
pitaliste cu Cuba. Sub pretextul 
„informării aliaților din N.A.T.O." 
asupra rezultatelor și concluziilor 
conferinței de la Punta del Este, 
Departamentul de Stat a trimis la 
Paris pe W. Rostov/, membru al 
Consiliului de Planificare politică 
și Richard Goodwin, secretar de 
stat adjunct pentru problemele 
interamericane, cărora le-a dai 
misiunea „să obțină colaborarea 
țărilor din Europa occidentală și 
altor țări prietene" (după cum se 
exprimă „FRANCE PRESSE”) pen
tru a pune capăt comerțului cu 
Cuba. Este vorba deci de o încer
care de a impune un embargou 
larg asupra legăturilor comerciala 
cu Cuba.

La Paris, d-nii Rostow și Good
win trebuie să procedeze vrind, 
nevrînd cu multă precauție. Presti
giul S.U.A. a ieșit, după cum se 
știe, serios șifonat din înfruntarea 
de la Punta del Este pentru ca 
Departamentul de Stat să riște o 
nouă înfrîngere, de astă dată din 
partea aliaților săi vest-europeni. 
Căci, după cum aprecia agenția 
„ASSOCIATED PRESS", „Statele 
Unite au puține șanse să convingă

PARIS 20 (Agerpres). — 
Agenția France Presse anun
ță că marți a avut loc o 
ședință a Guvernului Provi
zoriu al Republicii Algeria în 
cadrul căreia au fost exami
nate rezultatele tratativelor 
franco-algeriene, care au avut 
loc între 11 și 18 februarie. 
După această ședință nu a 
fost dat publicității nici un 
comunicat. Miniștrii alge
rieni, membri ai Consiliului 
Național al Revoluției Alge
riene (organul reprezentativ 
în fața căruia este răspunză
tor guvernul provizoriu) vor 
pleca joi la Tripoli, unde ur
mează să se întrunească acest 
Consiliu pentru a examina 
rezultatele tratativelor.

Comentînd știrile referitoa
re la tratativele franco-alge- 
riene, „Liberation", sub sem
nătura trimisului său special 
Claude Estier, scrie : „După 
ce am discutat personal cu 
mai mulți membri ai delega
ției algeriene la Tunis, cred 
că pot rezuma situația în fe
lul următor : rezultatele obți
nute după aceste zile de dis
cuții sînt în ansamblu poziti-

ve, dar Guvernul* Provizoriu 
al Republicii Algeria trebuie 
ca, înainte de a trage conclu
ziile definitive să aștepte de
liberările Consiliului național 
al revoluției. Se constată to
tuși că, dacă cea mai grea eta
pă a fost depășită, rămîne 
încă un oarecare drum de 
străbătut înainte de a se ajun
ge la semnarea definitivă a 
acordurilor la care s-a ajuns 
și la proclamarea încetării fo
cului".

„L’Humanite" sub titlul 
„Pentru ca speranțele să de
vină realitate" publică un ar
ticol al lui Etienne Fajon în 
care se spune printre altele : 
„Se pare că semnarea unui 
acord a devenit posibilă, dar 
pacea în Algeria nu a sosit 
încă. Drama algeriană nu <a- 
parține încă trecutului. ” 
necesar să se continue 
pentru pace înainte de 
Iuta victoria definitivă, 
timp cît acordul privind 
cheierea 1" " 
cheiat, poporul va trebui să 
rămînă vigilent și să-și inten
sifice acțiunile pentru ca să se 
ajungă la o pace adevărată".

Este 
lupta 
a sa- 
Atîta 

în- 
pâcii nu va fi în-

Ultracolonialiștii francezi
se agită...

PARIS 20 (Agerpres). - In 
timp ce s-a anunțat că o de
legație a guvernului francez 
a dus tratative cu o delega
ție a Frontului de eliberare 
națională al Algeriei pentru 
reglementarea problemei al
geriene, fasciștii din O.A.S., 
după cum relatează agenția 
France Presse, „au declanșat 
la Alger un nou val de vio
lențe și teroare".

In cursul zilei de luni, pe 
străzile Algerului

In cursul unei demonstrații antifasciste, studenții 
zieni ard manifestele răspîndi te de teroriștii din O.A.S.

O LECȚIE UITATĂ
precis definite și de polițe mai 
vechi neacoperife...

Reacția negativă a țărilor vest- 
europene care nu vor să-și preju
dicieze interesele economice de 
dragul Washingtonului scoate în 
evidență dificultățile înfîmpinate 
de politica anticubană a S.UA. 
Deși purtătorul de cuvînt al De
partamentului de Stat a căutat 
marți să bagatelizeze însemnătatea 
prezenței lui Rostow și Goodwin

guvernuiui sovi 
și blocada, teroarea și 

presiunile grosolane 
— întregul arsenal

„Libertate lui Glezos!"
Marele miiing

ATENA 20 (Agerpres). 
TASS transmite: „Libertate 
lui Manolis Glezos!“, „Glezos 
— in Parlament!“ — sub aces
te lozinci a avut loc Ia 19 1e- 
bruarie la teatrul „Papaioanu" 
din Atena un miting popular

Sala teatrului, cu o capaci
tate de 2.000 de locuri, era pli
nă pini la refuz. La miting 
au venit muncitori, 
activiști obștești și 
politici, deputați ai j 
tului de diferite <

, tineret, 
militanți 

Parlămen- 
convingeri

popular de la Atena
politice. Pe stradă, în fața tea
trului, s-a adunat un număr 
uriaș de oameni.

La miting au luat cuvîntul 
fostul ministru de Războit 
Skandalis, deputatul Avghero- 
poulos, cunoscutul militant pe 
tărîm obștesc, Piromaglu.

Participanții la miting au 
adoptat o rezoluție în care cer 
eliberarea eroului național al 
Greciei, Manolis Glezos și re
luarea locului său legitim în 
Parlamentul în care a fost 
ales de popor.

Propovăduitorii fascismului
în școala americană

țările nord-aflantice să renunțe 
la comerțul cu Cuba".

De altfel, chiar legea semnală 
de președintele Kennedy cu pri
vire |a suspendarea comerțului cu 
Cuba a pricinuit mai multe daune 
Statelor Unite decît Cubei, deoa
rece „recesiunii economice" din 
S.U.A., i se adaugă închiderea în
treprinderilor care prelucrau tutu
nul importat din Cuba. Țărilor 
vest-europene nu le surîd să fie 
antrenate pe același 
drum mlăștinos. In le
gătură cu aceasta, este 
concludentă ancheta 
întreprinsă de agenția 
„ASSOCIATED PRESS
din care spicuim următoarele răs
punsuri: „Statele Unite vor întîm- 
pina desigur un refuz politicos, dar 
ferm, din partea țării mele“ — a 
declarat un atașat comercial din- 
tr-o țară vest-europeană. Un alt 
diplomat vesf-european a afirmat : 
„Nu există nici o forță în țara 
mea care să poată să împiedice 
o firmă comercială particulară să 
vîndă bunuri nestrategice Cubei". 
Un supus britanic a declarat : 
„Țara mea își mai amintește cil 
de puțin sprijin a obținut din 
partea Statelor Unite în timpul 
crizei Suezului". După cum se 
vede, este vorba de interese

la sediul Consiliului N.A.T.O., sus- 
ținînd că ar fi vorba de o „in
formare obișnuită", în cercurile 
ziaristice din Londra s-a dezvăluit
— după cum relata agenția CTK
— că S.U.A. vor să instituie o 
adevărată blocadă pentru a îm
piedica orice navă să se apropie 
de coastele Cubei. Or, blocada 
se încadrează potrivit dreptului 
internațional în acțiuni de război.

Pregătirile agresive ale S.U.A. 
împotriva Cubei dovedesc că 
actualul guvern american nu a 
tras nici o concluzie din înfringe- 
rile suferite de bandele de mer
cenari în aprilie 1961 ia Playa 
Giron. Cu toate că președintele 
Kennedy a declarat după zdrobi

se intervenfioniștilor că S.U.A. ar 
fi „primit o lecție", noile planuri 
de agresiune puse la cale ulterior 
au confirmat că lecția a fost prea 
repede dată uitării. După cum se 
atrăgea atenția în recenta decla
rație a 
„intervenția 
diversiunile, 
și șantajul
imperialist al mijloacelor subver
sive este folosit împotriva 

curajosului popor cu- 
ban“. Să ne amintim 
de bombardamentele 
efectuate de avioanele 
S.U.A. asupra orașe
lor Cubei, de incen

dierea plantațiilor de trestie de 
zahăr și depozitelor de alimente, 
de organizarea acțiunilor diver
sioniste și de asasinatele comise. 
Toate acestea se încadrează în 
complotul a cărui nouă verigă o 
constituie presiunile exercitate de 
S.U.A. pentru a obliga diferite 
țări capitaliste să adere la em
bargoul împotriva Cubei.

Acțiunile agresive ale S.U.A. 
împotriva Cubei creează o pri
mejdie serioasă pentru pacea și 
securitatea internațională. Aceste 
acțiuni au fost demascate cu deo
sebită vigoare în recentele dez
bateri care au avut loc în Co-

mitetul Politic al O.N.U. Deși 
diplomația S.U.A. a împiedicat, 
cu ajutorul aliaților lor din blocu
rile militare occidentale, să fie 
adoptată rezoluția prezentata de 
delegațiile Romîniei și Ceho
slovaciei, pregătirile agresive ale 
S.U.A au fost condamnate de re
prezentanți ai numeroase țări. 
Refuzul Braziliei și Uruguayului 
de a se supune dictatului nord- 
american și de a rupe — așa 
cum a procedat 5U^ amenințarea 
unei lovituri de stat președintele 
Argentinei — relațiile diplomatice 
cu Cuba confirmă slăbiciunea po
ziției imperialiștilor yankei în nu
meroase țări latino-americane. A 
doua declarație de la Havana 
adoptată de Adunarea Generală 
a poporului cuban se bucură de 
sprijinul popoarelor latino-ame
ricane și al întregii lumi.

Politica S.U.A. față de Cuba 
vădește dispreț total în privința 
normelor elementare ale dreptului 
internațional. Amatorii de aventuri 
belicoase din S.U.A. nu trebuie 
să se legene în iluzii. După cum 
se arată în declarația guvernului 
sovietic „oamenii de stat din 
S.U.A. trebuie să țină seama și 
să nu uite că există alte țări 
care posedă arme nu mai puțin 
teribile și care stau de strajă păcii 
și sînt gata sa,împiedice dezlăn
țuirea unui nou război“. Adevărul 
cuprins în această afirmație în
deamnă într-adevăr |a evaluarea 
răspunderii ce revine promotorilor 
politicii nerealiste față de Cuba.

Z. FLOREA

loc ciocniri sîngeroase între 
bandele de fasciști din O.A.S. 
șt poliție care s-au soldat cu 
numeroși morți și răniți, 
printre care mulți din rîndu- 
rile populației pașnice.

Făcînd un bilanț al victi
melor atentatelor de luni ale 
O.A.S., agenția France Presse 
scrie că au murit 27 de per
soane, iar alte 23 au fost ră
nite.

Observatorii politici din 
Paris sînt de părere că in
tensificarea acțiunilor tero
riste ale ultracolonialiștilor 
este determinată și de faptul 
că în urma tratativelor fran- 
co-algeriene se întrevede per
spectiva încetării războiului 
din Algeria. Referindu-se la 
aceasta, agenția U.P.I. vor
bește de „temeri de o încer
care de lovitură de stat din 

O.A.S.-ului" pentru 
„Algeriei fran-

partea 
menținerea 
cezeM.

rășelul Searcy 
din statul Arkan
sas a devenit 
peste noapte ce
lebru. De fapt 
nici unul din cei 
7.200 de locuitori

din Searcy nu poartă vreo 
vină pentru aceasta. întreaga 
„cinste" revine d-lui George 
S. Benson, președintele cole
giului Harding, situat în apro
piere și, în același timp, pre
ședinte al unei noi societăți 
„National Education Pro
gram" a cărei faimâ se ras- 
pîndește rapid în S.U.A.

Aici, în seara zilei de 28 
ianuarie, d-1 Benson, împre
ună cu colegul și discipolul 
său, d-1 Robert Mason, super
intendent al Academiei Har
ding, care nu este altceva 
decît școala secundară înfi
ințată pe lîngă colegiu, au ți
nut o conferință de presă.

D-nii Benson și Mason 
au anunțat începerea unei 
noi „cruciade împotriva co
munismului". De data acea
sta însă, nu în lumea ar
telor nici în aceea a științe
lor sau în armată, ci în uni
versitățile și școlile ameri
cane. „De 15 ani ne gîndim 
că poporul american este a-

După zece aminări
A fost plasată pe orbită 

o navă cosmică americană

cu un om la bord
CAPE CANAVERAL 20 

(Agerpres). — La 20 februa
rie, ora 8,48 (ora locală), la 
Cape Canaveral a fost lansa
tă nava cosmică americană 
„Friendship 7“ la bordul că
reia se afla cosmonautul 
John Glenn jr., locotenent- 
colonel al infanteriei marine 
a S.U.A. La 13 minute după 
lansare nava cosmică s-a pla
sat pe orbită.

John Glenn a efectuat prh 
ma rotație în jurul Pămîntu- 
lui în 89 de minute pe o or
bită cu următorii parametri: 
apogeul — 256 kilometri, pe- 
rigeul — 160 de kilometri. Ra
dioul a transmis vocea lui 
Glenn din Cosmos. „O pano
ramă extraordinară", a spus 
el. Glenn a comunicat că în 
momentul cînd a început 
starea de imponderabilitate 
s-a simțit excelent. El a spus, 
de asemenea, că zborul de
curge normal. După cea de-a 
două rotație, reprezentanții 
Administrației naționale pen
tru problemele aeronauticii 
și spațiului cosmic (N.A.S.A.) 
au declarat că toate sisteme
le navei funcționează bine, 
dar că la sfîrșitul primei ro
tații au fost înregistrate mici 
defecțiuni în sistemul auto
mat de orientare a navei.

comunicat 
treacă la 

! orientare
Lui Glenn i s-a < 
de pe Pămînt să 
sistemul manual de 
a navei.

Peste cîtva timp cosmonau
tul american a comunicat sta
țiunilor terestre că orientează 
fără dificultăți nava în Cos
mos cu ajutorul sistemului 
manual.

Glenn a comunicat, de ase
menea, că atunci cînd nava a 
zburat deasupra Oceanului 
Pacific, a observat mii de 
particule mici reflectînd lu
mina solară, care se deplasau 
cu aceeași viteză ca și nava.

înaintea începerii celei de-a 
treia rotații, Glenn a comuni
cat că s-a înregistrat o defec
țiune în sistemul de control 
automat al altitudinii, care a 
fost însă reparata de el.

După cum transmit agen
țiile americane de presă, nava 
cosmică „Friendship-7" a a- 
merizat în Oceanul Atlantic, 
la ora 14,43 (ora locală) — 
21,43 (ora Bucureștiului), după 
ce mai întîi au fost puse în 
funcțiune cele două parașute 
care au redus viteza de cobo- 
rîre. Puțin mai tîrziu capsula 
și cosmonautul au fost recu
perate de un elicopter al ma
rinei americane. John Glenn 
a declarat că se simte foarte 
bine.

menințat de subversiunea co
munistă internă — a declarat 
d-1 Benson ziariștilor. Acum 
ne-am hotărît să pornim la 
treabă". Acesta este de
altfel și scopul pentru care 
la Searcy a fost înfiin
țată societatea „National E- 
ducation Program". Ce se 
ascunde sub această de
numire ? Este vorba de una 
din numeroasele organizații 
cu caracter ultrareacționar, 
fascist, ce au apărut în con
dițiile teroarei antidemocra
tice din S.U.A. Cei doi sînt... 
salvatorii „americanismului", 
în numele lui, d-nii Benson șl 
Mason au anunțat că socie
tatea „National Education 
Program" pregătește confe
rențiari, afișe, articole pen-' 
tru a fi publicate în ziare, 
conferințe imprimate pe 
discuri, toate avînd drept 
scop să înalțe sentimen
tele de „americanisme" ale 
studenților și elevilor din 
S.U.A. Dar desigur, activitatea 
acestor noi „campioni" ai 
anticomunismului nu se măr
ginește numai la atît. 
supravegherea directă 
d-lor Benson și 
scrie „New-Yoik 
sînt revizuite toate 
și programele de învățămînt 
din școlile americane". In 
tipografia din Searcy se tipă
resc noi cursuri de istoria 
Statelor Unite și a lumii, de 
economie politică, de geo
grafie. In fond, prin toate 
aceste mijloace se propovă- 
duiește fascismul. După cum 
a subliniat 
„Național 
gram", ele 
materialele 
tatea „John 
una din cele mai ultrareacți- 
onare organizații de tip fas
cist din S.U.A.

Conferința de presă de la 
Searcy a fost . instructiva și 
din alte motive. In cuvîntul 
lui, d-1 James Mason a decla
rat că în 40 de școli superi
oare din S.U.A. sînt folosite 
de acum lecțiile și conferin
țele pregătite de „Național 
Education Program". Multe 
alte Colegii le-au comandat, 
la fel ca și sute de școli se
cundare. Educarea într-un 
spirit fascist a elevilor ame
ricani devine deci un feno
men tot mai periculos.

Fasciștii americani devin, 
după cum se vede, tot mai 
neobrăzați, deoarece nu 
numai că sînt tolerați ci și 
încurajați de unele cercuri 
oficiale. „New York Times", 
care a publicat extrase largi 
din cele declarate la confe
rința de presă din orășelul
Searcy, trece sub tăcere 
principalul : toate acestea ar 
fi cu neputința dacă drept 
mediu nutritiv pentru fasciști 
n-ar servi reînvierea maccar- 
thysmului, 
vrăjitoare", persecutarea co
muniștilor, 
menele care se manifestă în 
prezent în Statele Unite.

I. RETEGAN

„Sub 
a 

Mason — 
Times" — 
manualele

președintele lui 
Education Pro
se bazează pe 
oferite de socie- 
Birch“ care este

,vînătoarea de

adică toate feno-

In fotografie : un detașament de tineri voluntari indonezieni care se pregătesc să parti
cipe la lupta de eliberare a Irianului de Vest.
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