
Spre noi succese 
in întrecerea socialista
Gospodărim cu grijă 

metalul
Montaje de bună
calitate

Proletari din toate țările, unlțl-vă!

tineretului
Organ Central al Uniunii Tineretului Muncitor

Muncltoril, inginerii și tehnicienii Fabricii de țevi din Roman s-au angajat, în lumina Directivelor C.C. al P.M.R. cu privire la criteriile principale ale întrecerii socialiste, ca pe lîngă îmbunătățirea calității produselor și depășirea sarcinilor de plan să economisească 145 tone de metal.— Economiile pe care ne-am propus să le realizăm — ne-a spus tovarășul Constantin Iordache, directorul fabricii, reprezintă peste 3.500 metri țeavă realizați în plus din aceeași cantitate de materie primă. Asta înseamnă un consum specific redus, un preț de cost mai scăzut.Așa a început discuția noastră în legătură cu posibilitățile pe care le au tinerii în economisirea metalului. Lucrătorii marelui laminor din Roman au o bogată experiență în gospodărirea judicioasă a materiei prime și a materialelor auxiliare. Anul trecut, de exemplu, ei au economisit 142 tone de metal.— Pe baza realizărilor anului 1961, continuă tovarășul Constantin Iordache, în a- cest an s-au redus consumurile specifice de metal pe tona de țeavă cu 6 kg. In raport de aceste noi consumuri specifice, ne-am stabilit angajamentul. Ca să-1 îndeplinim, va trebui să lucrăm mai bine, mai chibzuit. Rezerve există la fiecare loc de muncă.— Ce posibilități mai importante socotiți că au tinerii, alături de toți ceilalți muncitori al fabricii în gospodărirea cu grijă a metalului?— In primul rînd, realizarea unor țevi de cea mai bună calitate. Noi am obținut rezultate bune în această direcție. Cu toate acestea mai a- vem încă multe de făcut mai ales pe linia respectării disciplinei tehnologice. Să zicem că toți laminoriștii obțin o încălzire și laminare corectă. In a- cest caz, retezările porțiunilor necorespunzătoare ale țevilor sînt minime, iar pierderile de metal reduse. Respectarea disciplinei tehnologice înseamnă un rebut mai mic, mai puține țevi declasate, deci însemnate cantități de metal economisit. Conducerea fabricii a luat o seamă de măsuri: laminăm a- cum la două cuptoare. In a- cest fel, reducem procentul de tunderi (arderi ale metalului) și consumul specific. Deci realizăm economii de metal. însemnate posibilități există la ajustaj. Un singur centimetru de țeavă înseamnă 0,4 kg. de metal. Retezînd corect țeava, muncitorii au posibilitatea să gospodărească mal bine meta- luL— Am observat că unele țevi se reîntorc la refiletare. Asta înseamnă, pe lîngă altele, metal irosit. Ce credeți că ar trebui să se facă pentru a se elimina acest neajuns ?— De muncitorii de la file- taj depinde totul. Trebuie să execute un filetaj de bună calitate și atunci vom elimina aceste pierderi. Sînt și alți

Interviul nostru 
cu tovarășul 
C. lordache, 
directorul 

Fabricii de țevi 
din Roman

factori de care trebuie să se țină seama: muncitorii trebuie să-și ascută la timp sculele, să curețe mașinile, să le ungă, pentru ca ele să funcționeze cu maximum de precizie.— Pentru că a venit vorba de mașini, am dori să cunoaștem contribuția pe care o pot aduce mecanicii și electricienii în acțiunea de gospodărire, de economisire a metalului.— Dacă fac revizii și reparații de bună calitate, daca prelungesc durata de funcționare a mașinilor între două reparații capitale, atunci în secții, se vor obține rezultate mai bune. Dacă perforatoarele 1 și 2 au mecanismele în toleranțele prescrise, a- tunci țeava nu va ieși excentrică, nu va avea defecte de laminare, iar metalul va fi bine gospodărit. In general, mecanicii și sînt tineri mun-electricieniicitori conștiincioși care mun-< cesc cu tragere de inimă. A- nul trecut, de exemplu, în trimestrul IV, datorită lor s-au obținut peste plan 5.808 tone de țevi de oțel fără sudură.— Acestea nu sînt singurele căi prin care se pot realiza însemnate economii de metal.— Desigur. Putem gospodări mai bine metalul și pe următoarele căi: economisirea sculelor, recondiționarea dopurilor de laminor de la calibre superioare la cele inferioare, extinderea laminării la toleranțe negative, lucruri pe care le facem dar nu sînt suficient generalizate. Dacă, de exemplu, am obține numai 100 mm în plus la fiecare bucată de țeavă laminată la toleranțe negative, am putea realiza a-
LIDIA POPESCU
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„JOILE 
TINERETULUI"

Muncitori constructori 
pentru combinatul 

siderurgic de la Galați
Experiența cîștigată ani de-a 

rîndul de către siderurgișfii de la 
Hunedoara în construirea de o- 
biective industriale moderne este 
împărtășită și celor care urmează 
să ridice marele combinat siderur
gic de la Galați. In prezent școlile 
de calificare ale întreprinderilor 
de construcții siderurgice din Hu
nedoara pregătesc lin însemnat 
număr de muncitori constructori 
pentru noul combinat galățean. 
După o perioadă de mai multe 
luni de pregătire teoretică șî prac
tică, în sălile de cursuri și pe șan
tierele Hunedoarei, prima serie de 
30 de fierari betoniști din Galați 
s-au întors la locul lor de muncă. 
In lunile care urmează, vor ab
solvi cursuri de calificare la Hu
nedoara alte trei serii de construc
tori veniți de la Galați pentru a 
se pregăti în meseriile de zidari 
șamotori și instalatori.

(Agerpres)

La secția a lll-a 
montaj de la întreprin
derea „Tehnofrig**- 
Cluț lucrează printre 
alții șl tinerii Francisc 
Gyulal, Arcadia Na- 
ghl, Iosif Groza, La- 
dislau Turoș și Ștefan 
Peter. Ei execută mon
tarea separatoarelor 
de lapte, a compresoa- 
retor frigorifice etc. 
Ei, montoril, au multă 
nevoie ca în întreaga 
întreprindere produc
ția să se desfășoare 
ritmic. Dacă, de pildă, 
celelalte secfil nu asi
gură îndeplinirea rit
mică a obligațiilor lor 
de plan, lesne de în
țeles, montorii vor 
lucra în asalt. Calita
tea produselor, în ast
fel de condiții va 
avea de suferit. Mun-

eitoril de la ,,Tehno- 
frig” au ținut seamă 
de aceasta. Discutarea 
angajamentelor luate 
de colectivul uzinei a 
avut drept consecință 
luarea unor măsuri 
concrete cu privire la 
asigurarea desfășurării 
procesului de produc
ție în mod ritmic. în
deplinirea ritmică a 
planului a evitat cu 
desăvîrșire fenomene 
de gîtuire a produc
ției, dar mai cu sea
mă a îngăduit orga
nizarea mal bună a 
muncii în scopul rea
lizării unor produse 
de calitate. La secția 
a Ill-a, flecare mon- 
for știe concret ce are 
de făcut. S-a făcut o 
Justă repartizare a 
operațiilor de montaj

șl ajustare potrivit 
experienței și califică
rii fiecărui tînăr. Toate 
aceste măsuri de or
ganizare au avut drept 
rezultat obținerea u- 
nor indici calitativi 
înalțl la operațiile 
executate. De pildă, 
planul de producție la 
separatoarele de lapte 
și la montarea unui 
număr însemnat de 
alte agregate a fost 
depășit pînă acum cu 
cîteva procente iar 
calitativ au fost rea
lizate la un nivel mai 
superior.

în această secție ca 
șl în toate celelalte, 
bătălia pentru îndepli
nirea angajamentelor 
luate în întrecere e 
în plină desfășurare.

R. ZAHARIA
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Realizări
ale laminoriștilor

brăileni
Angajamentele luate în lumina Directivelor C.C. al P.M.R. cu privire la criteriile principale ale întrecerii socialiste a dat un nou impuls întrecerii socialiste la Uzina „Laminorul44 Brăila. Pînă a- cum, lamlnorlștli brăileni au dat peste plan mai mult de 600 tone laminate și peste 400 tone sîrmă trefilată. Constantin Tănase, Dumitru Ion, Victor Roșea — iată doar cîteva nume de muncitori care se află în primele rînduri ale

întrecerii socialiste ce a cuprins toate compartimentele de activitate din uzină.O atenție deosebită se acordă, în cadrul întrecerii socialiste, îmbunătățirii permanente a calității laminatelor. In luna ianuarie, de exemplu, datorită scăderii procentului de declasate s-au economisit 37 tone laminate. In această , privință echipa de laminoriști a lui Nicolae Popescu se situează în fruntea întrecerii.
T. OANCEA

Tractoarsl» apaiținlnd 8J4.T. Gradlftea, raionul Uzziosnl 
au și ajuns la GJLC. „1 Mal*. In fotograil» : înainte ds a 
pleca din stațiune, ultimele IndramM ale inginerului șei 

sînt ascultate cu atenție.

Fotei AGERPRES

Broșuri în ajutorul turiștilorPentru a populariza frumusețile naturale, ca și unele orașe și stațiuni balneo-clima- terice din țară, Oficiul Național de Turism - „Carpați" a editat în ultimul timp numeroase broșuri, pliante și alte materiale documentare.Printre acestea se numără documentarul „București", care cuprinde un scurt istoric șl o prezentare a celor mai importante obiective turistice ale Capitalei, „Valea Oltului" dedicat acestei frumoase părți a țării.Pentru a veni în ajutorul turiștilor de peste hotare, care ne vizitează țara, a fost editată în diferite limbi broșura „Vizitați Romînia44. Ea cuprinde o succintă prezentare a

Bucureștiulul, a principalelor stațiuni de pe litoral și de la munte, precum și a Deltei Dunării. Tot pentru oaspeții de peste hotare au fost editate broșurile „Romînia în cele patru anotimpuri*, care descrie locurile cele mai pitorești din țara noastră, „Munții Carpați" — o prezentare a frumuseților munților noștri.In pregătire se află noi broșuri cu descrierea masivelor Ciucaș, Piatra Mare, Postăvarul, Rarău, Rodna și altele care cuprind și hărți detaliate cu traseele de acces către cabanele turistice. (Agerpres)
In vizită la Muzeul militar central

în cinstea zilei Armatei Sovie
tice s-a organizat la Muzeul mi
litar central o întîlnire cu pionie
rii din Capitală. în zilele de 22, 
23 și 24 februarie, grupuri mari 
de pionieri vor vizita, de ase
menea, muzeul. Vor avea astfel, 
posibilitatea să vadă exponate

interesante, mărturii ale frăfiei 
romîno-ruse din trecut, ale 
frăfiei de arme romîno-sovietice, 
precum și aspecte din activitatea 
Armatei Sovietice de astăzi.

în aceste zile, Muzeul este vizi
tat de numeroși oameni ai muncii, 
de tineri și ostași.

Raionul Huși
complet colectivizat

IAȘI (de la corespondentul nostru).In viața raionului Huși s-a petrecut un eveniment deosebit : a fost încheiată colectivizarea agriculturii. Urmînd cu încredere calea arătată de partid, 32.380 de familii prezentînd 99,7 la sută ___numărul total pe raion) și-au unit in 75 gospodării agricole colective 97.500 de hectare de teren, adică 97,7 la sută din suprafața agricolă colectivi- zabllă a raionului.An de an, gospodăriile colective din raionul Buși s-au dezvoltat șl s-au oonsolldat. Astfel, Ia 31 decembrie 1960 averea obștească a gospodăriilor agricole colective din raion se ridica la aproape 73 milioane lei, din care fondul de bază era de peste 37.500.000 lei. In cursul anului 1961 fondul de bază a crescut cu incă

(re- din

15.000.000 leL Toate aceste succese au avut o influență deosebită asupra țăranilor Întovărășiți din raion. Datorită muncii politice desfășurată de către organizațiile de partid, țăranilor întovărășiți le-au fost făcute larg cunoscute succesele unor gospodării oo- lective fruntașe ca cele din Tirzii, Stănilești și altele. Au fost organizate vizite tu gospodăriile fruntașe la caro au participat mii de țărani muncitori, seri de calcul pe tema „Cine este mai oiștigat*, seri de întrebări și răspunsuri, In care s-a vorbit pe Înțelesul tuturor, convingător, despre a- vantajele gospodăriei agricole colective ca formă superioară de lucrare a pămîntulul.Raionul Huși este, după Birlad, al doilea raion cu a- gricultura complet colectivizată din regiunea Iași-
Pregătiri în vederea însămînțării 

porumbuluiGospodăriile agricole de stat fac ultimele pregătiri în vederea însămînțării porumbului.In acest scop, gospodăriile de stat au arat încă din toamnă întreaga suprafață rezervată acestei culturi, au aplicat cîte 20—40 tone de îngrășăminte naturale și însemnate oantități de îngrășăminte chimice la hectar, șl au pregătii

întreaga cantitate de sămînță necesară.In fiecare gospodărie de stat se întocmesc acum planuri cu- prinzînd sarcinile brigăzilor și echipelor în vederea desfășurării în bune condiții a tuturor muncilor pentru obținerea u- nei producții de 5000 kg. porumb boabe la hectar de pe suprafețe mai mari decît cele stabilite. (Agerpres)

Un magazin cu sute
de... responsabili

Ua holul Complexului fcolar profesional din Lu- peni existd a- menajat mic Dar de zin nul
un magazin. S vorba un maga- în depli- înțeles al cu viatului. Ce produse vînd aici? Caiete, creioane și alte rechizite necesare elevilor și tot felul de dulciuri. Intr-un colț al maga- află o cutie, neobișnuitzinului se < Ceea ce este aici e faptul că în magazin nu există nici un vîn- zător. Elevii vin în pauzele dintre ore sau în timpul liber, își aleg ce doresc și pun în cutie costul lucrurilor luate.In anul trecut, s-au vîn- dut aici mărfuri în valoare de peste 31.000 lei. La inventarul făcut s-a constatat că în casă există ab-

solut întreaga contravaloare a produselor vîn- dute. Fiecare elev răspunde prin rotație de gestiunea chioșcului, de a- provizionarea sa și aranjarea mărfurilor în rafturi.Spre sfîrșitul anului trecut, un elev de serviciu, făcînd evidența celor vîn- dute, a descoperit că lipsesc 0,50 lei din casă. La început n-a dat importanță faptului, vrînd să completeze lipsa din propriul buzunar. Dar pînă la urmă și-a dat seama câ greșește. Totuși era o lipsă 1 Cumpărătorii, și în același timp „responsabili" ai micului magazin au trecut cu toată seriozitatea la cercetarea cazului. Intîi s-a scotocit fiecare colț al chioșcului. „Sigur moneda s-a rătăcit undeva" — și-au spus ei. Apoi au luat și au cercetat fiecare marfă în parte. Nimeni nu putea să creadă că cineva și-ar fi însușit acești bani.Acesta a și fo>st adevărul. Banii au siți într-un pachet de fapt fost gâ- d< bls-

cuițl. Au alunecat sub panglica ce lega biscuiții cînd au fost puși de cumpărător în cutia care ținea loc de casă.Faptul vorbește de la sine despre munca de e- ducație comunista ce se desfășoară în școală, despre răspunderea cetățenească a întregului colectiv de elevi, despre cinstea sa. La aceasta se a- daugă și o altă măsură instituită tot de elevi Înșiși : încă din anul 1960 ei au hotărlt să desființeze toate cheile și lacătele de la dulapurile personale sau de Ja sertare. Elevii din anul III se o- cupă de îndrumarea celor din anul I, de crearea în rîndurile lor a răspunderii pentru atitudinea tuturoT colegilor de clasa.Faptele povestite mai sus dau o imagine sugestivă despre profilul moral al lor care mîine vor fi muncitori de nădejde in abatajele Văii Jiului.
IRIMIE 8TRAUT

Utilaje 
petroliereMetalargiștil de Ia Uzinele „1 Mai" din Ploiești aduc noi perfecționări utilajelor pentru exploatările petroliere. Agregatul pentru operațiuni de cimentare la sonde, de exemplu, a fost adaptat pentru adîn- cimi mai mari. Tot aiol a început fabricarea a 6 tipuri de sape cu role cu caracteristici superioare celor existente, precum și a unei instalații cu comandă hidraulică pentru prevenirea erupțiilor la sonde.

(Agerpres)

Oțelarii fruntași în producție de la oțelăria Siemens Martin II a Combinatului siderurgia Hunedoara, Mihăilâ Emilian șl Motoc Manea, urmăresc cu atenție turnarea șarjei în lingouri.Foto : I. CUCU

Piese din mase plastice
pentru industrie

Industria de mase plastice 
din țara noastră produce în 
prezent peste 800 de repere ți 
piese pentru industrie, con
strucții și agricultură.

Prin însușirile lor, piesele 
din materiale plastice capătă 
o largă folosire, ele înlocuind 
tot mai mult metalul și alte 
materiale din diverse sectoa
re. Pentru industria construc
toare de mașini și electroteh
nică se produc acum circa 300 
de piese care se folosesc la 
construirea diferitelor mașini, 
a autovehiculelor, vagoanelor, 
navelor, aparatelor electrice 
etc. și înlocuiesc anual mii de

și agriculturăde metal* și alte mate- 
mult mai costisitoare.

tone 
riale 
Țevile de Instalații, cele de 
hidroameliorații și tuburile 
pentru instalații electrice din 
materiale plastice realizate linul trecut, de pildă, înlocuiesc 
circa 4.000 tone de metal.

Anul acesta gama sortimen
telor de piese din materiale 
plastice pentru industrie, con
strucții și agricultură se va 
îmbogăți cu cîteva sute de noi 
repere. Totodată, volumul pro
ducției acestor piese va crește 
cu circa 30 la sută față de 
realizările anului trecut.

(Agerpres)

Țesături pentru primăvârăIndustria textilă a Introdus in fabricație circa 130 de noi modele de stofe și diverse țesături pentru primăvară. Printre acestea sînt țesături în carouri din fire de lină carda- te pentru fuste, stofe superioare pentru taioare șl costume, materiale fantezii, articole speciale din relon și din bumbac pentru impermeabile, poplinuri și picheturi pentru rochii și bluze etc.Spre deosebire de mărfurile cunoscute, noile produse — datorită folosirii unor procese tehnologice perfecționate de finisare — au o rezistență mai

mare la purtare, se șifonează mal greu și nu se decolorează la spălat și la acțiunea razelor soarelui.S-a realizat de asemenea o stabilitate și uniformitate mai mare a coloritului datorită introducerii in producția industrială a unor metode mai eficiente de vopsire și a unor chimicale de mai bună calitate.Primele cantități din noile mărfuri au și fost livrate zilele acestea magazinelor comerciale. (Agerpres)

Dans mor/xmureșan Poto : AGERPRES
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 ostul mesei rotunde In jurul căreia au luat loc la invitația ziarului nostru, secretari ai comite

telor organizațiilor de bază U.T.M., responsabilii cu munca culturala, directori al caselor raionale de cultura ale tineretului este de a prilejul un schimb de experiență. Care ..joi ale tineretului" au avut o desfășurare mai interesantă? Cum s-a ajuns la reușita ei? Ce concluzii cu caracter general au tras organizatorii? Ce au învățat el chiar dintr-un eventual insucces ?Discuțiile la masa rotundă nu au epuizat problemele. Sugestiilor ce au rezultat din aceste discuții trebuie să li se adauge învățămintele pe care fiecare organizație U.T.M. le poate trage din analiza muncii sale de pînă acum în domeniul organizării acestor manifestări dragi tinerilor.
— Am vrea să începem discuția noa

stră despre organizarea fi desfășurarea 
„joilor tineretului** cu o întrebare : Care 
sînt factorii pe oare dumneavoastră îi so
cotiți hotărîtori în reușita acestei ma
nifestări tinerești ?

In primul rînd- 
conținutul

In primul rînd — conținutul, spune MIHAI IONEL, director al de cultură a tineretului din raionul Grivița Roșie. Am să expun programul unei joi organizată de Casa de cultură cu ajutorul organizației U.TM. de la Urin»:<> „Grivița Roșie".Tema joii a fost: JErotateol ta munci*. Cum s-a desfășurat T La tacepat, Eroul Muncii Socialiste, Ștefan Lunga, pe care l-am invitat în mijlocul nostru, a vorbit tinerilor simplu și fnimna despre moaca sa. Expunerea a ținut ctacopreoBee minute. Tot cincisprezece minate a vorbit și scriitorul Mtaafl pnrHogta, despre viața și realizările tineretului nostru oglindite în literatură. In rea acestui punct, tinerii I1—***8f 51 la joia tineretului au recitat viersuri, au citit fragmente din romane care înfățișează chipuri înaintate de tineri.— Și au plăcut?— Foarte mult Iu partea a doua a programului s-a dansat. In pauzele dintre dansuri s-a desfășura: un concurs fulger „Cine știe, rtaponde* pe tema „Eroi îndrăgiți din pagxnue cărților*. Bibliografia indicată partinc anelor a fost aceea din cadrul eoDcarr.ilxâ cartea" După cele cincrrpresece minute cit a durat concursul talger, un coiecuv de tineri prieteni ai cărții i-a invita: pe tineri la un „Dans cu eroii din carte*. S-au întîlnit — într-un dans feeric, în care fantezia se îmbina cu obligația de a-ți alege partenerul potrivit — zeci de eroi ai cărților îndrăgite de tineri. De altfel, un colectiv dintre tinerii prezer.n In sala de dans confirma exactitatea deplină a alegerii făcute de către fiecare dansator.— Interesant, — și-au arătat părerea participant la masa rotundă. Un examen în ritmul pașilor de dans.— Aș vrea să mai vorbesc de .Ariciul serii". Acesta a avut o sarcină foarte importantă în cadrul programului. Relatind cu vervă și umor chiar unele aspecte din sală, „Ariciul" fie că în hazul tuturor ii încondeia pe cei ce vroiau cu orice preț să fie „originali" la dans, fie că-i lăuda pe cîștigătorii acțiunilor organizate în timpul dansului. Cine era „Ariciul" ? Un fel de gazetă de perete — ediție specială, pe care un grup de tineri talentați p făceau să apară din 15 în 15 minute.—• Interesant, apreciază pe loc participant la discuție. E o inițiativă plină de fantezie, operativă.— Și noi am tras o concluzie chiar din propria noastră experiență — a spus TRAIAN ANTIP, secretarul comitetului U.T.M. de la Uzinele „23 August". Ce pot învăța tinerii în această după amiază de la mijlocul săptămînii? — a fost întrebarea pe care ne-am pus-o ori de cîte ori am întocmit planul de desfășurare al Joilor tineretului*.Mult apreciate au fost de către tinerii noștri și acele „joi* care au răspuns preocupărilor lor profesionale. In acest sens am organizat un ciclu de joi dedicate unei profesii — strungar, turnător etc. la casa de cultură.O să vorbesc despre joia dedicată tinerilor strungari:Programul a cuprins mai multe puncte. La început, un tovarăș din partea comitetului U.T.M. din uzină a vorbit tinerilor despre realizările cele mai recente ale sectorului de strungărie, la care tineretul a adus o contribuție importantă.

Apoi, au fast invitați maiștri sau alți muncitori mai in vîrstă care au vorbit despre condițiile grele de muncă pe care le-au avut ei în tinerețe, despre grija părintească a partidului, pentru tînăra generație de astăzi. A urmat un „Album tehnic". Tehnicianul Alexandru Mi- ronescu a vorbit despre unele noutăți din ramura construcției de mașini din țara noastră. In încheierea primei părți a programului, din partea organizației U.T.M. tinerii din sectorul strungărie au fost felicitați pentru succesele obținute. In cinstea lor, brigada artistică de agitație a sectorului sculerie generală a prezentat un frumos program.Cu acest exemplu vreau să ridic și un alt aspect Conținutul bogat varietatea de teme tTebuie să caracterizeze fiecare „joie a tineretului". In manifestarea dedicată strungarilor programul a fost — așa cum ați văzut — foarte complex— Nu cumva chior excesiv de com
plex ?GHEORGHE BURLACU, secretar al 

pe actorul Florin Piersic recitindFoto : V. RANGASeară de poezie la clubul Fabricii de confecții București Tinerii îl ascultă din Maiakovskicomitetului U.TM. de la Uzinele Grivița Roșie", care a pus această întrebare, a ținut să precizeze :— Desigur, cu toții sintem preocupați ca la Joile tineretului" să organizăm astfel de acțiuni din care tinerii să aibă mereu un tacru nou de învățat. $1 fie că tema in discuție este coca noastră de fiecare zi in uztnă, sau invă- țâminzeăe trase diatr-o iertară bogată, aci âsc-tâz despre cccțpcetarca tinirt.- hti in dHmăe bpwul — ăe^—cK tea sirs iaaeresan'^. K-ruie- BeCenaar la exc.-rpi.;i dat de în r ’qd Traun Ac- tip M vrea să pun asă cbestasnea : nu cumva prea maDeâe expaei sa a cat o oarecare uaoootame. «-au psăctist pe tineri?TRAIAN ANTIP: Nu. ■> cred Depinde șt de fel-ri csen e cum: epură expunere». Oricrt de ituerescx ar C su- băeetul ei. dacă va b gnu ne. tratiad in ple corniamnarm de c-iect- vul căruia i se adresenak (im gr- că ac va putea capta intreac» a tenie a tinerilor. Or. tocmai de acest kscru ce-ar* ferit cind am organizat jca va=i' Deș> au fact mai emite exposes — e.e au fost legate intre ele tratând diferite aspecte cin manta tmecder partiopanu. interesinda-î tocmai prta aceasta.Expunerile pe teme internat-tcaie snt prezetue ia fiecare Jose a tmeretuiui", tinerii vrînd să cunoeecă de la o săpc ,- mină la alta evoluția evenimenteior.
La fiecare „Joie" 

-ceva nou
— Punctul de vedere de la care s(i pornit in discuția noastră este, desigur, cel principal. ,.Ce mai învățăm azi 

nou la Joia tineretului' ? — e întrebarea pe care și-o pun tinerii cel mai ades, și mai ca seamă in acele celertire în 
care s-a avut in vedere lucrul esențial: conținutul. Dumneavoastră cunoașteți bine că „secretul" reușitei unei Joi" este de fapt in a ști să răspunzi prin- tr-un program interesant preocupărilor majorității. Am vrea să ne spuneți, din experiența acumulată pînă acum in organizarea acestei maaitestări tinerești, care sînt criteriile după care alegeți o temă sau alta?GHEORGHE GHIȚULICA — locțiitor de secretar al comitetului U.T.M. construcții.— Orice tema socotesc că poate să placă, să facă interesantă Joia tineretului*. Cu o condiție — să răspundă unor preocupări majore, să dea un răspuns setei de cunoștințe mereu noi a tineretului. Aș vrea să exemplific acest lucru cu simpozionul pe tema „Construcții noi în patria noastră", pe care l-am organizat nu de mult și la care au participat peste 1000 de tineri. Expunerile s-au referit la frumusețile și bogățiile naturale ale țării noastre precum și Ia marile obiective industriale și economice construite în ultimii ani Apoi, un tovarăș de la un institut de cercetări al Academiei, a vorbit pe larg despre dezvoltarea în anii noștri a industriei, agriculturii și obiectivelor culturale ale regiunii Oltenia. In felul acesta programul „joii* a fost menit să-i ajute pe tineri să înțeleagă și mai bine marile transformări ce au loc în patria noastră, politica partidului de ridicare a fiecărei regiuni la un nivel tot mai înalt de viață materială și culturală.Tinerilor le-a plăcut această manifestare. De aceea am și inclus în programul „joilor" viitoare prezentarea altor regiuni din țară. Desigur nu pe toate le vom înfățișa ca pe cea amintită, ci și cu alte mijloace, mai interesante, mai atractive (concursuri etc.). Aș mai vrea 

să spun că alteori, deși conținutul tematic al „joii tineretului" era foarte interesant și atractiv, orientarea noastră nu fusese cea mai potrivită. Este vorba despre o „joie a tineretului" pe care am organizat-o pentru comitetele organizațiilor de bază U.T.M. cu scopul de a le oferi un model asupra felului în care se organizează și se desfășoară această manifestare. Cu acest prilej a avut loc un „jurnal vorbit" despre cum vor trăi oamenii pe bordul navelor cosmice. Repet, tema e interesantă, dar pentru scopul pe care ni l-am propus — să arătăm activului organizațiilor de bază U.T.M. spre ce probleme să-și îndrepte atenția cînd organizează „joia tineretului" — n-am ales tema cea mai potrivită.ZBORA TRAIAN — membru în Comitetul U.T.M. Construcții I.C.M. 3.— Sînt de acord cu această observație a tov. Ghițulică, cu atît mai mult cu cit ea a fost făcută în spirit autocritic. Noi am organizat la „joile tineretului" unele manifestări care au stîmit interesul tinerilor cum ar fi prezenta

rea unor expuneri ca : sistemul arhitectonic al Bucureștiului, noutăți tehnice în construcții etc. Sînt lucruri care-i atrag pe tineri pentru că ele țin de munca lor. Dar grija noastră este ca aceste Joi” să nu Înlocuiască ceea ce trebuie să facem noi la cursurile de ridicare a calificării. Ajuundu-i în dezvoltarea unor trăituri luminoase. a gustului pentru fru- moe. t--.eru ein totodată la Joile tine- retnM să se Astreze, tă cfnte, să dantele. Acest tpedlte *1 lor nu trebuie, după părerea mea. nicidecum uitat
Să cunoaștem 

părerile 
și dorințele 

tinerilor— Alegerea temelor, nu-i desigur un lucru ușor. Cu cîtva timp în urmă se L-.tîmpla să fim și noi puși In fața unor așa-zise „crize de subiecte" — a remarcat în discuție ELENA BORODI, secretara comitetului U.TM. de la Fabrica de confecții și tricotaje. Ce genera această stare? O vedere îngustă, obiceiul de a lua ca bază de lucru numai părerile cî- torva tineri. Cunoașterea părerii partici- panților, exprimarea dorințelor lor asupra viitoarelor manifestări a fost tema unei largi anchete printre tineri. Cum s-a făcut această ancheta? Birourile U.TM. din secții au cerut tinerilor să-și spună părerea despre ultimele joi la care participaseră, precum și sugestii pentru alte teme care s-ar putea include în program. Am primit atunci sugestii nu pentru o joie, două, ci pentru mai multe.Așa a-a născut, de pildă, tema „Tinerețea — vîrsta poeziei". Poezia despre patrie, despre partid este mult îndrăgită de tinerii noștri. Acest lucru îl confirmă fiecare fișă de cititor din biblioteca fabricii, din care nu lipsește volumul de versuri. Dar adevărata dragoste pentru poezie n-o dovedește numai lectura. Să înveți din frumusețea unei poezii, dar să și comunici această frumusețe — iată un alt chip de a-ți manifesta dragostea pentru poezie. De la această cerință am pornit la organizarea joii amintite.Iată pe scurt cum am conceput-o. Tinerii din două organizații U.T.M. — sectoarele 6 și 8 — au hotărît să învețe un număr din cele mai frumoase poezii închinate partidului, vieții noastre noi — pe care să le recite cu acest prilej. Dai pentru că la „joia tineretului" luau parte toți tinerii din fabrică, nu era firesc să limităm participarea. Așa că, din vreme, am anunțat că în afara concursului dintre cele două secții, în program va figura și un concurs fulger, «ni întreaga sală.— După cîte înțeleg — a intervenit Ion Fodea, secretar al organizației U.T.M. din sectorul 310 al Uzinelor Electronica s-au organizat de fapt două concursuri și amîndouă avînd ca temă poezia. Oare acest lucru a putut trezi interesul tinerilor î,

— Firește, reluă Elena Borodi. Și a- ceasta pentru că erau poezii diferite, recitate de oameni diferiți. Și apoi concursurile s-au desfășurat în două moduri deosebite. La cel de al doilea — la care era solicitată participarea întregii săli — s-au citit fragmente de poezii, după care tinerii trebuiau să recunoască autorul și titlul și bineînțeles, pentru cei care știau, să continue recitarea întregii poezii. La concurs au fost și tineri care au dat răspunsuri greșite. Latura educativă a constat în aceea că au avut chiar atunci, în sală, posibilitatea să învețe. La aceasta a contribuit și participarea poeților Nicolae Tăutu, Nicolae Stoian și a actorilor Silvia Popovici și Florin Piersic pe care i-am invitat la „joia noastră". A fost foarte instructiv pentru toți tinerii de a asculta aceeași poezie recitată de un tovarăș de-al lor de muncă, așa cum a simțit-o el, apoi citită de autor sau interpretată de un actor. Socotim că această joie a plăcut mult tinerilor, că a fost educativă. Dovadă e și faptul că tinerii 

au cerut să mai revenim cu asemenea teme.MARLA BALTĂREȚU - membră în comitetul U.T.M. al întreprinderii „Industria bumbacului".— Cu acest lucru voiam de fapt să continui eu. Desigur fiecare temă poete fi tratată în mai multe feluri. Principalul e să știi să alegi pe cea mai potrivită, să asiguri prin întregul program transmiterea unui mesaj. In sfera tematică a joilor tineretului" noi am inclus și teme care să ajute la formarea unei concepții înaintate; material s*-științifice despre natură și societate. Dar o simplă expunere despre „știința și religie", oricît de bine ar fi făcută — nu epuizează problema. Iată de ce am prevăzut pe lîngă aceasta și o dezbatere pe marginea cărții „Icoana făcătoare de minuni". Și pentru ca reușita să fie deplină, am căutat ca majoritatea tinerilor să citească această carte, să poată participa la discuții nu numai cei care au pregătit dezbaterea ci cît mai mulți tineri.MIHAIL IONEL — director al Casei de cultură a tineretului din raionul Grivița Roșie:

Invățînd un cîntec nou Foto : O PLECAN— Și la „joile tineretului" organizate la noi, la Casa de cultură, am inclus teme interesante. Subiecte ca „Dragostea, prietenia, căsătoria", „Cum să ne comportăm în societate" etc., s-au bucurat de aprecierea unanimă. Și a- ceasta pentru că, spre deosebire de un trecut nu prea îndepărtat, nu le-am mai tratat printr-o simplă expunere generală, ci, așa cum sublinia și tovarășa Borodi, am căutat să antrenăm tineri la o participare activă. Socotesc că discuția despre „Dragoste, prietenie, căsătorie" inițiată de noi putea fi însă și mai reușită. Pentru tineri a fost foarte instructiv să audă pe o tovarășă de-a lor de muncă, mai vîrstnică, vorbindu-le despre frumusețea și trăinicia sentimentului de dragoste în îndelungata-1 căsnicie, să 

asculte versuri închinate acestor profunde șl frumoase sentimente omenești. Dar am fi putut organiza și alte acțiuni bazate pe experiența de viață a celor mai vîrstnici, inspirate din opere literare, din filme sau piese de teatru cu astfel de subiecte.— Temele privitoare la etica omului nou, omul înaintat al epocii noastre — sînt întotdeauna îndrăgite de tineri — spune tov. Elena Borodi. A învăța să trăiești și să muncești la înălțimea timpului nostru, iată cu ce gînd alegem temele „joii tineretului". Nici unul dintre subiectele care pot ajuta la atingerea acestui scop nu este lipsit de importanță, nu poate fi privit ca mirîor. Voi încerca să explic tot printr-un exemplu. La casa de cultură am organizat o joie a tineretului" cu tema „Cum să ne îmbrăcăm". Și acest aspect — să înveți să te îmbraci frumos, cu gust — îi interesează pe tineri. Aceasta a fost, de altfel, și tema expunerii prezentată în fața tinerilor de un grup de maiștri creatori și desenatori de modele din fabrica noastră. A urmat apoi exemplificarea : tinerii din cadrul serviciului tehnic au prezentat modele de îmbrăcăminte. La început au prezentat modelele așa cum trebuie îmbrăcate, corect. Dar tinerii n-ar fi folosit prea mult dacă ne-am fi rezumat numai la atît. De aceea am organizat un concurs cu sala. în ce a constat : pe scenă apăreau tineri intenționat îmbrăcați fără gust, în asortarea culorilor, a hainelor. Se cerea sălii să aducă la cunoștință lipsurile pe care le găsesc. Solicitarea concursului tuturor partici- panților la înțelegerea bunului gust în îmbrăcăminte a avut un efect deosebit. De aceasta ne-am dat seama chiar în timpul dansului cînd tinerii schimbînd impresii despre cele aflate, făceau observații exigente cu privire la îmbrăcămintea celor din jur.— S-a amintit la începutul discuției despre îmbinarea armonioasă a celor două părți care compun „joia tineretului" : tematica variată, cu bogat conținut educativ și partea ei distractivă — dansul. Aș vrea să adaug că la noi, la Casa de cultură a tineretului din raionul Nicolae Bălcescu — a spus ION NĂS- TASE, directorul acestei instituții — a- cest lucru a devenit o preocupare permanentă. Pentru tinerii de la Uzinele „Tudor Vladimirescu" am organizat, de pildă, o „joie" cu tema : „Tinerețea noastră fericită". Au venit tineri din tot raionul. „Joia" a început cu o expunere care se referea la munca și sarcinile colectivului de tineri din această uzină așa cum reies din Documentele celui de-al III-lea Congres al partidului. Dar în program a mai fost organizat un concurs „Cine știe, răspunde" pe tema „U.T.M. — organizația revoluționară a tineretului", apoi un concurs fulger pe tema „Cele mai frumoase pagini din bibliografia concursului „Iubiți cartea", după care a avut loc dansul „eroilor cărții".
Cum organizăm 
și popularizăm 

programul— Vreți să sublimați prin aceasta că pentru reușita „joii tineretului" este necesar să se aibă de la început în vedere o armonioasă îmbinare între partea ei educativă și cea distractivă. Deci o minuțioasă muncă organizatorică, incepînd cu alegerea temelor pentru „joia tineretului" și termînînd cu inițierea unor jocuri distractive în timpul dansului. Ar fi interesant să facem cunoscut cititori

lor și măsurile organizatorice pe care le socotiți cele mai bune, care au dus de fapt la reușita unei „joi" sau aita.— Despre importanța acestui lucru — a intervenit TRAIAN ANTIP - cred, de asemenea, că ne-am convins toți cei de față. La acest capitol e vorba de un complex de măsuri care dacă nu e privit în totalitate, dacă-ți scapă un amănunt, cît de neînsemnat, în aparență, reușita manifestării e știrbită. Iată de ce am luat măsura ca pe lîngă birourile U.T.M. de secție care se ocupă practic de organizarea „joii tineretului" să fie și un colectiv care să răspundă pe întreagă uzină de coordonarea acestei manifestări. în acest colectiv participă vreo 20 de tineri care au dovedit multă inventivitate și pricepere în organizarea „joii 

tineretului" — cum sînt lăcătușul Gh. Lăzărescu, turnătorul Dumitru Ior- dache, inginerul Olimpia Radu. Ce face practic acest colectiv ? Ajută organizațiile de secție la realizarea programelor „joilor tineretului", ținînd seama ca tematica să fie cît mai variată, de la o săptămînă la alta și îndrumă desfășurarea manifestării propriu zise.IRINA IFRIM — membru în comitetul U.T.M. de la Uzinele „Electronica": — Desigur, antrenarea într-un colectiv mai larg a acelor tineri care au dovedit că au idei interesante, spirit de inițiativă în organizarea joii tineretului- este un lucru bun. Dar cred ca nu trebuie să înțelegem prin aceasta că răspunderea revine numai colectivului pe uzină. Din experiența noastră ne-am convins că o „joie a tineretului" mai in

teresantă, mai educativă, se realizează practic mai bine, cînd de organizarea ei se ocupă pe rînd organizațiile de bază U.T.M. din fiecare secție a uzinei în sarcina cărora stau de fapt, toate acțiunile, întreaga muncă de educație comunistă a tinerilor din ra2a în care activează. Aceasta creează și un spirit de întrecere între tineri, stimulează manifestări mai variate, interesante.— $i la noi am încetățenit acest bun obicei —- intervine tovarășul LACHE, directorul Casei de cultură a tineretului din raionul „23 August". Solicitînd concursul organizațiilor U.T.M. din raion, se realizează „joi“ interesante cu un conținut bogat, atractiv. Nu mai vorbim de faptul că invitînd tinerii din toate organizațiile, contribuim la răspindirea celei mai bune experiențe.PRIVACHE RICHARD - membru în comitetul U.T.M. de la I.P.R.O.M.E.T.: — Ideea schimbului de experiență stă și în atenția noastră. Dar e de un fel deosebit. Noi am realizat multe „joi ale tineretului" invitînd și tineri din alte fabrici și uzine din oraș. Așa s-a în- tîmplat, de pildă, la „joia“ cu tema : „dezbateri pe marginea romanului „Setea" la tare am invitat și tineri de la fabrica ^Ascensorul". Oaspeții au contribuit și ei la reușita, susținînd un frumos program artistic.— Tot la capitolul muncă organizatorică intră și popularizarea programului joii tineretului" — precizează Gh. Burlacii. Iată ce s-a întîmplat recent cînd n-am țirtut seama de aceasta. O temă cerută de tineri „știință și religie", pregătită din vreme cu sprijinul organizației U.T.M. de la Academie care a avut loc la „Joia tineretului", n-a putut fi ascultată decît de vreo sută de tineri. Și știți de ce? Pentru că am neglijat*să anunțăm din vreme ținerea ei, punînd doar un hfiș de ultimă clipă, la intrarea în uzină.ELENA STĂNESCU — secretara comitetului U.T.M. de la Industria Bumbacului : — Da, există multe mijloace de a face cdnoscut tinerilor ce se va întîm- pla la „joia" la câre-i invităm. Noi folosim și stația de amplificare și invi-^ tațiile scrise ; și dacă Ia „joia" cu tema „Să cunoaștem istoricul întreprinderii noastre" n-a rămas tînăr care să nu participe» aceasta se datorește și faptului că am ales acele forme de popularizare, care să trezească interesul. Au fost nunțați din vreme să se pregătească toți pentru concursul „Cine știe, răspunde" intitulat „Ce știm despre întreprinderea în care lucrăm?" organizînd pentru a- ceasta, în pauze, discuții în care muncitori mai vîrstnici le-au povestit tinerilor nou veniți în fabrică cum arăta secția în trecut, cum s-a dezvoltat. De asemenea, am alcătuit colective de tineri ingineri, tehnicieni, maiștri, care i-au ajutat pe tineri să se pregătească mai bine în problemele de specialitate. Socotim că succesul „joii" a constat și în acest fel de a o populariza.CRISTESCU STELIAN - locțiitorul secretarului comitetului U.T.M. din Ministerul Industriei Metalurgice și Construcțiilor de Mașini — Pregătirea minuțioasă, din vreme, a manifestărilor educative ale tineretului, sînt într-adevăr de cea mai mare importanță. în organizarea „joilor" tineretului" noi colaborăm întotdeauna și cu comitetul sindicatului. Aceasta pentru că în preocuparea pentru organizarea educativă și plăcută a timpului liber sarcinile noastre sînt comune și apoi am învățat din proprie experiență că atunci cînd tinerii sînt solicitați la mai multe acțiuni de-odată, nici una din ele nu reușește cum trebuie.

i

Discuțiile în jurul „mesei rotunde" prezentate în această pagină aduc, după părerea noastră, o experiență folositoare în organizarea „Joilor tineretului". Fi rește învățămintele sînt numeroase Concluzia esențială este Insă ca care punct din programul „Joii Hne retului" să fie ales cu chibzuință lax In pregătirea lui să se muncească cv pasiune. Și încă ceva: cit mal puțin' spectatori. în sensul asistenței pa sive, cît mai mulți auditori, în sensu participării la munca de organizare Atunci acest organism viu al activi tații noastre cultural educative își vc realiza pe deplin sarcinile îmbogă țindu-i sufletește pe tineri, de la c săptămînă la alta.Redacția ziarului nostru invită ute miștii, tinerii cititori să ne scrie des pre cele mai interesante „joi ale tineretului" organizate în orașul, îi» uzina sau instituția la care lucrează.FLORICA POPA AUREL STORIN

<



îndemn colegilor
de mîine

desea ne soseso Ia redacție scrisori prin care numeroși elevi ne cer sfatul în alegerea facultății pe care să o urmeze după absolvirea școlii mediL Nu-i ușor să dai sfaturi in această privință. Sînt multe facultăți, multe profesii care mai de care mai interesante și cu perspective frumoase. Către care să-i sfătuim pe elevi să
se îndrepte? Ce profesii să-i sfătuim să îmbrățișeze? Desigur, acele profesii către care se simt atrași mai mult, pentru care au înclinații. îi sfătuim să meargă acolo unde cred că vor da cel mai mare randament, unde vor fi de cel mai mare folos societății.Conținutul scrisorilor sosite de la elevi l-am făcut cunoscut unor studenți și absolvenți. Cîndva și ei și-au pus întrebarea: ce profesie să-mi aleg? și, în cele d n urmă, au găsit răspunsul potrivit. I-am rugat să răspundă elevilor, vorbin- du-le despre profesiunea pe care au hotărît s-o îmbrățișeze, arătând ce a determinat alegerea lor. Publicăm mai jos cîteva din răspunsurile primite.

pentru

Că Sînt studentă la Faculta
tea de matematică și fizică nu 
e ceva întîmplător. Hotărîrea 
de a urma această facultate 
nu am luat-o pripit, numai de 
dragul de a fi studentă. A fost 
un act gîndit, un ideal făurit 
încă din timpul școlii medii. 
In școala medie, matematica 
era materia mea preferată, 
rezolvam cu multă satisfacție 
probleme din „Gazeta mate
matică", participam la cercu
rile din școală și la Olimpia
dele de matematică și fizică.

Cînd, ca și voi acum, mi-am 
pus problema alegerii facul
tății, am fost însuflețită de 
dorința de a îmbrățișa o pro
fesiune în care să pot servi 
cel mai bine cerințele patriei 
noastre socialiste. Dacă mi-am 
ales Facultatea de matema
tică și fizică e pentru că pro
fesorii mi-au sădit în suflet 
nu numai dragostea pentru 
matematică, ci și 
munca de profesor, de pe
dagog.

Ca studentă muncesc mult, 
caut să mă pregătesc cît mai 
bine pentru profesiunea a- 
leasă fiind pătrunsă de ade
vărul cuvintelor lui Marx: 
„Nu există șosea pietruită 
care să ducă la știință și nu
mai acei pe care nu-i sperie 
oboseala urcușului pe cărările 
ei abrupte pot ajunge pe cul
mile ei luminoase".

Acum, cînd porțile ne sînt 
deschise spre realizarea idea
lurilor noastre, cînd orice vis 
poate deveni realitate, nu ne 
rămîne decît să nu înșelăm 
așteptările societății și, însu
flețiți de dragostea pentru 
profesiunea aleasă, să devenim 
cadre de nădejde, construc
tori ai socialismului. (ELENA HUSAR anul III. 
de fizico-matematici, 
sitatea ~ ~ ~ ~
rești).

Facultatea
Univer-

I. Parhon“-Bucu-,c.

♦pentru geologie,Pasiunea _ _ .ajutorul primit de la inginerii geologi din întreprindere, tot ceea ce am citit în legătură cu geologia mi-au servit drept îndrumar atunci cînd m-am înscris la Institutul de petrol gaze și geologie din București. Cursurile, lucrările practice m-au ajutat să îndrăgesc și mai ftiult profesia de geolog. însoțit de busolă, ciocan și rucsak, geologul colindă talvegul văilor și crestele munților nu numai ca un admirator al naturii, ci ca un cercetător. El cercetează straturile, rocile care a- par la suprafață, scormonește solul, observă fiecare rocă ; pentru el totul prezintă interes. In mină sau în schelă, geologul este acela care, prin analize minuțioase de laborator, vestește ceea ce s-a găsit acolo unde s-a făcut o galerie sau s-a forat. Să smulgi pămîntului tainele sale nu e ușor, dar e o mare satisfacție. Nemărginită e bucuria de a ști că ai contribuit cu ceva la sporirea bogățiilor patriei tale. (C. ARAMBAȘA student 
la Institutul de petrol, gaze și 
geologie).

Expoziția 
minerilor inovatoriîn holul Casei de cultură a sindicatelor din Baia Mare s-a deschis de curînd o expoziție a inovatorilor din ramura minereuri metalifere organizată de Ministerul Minelor și Energiei Electrice în colaborare cu Uniunea Sindicatelor din întreprinderile miniere. 30 de unități din țară printre care Trustul minier Baia Mare, Trustul minier Brad, Trustul minier Deva, întreprinderile miniere Săsar, Cluj, Teliuc etc. prezintă peste 200 de exponate cuprinzînd prototipuri, machete, grafice, precum și fotografii reprezentând diferite realizări în producție.Mișcarea de inovații din bazinul minier băimărean este concretizată la expoziție prin 40 prototipuri, 15 machete de inovații, numeroase grafice și fotografii. în anul 1961 prin aplicarea unor importante inovații s-au realizat economii postcalculate în valoare de 1.385.000 lei. V. MOINEAGU

In Editura politicăa apărut:
A doua Declarajie 

de la Havana
Broșura cuprinde textul 

celei de „A doua declara
ții de la Havana”, pre
cum și cuvintările rosti
te cu acest prilej de pri
mul ministru Fidel Castro 
și de Osvaldo Dorticos, 
președintele Republicii 
Cuba.

De curînd am susținut exa
menul de stat la Institutul a- 
gronomic „Dr. Petru Groza" 
din Cluj și am devenit ingi
ner agronom. Obținerea aces
tui titlu reprezintă pentru 
mine întruchiparea năzuințe
lor mele de ani de zile. Și eu, 
ca și voi acum, mi-am pus 
cîndva întrebarea: ce profe
sie să-mi aleg ? Mă simțeam 
atras spre agronomie și n-am 
ezitat nici o clipă ca, după 
absolvirea școlii medii, să mă 
înscriu la Institutul agrono
mic.

Am privit cu multă încre
dere în viitor și visul mi l-am 
realizat. In sfîrșit, sînt ingi
ner agronom. E una din cele 
mai pasionante profesii. De 
lucrul acesta mi-am dat 
seama încă din timpul practi
cii de 6 luni pe care am efec
tuat-o ca student în G.A.C. 
„Zorile" din Aschileul Mic, 
raionul Gherla. Am avut oca
zia, atunci pentru prima dată 
să iau contact cu 
pe o perioadă de timp 
lungă. Șederea meu la gt 
darie a fost strins 
întocmirea proiectului. Mi-am 
luai ca temă „Perspectivele 
de dezvoltare a G.A.C. „Zo
rile*. Am simțit o mare 
bucurie cînd proiectul a fost 
bine apreciat de adunarea ge
nerală a colectiviștilor.

Pentru mine nu poate 
exista satisfacție mai mare 
decît aceea de a vedea practic 
cum gospodăria se va dez
volta de la un an la altul, 
cum prind viață cele proptise. 
Sînt hotărît să muncesc ală
turi de colectiviștii din Aș- 
chileul Mic, să fac tot ceea 
Ct trebuie pentru ca gospodă
ria aceasta să devină o unitate agricola fruntașă. (BARA- BAȘ MIRON inginer agro
nom).

producția 
» mai

— gospo- 
legată de

♦Dacă pornești într-o plimbare pe Calea Griviței, de-la Gara de Nord pînă dincolo de cinematograful „înfrățirea între popoare", pe lingă faptul că n-ai să mai recunoști nimic din tot ce a fost ieri, vei avea ocazia să admiri o ne- sfîrșită gamă de realizări arhitecturale cărora muncitorii constructori le-au dat formă. Bucureștiul, ca și țara întreagă, e un uriaș șantier de construcții. Pe mine m-a impresionat puternic acest avînt al construcțiilor și mi-am ales cariera de inginer constructor. Este una din cele mai frumoase meserii, cu un cîmp de activitate larg, divers plăcut și care îți aduce multe satisfacții cînd vezi transpus în realitate tot ceea ce ai conceput pe hîrtie cu creionul și rigla de calcul. Cînd trec prin cartierul Floreasca, prin fața vilei 220, studenților' construită în de studenți noastră, simt drie gîndindu-mă că și eu amcontribuit la înălțarea ei. Pe voi, dragi colegi mai mici, vă sfătuiesc să vă gîndiți la profesia de inginer constructor. E una din cele mai frumoase profesiuni. (N. COAJĂ stu
dent — Facultatea de con
strucții civile fi industriale 
București).

denumită și „vila deoarece a fost cadrul practicii de la facultatea o deosebită mîn-

fața

ecranului
O continuă activitate

sportivăîntrecerile din cadrul Spar- tachiadei de iarnă a tineretului au stîrnit un viu interes și în rîndul tinerilor din raionul Panciu. Popularizînd larg probele cuprinse în regulamentul acestei competiții, organizațiile U.T.M., împreună cu asociațiile sportive, au reușit să antreneze la startul întrecerilor primei etape un număr de peste 9.000 tineri și tinere.O contribuție prețioasă la buna organizare a întrecerilor Spartachiadei au adus consiliile de conducere ale asociațiilor sportive. Activiști sportivi ca Lepădatu Vasile de la „Victoria" — Străoane, Codiță Teodor de la „Voința” — Movilița, Apostol Vasile de la „Chimica“-Mărășești, Bucur Ioan de la „Lumina“-Mără- șești, Voicu Ghiță de la „Re- coltart-Răcoasa și alții au ajutat la buna desfășurare a întrecerilor.

Aici, la centiul școlar forestier-Sighet se pregătesc viitorii maiștri pentru transport și exploatări forestiere. Fotoreporterul l-a rarprlni pe elevii din anul IV la ora de construcții forestiere. Foto : N. STELORIAN

literar
comitetu- 

medii

Simpozion
Sub îndrumarea 

lui U.T.M. al Școlii
Unirea” din orașul Focșani» 
cercul de literatură al elevi
lor a organizat, un simpozion 
literar cu teme: „Frumusețile patriei oglindite în litera-

Referatul intitulat „Drumuri și popasuri în R.P.R.-, susți
nut de eleva K. Lizeta, a pre
zentat elevilor măreția peisa
jului țării noastre în plină înflorire socialistă.

Simpozionul literar s-a în
cheiat cu o reușită reuniune 
tovărășească. SAVA ROȘU 

elev

SPICUIRIa Organizația U.T.M. de la Școala profesională forestieră din Vatra Dome! desfășoară o intensă muncă politică pentru antrenarea elevi- lor la concursul tea", organizează seri literare cărțile mentulPînă obținui gl cărții" iar alții 100 se vor prezenta în Curînd în. comisiei de examinare. (FE- TRE OVIDIU - elev).• Studenții din Tg. Mureș aduc o lăudabilă contribuție la construirea noului complex sportiv din incinta Institutului medico-farmaceutic. Pe lingă sa’a de sport și terenul de fotbal, noul complex va mai cuprinde și un teren de handbal, un teren de baschet, două terenuri de volei și doua de tenis. Pînă acum, studenții din brigăzile ute- miste de muncă patriotică, au participat la transportarea pămîntului dislocat. (IONAȘ PAUȘ - tipograf).• Din cei 130 de sondori, electricieni, mecanici și fo-

„Iubiți car-La biblioteca școlii se cu regularitate și recenzii la prevăzute în regula- concursului.acum, 40 de elevi au insigna de „Prieten

Această fotografie ne-a fost trimisă de corespondentul nostru voluntar I. POPESCU, profesor la Școala medie din Rucâr. Ea înfățișează o porțiune din șoseaua dată de cu- lînd în folosință care face accesibilă vizitarea cheilor Dîmboviței pînă la peștera „Coltul surpat**.

Concursurile programate în cadrul primei etape a Spartachiadei de iarnă a tineretului au creat condițiile unei bogate activități sportive de masă în viitor. Pentru aceasta au și fost luate măsurile necesare. Comitetul raional U.T.M. și Consiliul regional U.C.F.S. au programat desfășurarea unor competiții sportive avînd ca scop antrenarea unui număr tot mai mare de tineri la practicarea în mod continuu a diverselor discipline sportive.Folosindu-se posibilitățile locale s-au confecționat 68 garnituri de șah, 143 de săniuțe, 36 perechi de schiuri, 4 mese de tenis de masă și altele, a căror valoare se ridică la suma de peste 10.000 lei. D. TEODORESCU 
tehnician

In mijlocul
colectiviștilorZilele trecute, brigada artistică de agitație a întreprinderii de prefabricate „Progresul" din Capitală, însoțită de taraf, s-a deplasat la căminul cultural din comuna raionul N. Bălcescu.Sala căminului „George Coșbuc" neîncăpătoare. Pe scenă urcat artiștii amatori, muncitori, ingineri și tehnicieni care 

Berceni,cultural devenise au

chiști de Ia Schela Băbeni, regiunea Argeș, care urmează cursurile de ridicare a calificării profesionale, 93 sînt tineri. Organizația U.T.M acordă o deosebită grijă mobilizării tinerilor la acest© cursuri și felului cum sînt predate și însușite lecțiile (FLOREA TISTULEASA, teh
nician).

în excursie la Cheile Dîmboviței

Fotbalnumăr record de echipa Dinamo a dispus cu 2—1 Progresul cîștigînd de fotbal „Cupa
Ieri pe stadionul Dinamo în fața unui spectatori București (1—1) de competiția Primăverii**. Fotbaliștii dina- moviști au desfășurat un joc bun obținînd o meritată victorie. Punctele au fost realizate de Țîrcovnicu, Ene și respectiv Oaidă.In deschidere pentru locurile 3—4 Rapid a întrecut cu 3—1 (2—0) pe Steaua prin punctele marcate de Ozon (dintr-o lovitură de la 11 m), I. și Georgescu. Pentru a înscris Raksi. Ionescu militari

★ turneu-Miercuri în cadrul lui balcanic de fotbal inter - cluburi echipa Olimpiakos Pireu a dispus cu 1-0 (1-0) de Steagul Roșu Brașov. Fotbaliștii romîni urmează să susțină în zilele următoare două meciuri amicale la Atena.
(Agerpres). 

au prezentat programul „Patria înflorește**.Am recunoscut pe tînărul betonist Ion Cosmescu și inginera Silvia Barbu în cupletul „Ediție specială" care cuprinde noutăți din fabrica noastră, pe utemistul Cătuță Nicolae, mecanic, pe inginerul Dante Cristoforu, și alții, în- tr-unul din numerele din program intitulat „Construim cît mai mult, cît mai bine**. Cu viu interes au fost primite și melodiile populare romînești interpretate de taraf precum și doinele cîntate din fluier de șoferul Gheorghe Chira.Colectiviștii au răsplătit prin vii aplauze brigada noastră artistică de agitație.ION FIERARU
fietar betonîst

«= Tovarășe operator, te rog 
oprește puțin filmul și pune 
faza din nou !

Dar rugămintea venită din 
întunericul sălii fusese pre
văzută cu luni înainte de re
gizorul filmului, pentru că fa
za este reluată.

- Fi atent, Năsturescule! 
Uite, vezi cu cită artă conduce 
Meshi balonul ?

Intr-adevăr, pe ecran se ve
dea cum purtătorii tricourilor 
cu nr. 11 (Meshi) și 10 (Mamî- 
kin) din echipa Uniunii Sovie
tice, conlucrau admirabil. O 
acțiune a lor și a lui Metre- 
veli (nr. 7) a făcut mat apăra
rea Argentinei: 1-0 pentru 
U.R.S.S.

Ne aflam în tovărășia ju
niorilor din formația noastră 
reprezentativă de fotbal care 
se pregătește pentru turneul 
U.E.F.A. Cu ,toții — jucători și 
antrenori — au fost prezenți 
într-una din diminețile săptă
mânii trecute la studioul 'de 
fslme documentare „Alexan
dru Sahia“ și au urmărit sec
vențe din marile meciuri de 
fotbal din ultimii ani.

Pe pînza albă prind din nou 
viață momente din finala Bra-

Prezentarea scrisorilor

de acreditare de către ambasadorul

Republicii India în R. P. Romînă
Președintele Consiliului de de Stat al R. P. Romîhe, Gheorghe Gheorghiu-Dej, l-a primit miercuri la amiază, la Palatul Republicii, pe ambasadorul extraordinar și plenipotențiar al Republicii India, Mohan Prakash Mathur, care și-a prezentat scrisorile de a- creditare în Republica Populară Romînă.După ce a transmis salutul și bunele urări ale președintelui și poporului Indiei, ambasadorul spus ;tinua tradiție de prietenife dintre țările ’ ’

M. P. Mathur a „îndelungata și con-și popoarele noastre constituie un factor puternic în opera de promovare a idealului colaborării pașnice dintre națiuni spre binele comun. Aceasta prietenie izvorăște din faptul că cele două națiuni ale noastre împărtășesc dragostea de libertate și depun eforturi pentru o pace trainică în

Avantajele unei noi 
metode de muncăIn cadrul adunării de dezbatere a cifrelor de plan pe anul 1962, colectivul de muncitor’, ingineri șl tehnicieni al Uzinei de utilaj chinrc și petrolier nr. 2 Ploiești a propus aplicarea în procesul de producție a unor interesante măsuri tehnico-organizatorice. Una dintre acestea este și prelucrarea electro-pneumati- că a metalelor.Un colectiv de tineri din care fac parte inginerii Sorin Călărașu și Andrei Dumitru, precum și maistrul Moldoveana Iuiiu, sprijinit direct de către organizația de partid și conducerea întreprinderii, a trecut la introducerea acestei metode încă de la începutul anului.în comparație cu metoda clasică folosită pînă nu de mult și anume, craițuirea mecanică, prin noua metodă se reduc eforturile fizice și timpul de execuție, se elimină zgomotele, iar productivitatea muncii crește de aproape zece ori.ANDREI VlLVOI 

lăcătuș

zilia — Suedia a ultimului 
campionat mondial de fotbal. 
Imaginile se apropie apoi de 
zilele noastre : iată finala „Cu
pei U.R.S.S.” pe 1960, an in 
care Torpedo Moscova a reu
șit marea performanță de a 
cuceri pe lingă titlul de cam
pioană a țării și cupa. Urmă
rim acum diferite finale ale 
„Cupei campionilor europeni" 
etc., prilej de a admira pe 
ecran o serie de mari figuri 
ale fotbalului. Sînt prezentate și imagini din finala „Cupei 
R.P.R." — meciul Rapid-Arie- 
șul. Lumina se aprinde și, 
rînd pe rînd, facem cunoștin
ță cu Petescu, Măndoiu, Voi- 
nea, Pavlov ici, Adamache, 
Pali și ceilalți juniori, cu an
trenorii Gheorghe Ola și Ni
colae Dumitrescu.

— Vizionarea filmului face 
parte din programul de pre
gătire ?

— Desigur, ne răspunde prof. 
Gh. Ola. Juniorii au prilejul 
să vadă meciuri de calitate, 
să învețe din jocul fotbaliști
lor care apar pe ecran.

8. SPIREA 

lume. Noi nutrim vederi și aspirații comune și depunem eforturi pentru micșorarea încordării internaționale, pentru realizarea dezarmării generale și totale “.Amintind realizările obținute de poporul indian în dezvoltarea economică și socială a patriei sale, ambasadorul Indiei a spus: „Colaborarea și ajutorul acordat de guvernul și poporul Romîniei în domeniul dezvoltării industriale sînt mult apreciate de către guvernul și poporul In- diei“. M. P. Mathur a arătat că rafinăria de la Gauhati, inaugurată recent, „constituie un monument âl prieteniei veșnice dintre cele două țări**. Ambasadorul Indiei a relevat că tehnicienii romîni ajută India în explorarea petrolului, iar studenții indieni au obținut calif careâ tehnică în Ro- mînia. „Este firesc — a spus el — ca asemenea legături să apropie țările noastre în înțelegerea și aprecierea reciprocă a aspirațiilor naționale “.Relevînd marele interes și admirația cu care poporul indian urmărește progresul eco* nomic și tehnic al Romîniei și dorința sa de a învăța din bogata experiență a acesteia, ambasadorul a arătat că în același timp India, cu vastele ei resurse naturale și umane, se află pe calea unei industrializări rapide și a făcut progrese considerabile în fabricarea de diverse mărfuri. „Există astfel o sferă largă de dezvoltare — a spus ambasadorul — pentru colaborarea noastră economică, științifică și tehnică, bazată pe principiile egalității și avantajului reciproc. Tradițiile relațiilor culturale reciproce dintre țările noastre, care datează de multă vreme, constituie un fapt pe baza căruia colaborarea în acest domeniu poate fi, de asemenea, foarte rod- nică“.în încheiere, ambasadorul Indiei și-a exprimat „convingerea fermă că prietenia dintre țările noastre bazată pe respectul și bunăvoința reciproca» va continua să fie de folos în toate domeniile nu numai popoarelor noastre, dar va contribui, de asemenea, într-o măsură însemnată, la fericirea, progresul și pacea omenirii — idealuri scumpe atît Romîniei, cît și Indiei**.Mulțumind pentru salutul și caldele urări primite din partea președintelui Republicii India, Gheorghe Gheorghiu- Dej, președintele Consiliului de Stat al R. P. Romine, a rugat pe ambasador să transmită din partea poporului romîn și a sa personal cele mai bune urări de sănătate și fericire președintelui Republicii India și de prosperitate poporului indian.„Poporul romîn — a spus președintele Consiliului de Stat — nutrește profunde sentimente de stimă și prietenie față de poporul indian. Prețuirea reciprocă, tradițiile de colaborare statornicite de-a 
Gospodărim cu grijă metalul

(Urmare din pag. l-a)nual un spor de 15.000 m. țeava. Iată dar că avem încă însemnate rezerve. Există încă o rezervă de mare eficacitate : priceperea de a munci, de a-ți organiza cît mai bine lucrul, de a folosi din plin timpul productiv.— A munci mai bine, implică și ridicarea permanentă a calificării profesionale. Pe această linie, ce se face în fabrică ?— Au fost organizate diferite cursuri de ridicare a calificării tinerilor muncitori, de specializare pentru șefii de echipe și maiștri. Tematica a- cestor cursuri cuprinde, printre altele, o seamă de noțiuni legate de gospodărirea judicioasă a materiei prime. Pentru ingineri și tehnicieni se prezintă săptămînal informări pe teme tehnice, se organizează discuții despre automatizare. Automatizînd cu forțe proprii anumite operații ale procesului de producție, vom obține produse de calitate superioară, se va respecta mai bine cadența de laminare, cu alte cuvinte, vom obține cantități sporite de produse finite din aceeași cantitate de materie primă.Spuneam că la noi în fabrică mulți muncitori sînt tiheri. Așteptăm ca organizația U.T.M., antrenînd întregul ti-
Manifestări consacrate aniversării 

unor mari personalități cui turale și științificeIn țara noastră se vor sărbători anul acesta, la recomandarea Prezidiului Consiliului Mondial al Păcii și sub auspiciile Comitetului național pentru apărarea păcii din R.P. Romînă și altor organizații obștești, instituții științifice și culturale, cîteva dintre marile figuri ale culturii și științei universale, care prin opera lor au contribuit la dezvoltarea înțelegerii și prieteniei între popoare.Cu acest prilej vor avea loc adunări, conferințe, expoziții, emisiuni de radio și televiziune, concerte, reprezentații de teatru, vor fi editate unele din operele celor aniversați. Aceste sărbătoriri vor da pri- 

lungul anilor, atașamentul profund pentru cauză păcii, dorința sinceră de a fi de folos unul altuia în opera de construcție din țările noastre— toate acestea apropie tot mai mult popoarele noastre, cimentează legăturile de prietenie dintre ele”.„Relațiile dintre R. P. Romînă și Republica India, expresie a idealurilor comune de bună înțelegere și colaborare între state, servesc cauza păcii în întreaga lume — a arătat, în continuare, vorbitorul. Popoarele noastre au nevoie de pace pentru a-și desfășura energiile lor creatoare în uriașa operă constructivă pe care o întreprind. Sîntem bucuroși să constatăm că în problemele fundamentale, care privesc apărarea și consolidarea păcii în lume, dezarmarea generală și totală, promovarea colaborării între popoare, pozițiile țărilor noastre coincid”.Președintele Consiliului de Stat al R. P. Romine a relevat că relațiile economice dintre cele două țări, bazate pe principiul egalității și a- vantajului reciproc, se dovedesc rodnice și se dezvoltă într-un ritm satisfăcător, volumul schimburilor convenite crescînd de la an la an. „Activitatea în comun a inginerilor, tehnicienilor, muncitorilor romîni și indieni la construcția rafinăriei de la Gauhati, pe șantierele de explorări petroliere, aranjamentul privind livrările de minereu de fier indian și de utilaje petrol ere și industriale romîne— a spus vorbitorul — sînt cîteva realizări importante în colaborarea noastră economică. îndeplinirea cu succes a planurilor de dezvoltare a țărilor noastre creează posibilități tot mai mari pentru lărgirea continuă a relațiilor în domeniile economic, tehnico- științific și cultural. Guvernul romîn împărtășește pe deplin părerea dv. că există posibilități pentru lărgirea colaborării multilaterale dintre țările noastre și vă asigur ca în ce ne privește acordăm a- tenție acestor posibilități și vom face tot ce depinde de noi pentru a le concretiza".în încheiere, președintele Consiliului de Stat a asigurat pe ambasadorul Indiei că în îndeplinirea misiunii sale se va bucura de sprijin deplin din partea Consiliului de Stat al R. P. Romîne, a guvernului romîn și a sa personal.La prezentarea scrisorilor de acreditare, cît și la convorbirea cordială care a avut loc apoi între președintele Consiliului de Stat, Gheorghe Gheorghiu-Dej, și ambasadorul Indiei, M. P. Mathur, au asistat Comeliu Mănescu, ministrul Afacerilor Externe, și Grigore Geamănu, secretarul Consiliului de Stat al R. P. Romîne.Ambasadorul Indiei a fost însoțit de K. M. Kannampilly, consilier de ambasadă.
(Agerpres)

neret la întrecerea socialista, să acorde totodată o atenție mai mare acțiunii de economisire a metalului, să se ocupe de educarea și dezvoltarea la fiecare tînăr a spiritului gospodăresc, să explice cît de însemnată este economisirea fiecărui gram de metal. Socotim necesar antrenarea unui număr mai mare de tineri în mișcarea de inovații și perfecționări tehnice. Conducerea fabricii va sprijini îndeaproape acțiunile pe care le va ini-t ția pe această linie organizația U.T.M. Ne vom strădui să rezolvăm propunerile pe care le fac tinerii în consfătuirile de producție. (Multe din acestea se referă tocmai la gos-i podărirea cu grijă a metalului). Credem, de asemenea, că ar trebui ca posturile utemis- te de control să se ocupe mai îndeaproape de felul cum gospodăresc tinerii metalul. Noi am cerut maiștrilor, șefilor de secții, să participe la raidurile organizate de posturile ute- miste de control, să rezolve propunerile pe care Ie fac a- cestea.în concluzie, vreau să spun că avem toate condițiile să ne îndeplinim angajamentul luat și în ceea ce privește economisirea metalului. Și în a- ceastă direcție, tinerii din fabrica noastră pot să-și aducă o contribuție importantă.

lejul oamenilor muncii din țara noastră să cunoască mai amănunțit viața și opera unor mari personalități culturale și științifice ca: Charles Dickens» scriitor englez (1812—1870); O. Henry (William Sidney Porter), scriitor american (1862—1910) ; A. I. Herzen, democrat revoluționar rus, publicist și scriitor (1812—1870); etc.Printre cei a căror aniversare a fost recomandată de Prezidiul Consiliului Mondial al Păcii se află și marele nos-, tru dramaturg și scriitor I. L. Caragiale, de la a cărui moarte se împlinesc anul acesta 50 de ani.
(Agerpres)
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Pe șantierul marii întreprinderi chimice Sterlitamak din R.S.S. Autonoma Bașkiră. In fotografie t Montarea utilajului unei secții care va da seci de produse chimice.

HAVANA 21 (Agerpres). 
TASS transmite : Cuba revo
luționară trăiește file emoțio
nante. In uzine și fabrici, în 
cooperative, în instituții de în- 
vățămînt superior și instituții 
de stat, în întreaga țară au 
loc mitinguri și adunări ale 
oamenilor muncii cubani. Ei 
salută cu căldură Declarația 
guvernului sovietic in apăra
rea Cubei și a revoluției sale. 
Poporul cuban exprimă since
re mulțumiri poporului sovie
tic pentru ajutorul și sprijinul 
său mărinimos și dezinteresat.

Să fie înfăptuită
dezarmarea generală și totală!

Deputați 
dezaprobă 

guvernuluiLONDRA 21 . _____Deputății laburiști au încercat zadarnic la 20 februarie în Camera Comunelor să-1 determine pe primul ministru Macm llan să facă cunoscută atitudinea sa față de propunerea lui N. S. Hrușciov, ca lucrările Comitetului celor 18 state pentru dezarmare să înceapă la nivelul cel mai înalt In ciuda întrebărilor repetate puse de fostul ministru laburist E. Shin well, primul ministru a evitat să dea un răspuns direct. El a declarat că a crezut întotdeauna în utilitatea tratativelor la nivel înalt, dar a refuzat să spună ceva concret, sub pretextul că este necesar să aștepte răspunsul lui N. S. Hrușciov la scrisorile pe care i le-a adresat împreună cu Kennedy.Reprezentanții aripii de stînga a laburiștilor și-au exprimat din nou indignarea față de hotărîrea guvernului englez și american de a relua experiențele cu arma nucleară în atmosferă.

(Agerpres). —
Răspunsul lui J. Nehru

la mesajul lui N. S. Hrușciov21 (Agerpres). — După cum Biroul Indian de la 19 februarie Nehru, primul

Studenții indonezieni 
condamna politica colonialistă 

a S.U.A.

Ciocniri 
sîngeroase 

in insula Buka

DELHITASS transmite: transmite informații, Jawaharlal ministru al Indiei, a adresat răspunsul la N. S. Hrușciov, Consiliului deU.R.S.S., cu privire la convocarea Comitetului celor 18 state pentru dezarmare la nivelul șefilor de guverne sau de state.In răspunsul său, Nehru declară : „Sînt acord cu dv. unui acord cu zarmarea generală și totală constituie problema cea mai vitală pentru viitorul omenirii". Nehru își exprimă însă teama că în legătură cu alegerile pentru Parlamentul indian, care se țin în prezent, și formarea noului guvern, care va urma, el nu va avea posibilitatea să părăsească India la„Voi la o spune dacă ea ar putea să aibă loc

moment cînd voi
mesajul lui președintele Miniștri al

întru totul de că realizarea privire la de-

mijlocul lunii martie, lua cu plăcere parte asemenea consfătuire, Nehru în continuare,
Marea demonstrație pentru pace 

a femeilor din New YorkNEW YORK 21 (Agerpres). — TASS transmite: De cîteva zile pe vitrinele cîtorva magazine din New York au a- părut mici manifeste lipite cu grijă. „A sosit o perioadă de criză... nu trebuie să tăcem", se spune în manifeste. „Președintele Kennedy se află în ajunul celei mai critice hotă- rîri. Reluarea experiențelor nucleare amenință viața copiilor noștri. Alăturați-vă puternicelor forțe care se pronunță împotriva experiențelor nucleare. Luna viitoare va începe conferința de la Geneva pentru dezarmare — ea nu trebuie expusă riscului unui eșec".Apelul, semnat de organizația femeilor care se pronunță

în apărarea păcii, chema femeile newyorkeze să participe la o demonstrație în fața sediului O.N.U. în ziua de 20 februarie pentru a exprima îngrijorarea față de cursa continuă a înarmărilor....Piața din fața sediului O.N.U. era înconjurată de bariere ale poliției. Femei pur- tînd pancarte demonstrau în- tr-o coloană nesfîrșită. Pe pancarte se puteau citi lozincile : „Singurul adăpost — pacea", „Ne pronunțăm pentru dezarmare generală". Multe participante purtau panglici pe care era scris : „Să nu se efectueze experiențe nucleare". Majoritatea femeilor erau gospodine. Unele erau însoțite de copii.

într-unavea posibilitatea să particip și eu".După părerea lui J. Nehru, data cea mai indicată pentru convocarea consfătuirii ar fi sfîrșitul lunii aprilie.In încheiere, Nehru declară încă o dată că, deși este extrem de ocupat cu treburile interne, el este gata să participe la consfătuire, dacă prezența lui ar putea fi de vreun folos.

„Noi, femeile cubane, salutăm cu profundă emoție Declarația sovietică care apără cu energie și fermitate revoluția cubană, se spune în de
clarația Federației femeilor 
cubane. In contrast cu politica agresivă a Statelor Unite care încalcă Carta O.N.U. și transformă O^.A. într-un bloc militar politic îndreptat împotriva luptei eroice a popoarelor Americii Latine pentru eliberarea lor, se reliefează și mai puternic politica umanitară și dreaptă a Uniunii Sovietice în apărarea suveranității popoarelor și a dreptului lor de a-și alege forma de conducere pe care o consideră cea mai potrivită pentru construirea propriei lor vieți.în timp ce imperialismul urăște revoluția cubană și pregătește o nouă agresiune pentru distrugerea căminelor noastre, a copiilor și tineretului nostru, așa cum s-a întâmplat în timpul agresiunii criminale de la Playa Giron, Uniunea Sovietică ne întinde mina, avertizează Statele Unite că Cuba nu este singură, declară că nu admite ca femeile și copiii din Cuba să moară din cauza foamei și a bolilor".

Declarațiile conducerii na
ționale a comitetelor pentru 
apărarea revoluției, Asociatei 
tinerilor revoluționari și altor 
organizații adresează tinere
tului, întregului popor al Cu
bei chemarea înflăcărată de a 
se uni și mai strîns în jurul 
guvernului revoluționar, de a 
întări unitatea de luptă a tu
turor organizațiilor revoluțio
nare, de a ridica conștiința 
revoluționară, a spori produc
ția și a fi gata pentru apăra
rea hotărîtă a revoluției.

Rezoluția C. C. al P. C.
din AustriaVIENA 21 (Agerpres). — La 20 februarie ziarul „Volks- stimme" a publicat rezoluția Comitetului Central al Partidului Comunist din Austria consacrată problemelor coexistenței pașnice.CC. al P.C din Austria, m spune In rezoluție, consideră lupta pesxuru pace șl coexistență pașnică drept una din sarcinile principale ale tuturor partidelor mrr.ur.-sf iar a- ceasiă luptă trebuie să sa întemeieze pe cocvmgerea că în condițiile actuale războiul nu este o inevitabilitate fatală. Considerind menținerea p&di și lupta pemru dezarmare generală ca problema cenmală a timpurilor noastre, CC al P.C din Austria ccndteaaA poziția conducătorilor Perenului Muncii din Albania care este în contradicție cu Declarația Consfătuiri celor 81 de partide comuniste și muncrio- reștL Conducătorii Partidului Muncii din Albania — se spune în rezoluție — aduc prejudicii luptei Uniunii Sovietice și altor popoare pentru pace, mișcării muncitorești internaționale.Comitetul din Austria sesiunii deConsiliului Mondial al Păcii și declară că partidul va sprijini cu toate forțele aceste hotărîrL

Pentru Austria are o însemnătate uriașă preîntîmpinarea înarmării forțelor militare vest-germane cu arma atomică, precum și crearea unei zone denudearizata în Europa Centrală.Comuniști din Austria aduc o contribuția imporantă Ia cauza îmăr-ril păcii, ir.tensifi- dnd lupta peniru infâpruirea consecventă a poUtâcii da nao- tralriata a țării, mobJizîxid masele la lupta împotriva aderării la Piața Comună și drpqntnd eforturi pentru a ob'une ca Austria să nu devină : a poliucu NA.T.O.și a m.btansmuiui vest-ger-

DELHI 21 (Agerpres). — TASS transmite: In India continuă alegerile generale. Au început alegerile parlamentare și în statul Maharashtra.care s-a înapoiat în capitală dinnouă zile prin țară a luat cu- vîntul la 20 februarie la patru mitinguri. Nehru a criticat cu vehemență „Partidul Swatantra", „Bharatiya Jan Sangh“ și alte partide de dreapta care încearcă să îndepărteze India de pe drumul ales al dezvoltării naționale, al neaderării la blocuri militare, al prieteniei cu toate țările.Nehru a demascat uneltirile forțelor reacțiunii din circumscripția electorală Bombay-ul de nord. Aceste forțe îl sprijină pe candidatul de dreapta Kripalani împotriva ministrului Apărării, Krisna Menon.Nehru a declarat că reacțiu- nea poate duce țara la pieire atrăgînd-o în războiul rece și recurgînd la metodele mac- carthismului care au adus mari prejudicii S.U.A. El a arătat că Kripalani este sprijinit numai de reacționari, de sacii cu bani, de marea presă capitalistă. Aceste elemente, a cont.nuat Nehru, au făcut ca Menon să devină o țintă a atacurilor dar de fapt ei s-au năpustit cu furie asupra politicii externe și interne a Indiei in ansamblu.Nehru a criticat vederile politice și economice ale partidelor reacționare — Partidul Swatantra și Bharatiya Jan Sangh. El a subliniat că grupările de dreapta în general nu au programe de dezvoltare socială și economică, și că a- ceste partide ignorează probleme importante ca necesitatea dezvoltării industriei, a avîn- tului agriculturii, a lărgirii sistemului de învățămînt, „Bharatiya Jan Sangh “, a spus el, vrea să transforme India într-un stat teocrat, acest partid vrea să arunce India cu 2.000 de ani în urmă.Partidul Swatantra încearcă să împiedice dezvoltarea industrială a țării, a subliniat Nehru. Nimeni, a adăugat el, nu ar putea să sprijine o ideia atit de fantastică.

Primul ministru Nehrucălătoria electorală de

Central al P.C. salută hotăririle la Stockholm a

In rezoluție m arată că în- Spcuirea noului Program al P.C.US- va exercita o mare influență asupra dezvoltării ftntasfl hani. Partidul Comunist din Austria a tras concluzii importante pentru munca sa poLticĂ și ideologică din httârirtle Congresului al XX- lea al P.C.U.S. și din Consfătuirile partidelor comuniste și muncitorești care au avut loc în 1967 și I960. Aceasta și-a găsit expresia îndeosebi în tezele program Qi privire la căile Austriei spre socialism, în hotăririle Congresului al XVHI-lea al P.C. din Austria cu privire la reirmouea democratică a Austriei.

în S. U. A.: în 8 ani au „dispărut1 1 milion ferme
Ziarul „PRAVDA" a publicat sub semnătura lui Esther Shields o New York ducem : corespondență din pe care o repro-

n val de frig a ni
micit o parte con
siderabilă a recol
tei de citrice din 
statele Texas, Lui- 
siana și Arizona; 
arborii au avut de

suferit mult de pe urma geru
rilor. Recolta de legume de 
primăvară a fost aproape con- 
plet nimicită in valea Rio 
Grande din Texas, la frontiera 
cu Mexic.

Dar necazurile pe care le-au 
adus fermierilor americani ge
rurile, nu înseamnă nimic în 
comparație cu procesul de „în~ 
ghețare" a fermelor înseși. 
Ministrul Agriculturii din gu
vernul Eisenhower, Esra Ben
son a militat întotdeauna pen
tru „înghețarea" fermelor pe 
care le-a considerat „că rint 
prost gospodărite". In cei 8 
ani cît Benson s-a aflai în 
S.U.A. în această funcțiune, 
au „dispărut" 1 milion de 
ferme".

Odată cu venirea la putere 
a guvernului Kennedy, noul 
ministru al Agriculturii, Ortoil 
Freeman, vorbea la început

despre sporirea veniturilor 
fermierilor și menținerea „fer
melor de familie". Dar a tre
cut abia un an și acum Free
man, la fel ca și Benson, a în
ceput să vorbească că fermie
rii „mai puțin capabili să gos
podărească cu succes'* vor fi 
„înghețați".

Secretul „dispariției" ferme
lor în America capitalistă con
stă în aceea că ele sînt înghi
țite de fermierii mari și corpo
rații, care angajează adminis
tratori și muncitori agricoli. 
La o ședință a comisiei Ca
merei reprezentanților pentru 
problemele agriculturii, un 
delegat al organizației fermie
rilor „Național granige" a a- 
rătat că „cererea de pămînt a 
apărut, mai ales, ca rezultat al 
mecanizării și altor perfecțio
nări tehnice în agricultură".

In cursul lucrărilor aces’tei 
comisii a reieșit că achiziționa
rea de pămînt de către faarii 
fermieri și corporații a preve
nit doar vî uzarea pămînturi- 
lor fermierilor falimentari la 
licitație. De aceea „înghețarea" 
fermierilor nu a fost însoțită 
de valuri de protest și demon
strații ale fermierilor împotri
va alungării lor de pe pămîn- 
turi, așa cum s-au petrecut 
lucrurile în deceniul al 4-lea.

Numai marii fermieri și cor
porațiile dispiin de capitalul 
necesar pentru folosirea meto
delor moderne în agricultură. 
Fermierii mici și mijlocii oare 
își încordează toate forțele 
pentru a achita la timp toate 
obligațiile și dobînzile pentru 
mașinile lor agricole (care se 
calculează 10 la sută anual), 
pierd întotdeauna. Costul me
diu al producției agricole con
tinuă să crească, iar veniturile 
fermierilor obținute de pe ur
ma produselor vîndute de ei 
scad. Venitul mediu al fermie
rilor în 1961 a fost 240 la sută 
față de nivelul anilor 1910- 
1914, în timp ce cheltuielile 
fermierilor legate de muncile 
agricole și pentru viață au 
crescut la 302 la sută.

Nu este de mirare de aceea 
că, în primul an cit Freeman 
ocupă postul de ministru al 
Agriculturii, datoriile fermie
rilor au crescut la 27.200 mi
lioane dolari, crescînd intr-un 
an cu 1.800 milioane dolari.

Președintele Kennedy, în 
mesajul său privitor la starea 
Uniunii, a recunoscut că S.U.A. 
nu au reușit nici pînd acum 
„să pună capăt creșterii mize
riei la țară sau să sporească 
veniturile fermierilor". Potri-

vii cuvintelor președintelui, si
tuația din agricultură poate 
deveni acndal național". 
Nu este oare ciudat ci drept 
recompensă pentru sporirea 
productivității muncii fermie
rii americani tini amenințați 
de depresiune sau „înghețare"?

„De fapt, fermierii ameri
cani își sapă singuri mormîn- 
tul economic" — a declarat re
prezentantul Uniunii naționale 
a fermierilor în comisia Ca
merei reprezentanților.

In 1961, producția agricolă a 
fost cu 2 la sută mai mică de
ci* nivelul maxim al anului 
1960. Iar suprafața pământuri
lor lucrate a fost cu cinci la 
sută mai mică decit în 1960, 
— în total 310 milioane acri, 
ceea ce reprezintă suprafața 
lucrată minimă în ultimii 50 
de ani. Recolta majorității 
culturilor, obținută de pe un 
acru de pămînt, a crescut con
siderabil. Totuși, volumul glo
bal al producției principalelor 
4 graminee furajere — porumb, 
sorg, orz și ovăz — a fost cu 
10 la sută mai scăzut decit ni
velul anului 1960.

Ministrul Agriculturii, Free
man explică reducerea supra
feței însămânțate cu porumb 
furajer (cu 18 la sută) și su
prafața insămințată cu sorg 
furajer (cu 29 la sută), mai 
ales prin „programul de limi
tare a producției de cereale 
furajere pe anul 1961".

Consumul de lapte, brînză și alte produse lactate s-a re
dus în 1961 cu 1,5 milioane 
tone.

Intr-una din principalele re
giuni pentru producția de ouă 
din statul New Jersey au „dis
părut" în ultimii 5 ani 30 la 
sută din fermele de păsări.

Anul trecut fermierii au 
crescut cu 5 la sută mai mulți 
porci decit în 1960. Recompen-

DJAKARTA 21 (Agerpres). — Agenția Antara a transmis la 20 februarie declarația a trei mari organizații studențești din Indonezia. După cum se arată în declarație, aceste organizații, studiind toate cu- vîntările lui Robert Kennedy în Indonezia și convorbirile sale cu președintele Sukarno, au ajuns la concluzia că poziția S.U.A. în ce privește Irianul de vest nu s-a schimbat în favoarea părții indoneziene.Vizita lui Robert Kennedy în țara noastră, scrie ziarul „Bintang Timur“ într-un articol de fond, a fost utilă deoa-

rece a permis poporului indonezian să se convingă încă o dată de adevărata poziție a guvernului S.U.A. față de Indonezia și de năzuințele poporului ei. Ziarul critică vehement încercările oaspetelui american de a pune semn de egalitate între anticolonialism și anticomunism. Prin Kennedy, scrie ziarul, Statele Unite se străduiesc să împingă Indonezia pe calea reprobabilă a isteriei anticomuniste. Vizita lui Robert Kennedy, subliniază ziarul, a demonstrat că colonialiștii și imperialiștii din întreaga lume sînt legați prin aceleași fire.
Cercuri americane au

tulburările din Guyana
Declarația lui

GEORGETOWN 21 (Ager
pres). — Luînd cuvîntul la 20 
februarie în cadrul unei con
ferințe de presă, primul minis
tru al Guyanei Britanice, 
Cheddy Jagan, a declarat că a 
existat un complot pus la cale 
pentru răsturnarea guvernului 
condus de el. După cum trans
mite agenția France Presse, 
Jagan a subliniat că anumite 
cercuri ameridtme au finanțat 
campania împotriva guvernu
lui său și a citat o știre publi
cată de un ziar din Washing
ton, potrivit căreia partidele 
de opoziție care au organizat 
tulburările recente din Guyana 
Britanică au primit suma de

Situare încordată 
în Algeria21 (Agerpres). — din Algeria este a fi liniștitoare, fasciste din cadrul

ALGER Atmosfera departe de ElementeleO.A.S. speriate de perspectivele de rezolvare a problemei algeriene se dedau în continuare la noi acte teroriste menite să întrețină situația de incertitudine.După cum relatează corespondentul din Alger al agenției France Presse, în cursul zilei de 20 februarie, la Alger, Oran, Constantine și în alte orașe algeriene au avut loc peste 40 de atentate, oare s-au soldat cu moartea a 20 de persoane și rănirea altor 45.

finanțat
Britanică
JaganCheddy

45.000 dolari americani. Obser
vatorii din Georgetown, re
latează agenția Reuter, subli
niază „legăturile existente în
tre Statele Unite și business- 
rnanul Peter Daguiar, condu
cătorul unuia dintre partidele 
de opoziție".

La 19 februarie au avut loo in insula Buka ciocniri puternice între papuași — populația băștinașă — și poliția colonialistă australiană. Sînt morți și răniți de ambele părți. Ciocnirile s-au produs în momentul în care poliția a încercat să aresteze pe papuașii care au refuzat să plătească impozitele grele fixate de către autorități. Populația a organizat de asemenea o puternică demonstrație de protest.
Noua Guinee de Est de care 

aparține și insula Buka, a fost 
proclamată colonie australiană 
încă la începutul secolului tre
cut. Ulterior, alături de colonia
liștii australieni, și-eu făcut a- 
parifia și monopolurile engleze 
și americane, interesate în je
fuirea bogățiilor acestui terito
riu bogat în platină, uraniu, 
aur, petrol precum și în plan
tații de cafea, cacao, cau
ciuc etc.

Papuașii din Noua Guinee de 
Est și insula Buka au mult de 
suferit de pe urma discriminării 
rasiale, a represiunilor, lipsei 
totale de drepturi, bolilor și 
foametei. Condițiile de muncă 
sînt din cele mai îngrozitoare. 
Potrivit unor date publicate 
chiar în presa australiană, pa
puașii primesc salarii de zece 
ori mai mici decît australienii.

După zborul cosmic
al lui X GlennMOSCOVA 21 (Agerpres). — TASS transmite : N. S. Hrușciov, președintele Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., a felicitat, în numele poporului sovietic pe președintele John Kennedy și poporul american cu prilejul lansării reușite a unei nave cosmice cu un om la bord.Intr-o telegramă trimisă la 21 februarie la Washington, N. S. Hrușciov roagă pe președinte să transmită pilotului cosmonaut John Glenn felicitări cordiale și cele mai bune urări.In telegramă se spune, printre altele :„Aș vrea să sper că geniul omului, care pătrunde în a- dîncurUe Universului, va xe- ușl să găsească căi spre o pace trainică șl să asigure prosperitatea tuturor popoarelor de pe planeta noastră — Pămîntul, care în secolul Cosmosului, deși nu pare a- tît de mare, continuă să fie scumpă tuturor locuitorilor săi“.„Dacă țările noastre șl-ar

uni eforturile — științifice, tehnice și materiale — cucerirea Cosmosului, lucru ar fi foarte util dezvoltarea științei și primit cu popoarele realizările folosite pentru binele omului și nu în scopul „războiului rec©" și al cursei înarmări-, lor".
bucurie de care doresc științifice să

pentru acest pentru ai fi toate ca fie

ea lor a fost reducerea prețu
rilor pe piața de porci.

Fabricanții de furaje care 
dispun de magazine cu amă
nuntul in întreaga țară, iau 
măsuri în vederea lărgirii 
controlului lor nemărginit a- 
supra producției de porci. 
Drept rezultat, fermierii devin 
pur și simplu muncitori an
gajați.

Ocupînd postul de ministru 
al Agriculturii, Freeman a vor
bit mult la început despre 
„conducerea producției". El 
vorbea despre reducerea sau 
lichidarea totală a „surplusu
rilor" pe calea calculării can
tității de produse agricole care 
pot fi vindute pe piețele in
terne sau externe sau folosite 
în scopurile „războiului rece". 
Pentru aceasta ar fi fost ne
cesar să se introducă restric- 
țiuni și mai severe în ce pri
vește producția agricolă.

Marii fermieri și monopoliș- 
tii își asumă, ca și în trecut, 
cea mai mare parte a banilor 
care sînt alocați de guvern 
pentru menținerea prețurilor 
la produsele agricole. Conco
mitent, micii fermieri sînt ne- 
voiți să reducă suprafața pă- 
minturilor lucrate in aceeași 
proporție ca și marii fermieri.

Această situație a constituit 
o lovitură deosebită pentru 
cultivatorii de bumbac. Micii 
fermieri — cultivatori de bum
bac, în special negrii-dijmași și arendași, s-au ruinat. Lotu
rile de pămînt pe care le pot 
lucra sînt prea mici pentru a 
asigura acestora o existență cit 
de cit suportabilă.

După cum se spune, minis
trul Agriculturii, Freeman de
pune eforturi și mai energice 
în vederea reducerii suprafețe
lor pămînturilor cultivate de
cit Benson.

Uniunea națională a fermie
rilor a sprijinit în decursul

întregului an 1961 programul 
lui Freeman. Dar cînd în pre
să au apărut primele relatări 
despre programul lui Freeman 
pe 1962, președintele Uniunii 
naționale a fermierilor, James 
Patton, a început să se plîngă 
cu amărăciune. O impresie 
deosebit de neplăcută a stîmit 
la el faptul că guvernul și-a 
manifestat fățiș intenția de a 
„îngheța" un număr și mat 
mare de fermieri mici și mij
locii.

Patton a scris lui Freeman 
că propunerile sale „se asea
mănă foarte mult cu acelea pe 
care le-am auzit în decursul 
ultimilor 8 ani de la predece
sorul dv. (Benson), care a ob
ținut cu ajutorul lor un eșec 
total, precum și cu acelea care 
mai sînt și azi traduse în via
ță nu atît în interesul fermie
rilor, cît al i———.— 
tare".

Patton a 
admise noi 
cultură, cu 
cînd comitetele locale 
mierilor recunosc pe 
tori drept adevărați 
tori. Aceste măsuri, 
concepției lui Patton, trebuie 
să prevină trecerea unor im
portante ramuri ale agricultu
rii sub controlul patronilor 
trusturilor comerciale, între
prinderilor industriei alimen
tare, industriei de prelucrare 
a cărnii, băncilor și altor di
ferite uniuni capitaliste, care 
au pus mina pe principalele 
ramuri ale agriculturii.

Protestele lui Patton au în
cetat însă imediat după ce a 
vizitat pe conducătorii de la 
Washington și a aflat că chel
tuielile militare au o însem
nătate mai mare.

Așadar, în 1962 micii fer
mieri americani au perspecti
va unor geruri mai aspre, d'e- 
cit anul trecut.

Bucuria acestor tineri etu- denți cubanezi venlți la Havana din provincia Orienta este pe deplin justificată. Ei au îndeplinit cu cinste munca din cadrul campaniei de alfabetizare.

MOSCOVA 21 (Agerpres). - TASS transmite: Piloții 
cosmonauți sovietici Iuri Ga
garin și Gherman Titov l-au 
felicitat pe locotenept-colone- 
lul John Glenn pentru înfăp
tuirea cu succes a zborului 
cosmic in jurul pămîntului.

Cosmonauții U.R.S.S. au a- 
dresat la Washington tele
grame în care salută între* 
cerea amicală dintre cosmo* 
nauții celor două țări în cer* 
cetarea tainelor Cosmosului, 
apreciază curajul și iscusința 
lui John Glenn.CAPE CANAVERAL 21 (A- gerpres). — Agențiile occidentale de presă continuă să tranamită amănunte în legătură cu zborul navei cosmice americane „Friendship 7", la bordul căreia s-a aflat cosmonautul american John Glenn Jr. După cum relatează agenția France Presse, „specialiștii americani consideră că, din punct de vedere tehnic, zborul a dat satisfacție". Colonelul Glenn a făcut cunoscute unele dificultăți apărute în timpul zborului. Astfel, la un moment dat, temperatura în cabină a crescut la 41 grade centigrade. In legătură cu a- ceasta, potrivit agenției, sper ci aii știi americani au declarat că va fi necesară o revizie sistematică a sistemului de aerisire a cabinei.„Zborul lui Glenn reprezintă o realizare pentru Statele Unite — a declarat sir Bernard Lovell, directorul Observatorului Jodrel Bank, — dar Gagarin a fost primul și Titov a zburat o distanță mai mare“. LoveU a adăugat că se poate presupune, pe bună dreptate, că rachetele sovietice „disțpun în prezent de forța necesară pentru a lansa un om în Lună, timp de mai multe zile".Miercuri, la ora 5 dimineața» John Glenn a sosit cu un helicopter în Insula Grand Turk din Arhipeleagul Bahama care depinde — din punct de vedere administrativ — de Jamaica. Aci el va fi supus timp de 48 ore unui control medical la spitalul special american.

Chombe acționează
după bunul plac...

industriei alimen-

propus sa nu fie 
capitaluri în agri- 
excepția cazurilor 

ale fer- 
investi- 
agricul- 
potrivit
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ELISABETHVILLE 21 (A- gerpres). — Jandarmeria ka- tangheză a intrat din nou în acțiune. După cum reiese din relatările agențiilor de presă, sub privirile impasibile ale forțelor O.N.U. armata lui Chombe a pornit o ofensivă în nordul Katangăi împotriva unităților armatei naționale congo, leze. „Forțele katangheze, conti- nuîndu-și înaintarea în nordul provinciei, au ocupat localitatea Kabalo, important nod rutier și feroviar" — scrie la -- - -20 februarie cotidianul

„L’Essor du Katanga“, care apare la Elisabethville.Trupele katangheze, scrie corespondentul agenției France Presse, se apropie de Albertville — importantă bază a O.N.U. — unde asmenea dizlocate armatei naționale.„Surse de obicei mate — anunță corespondentul agenției Reuter — afirmă că au loc lupte și în regiunea Niembe“, situată la 70 mile est de Kongolo.

se află de unități alebine infor-

pp Pp scurtMOSCOVA. A apărut numărul 3 al revistei „Kommunist”. Articolul de fond este consacrat chemării C.C. al P.C.U.S. către alegători.PARIS. — Minerii de la De- cazeville au hotărit să reia lucrul la 23 februarie, încetând greva lor subterană de 64 de zile. In această luptă eroică împotriva planurilor de

reducere a extracției cărbunelui, pentru dreptul lor la muncă, participanții la grevă s-au lovit de crîncena intransigență a guvernului.Minerii, sprijiniți de toți oamenii muncii din Franța, au reușit să zdruncine această intransigență. Guvernul a acceptat pînă la urmă să discute cu reprezentanții minerilor revendicările și propunerile lor.


