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La cursul de ridicarea calificării profesionale de la atelierul electric al Uzinelor chimico-metalice din Baia Mare.
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în strînsă legătură:

CALIFICAREA CALITATEA
De la nevoile

producfiei
TOȚI TINERII ÎNVAȚĂ

■ryidicarea continuă a ni- 
velului profesional al

muncitori, în- 
cu cunoștințe

tinerilor 
armarea lor 
tehnice avansate, constituie o 
preocupare permanentă a co
lectivului întreprinderii de 
prefabricate din Roman. Ast
fel, în cadrul întreprinderii 
au fost organizate 5 cursuri 
de ridicare a calificării, dife
rențiate pe meserii.

Sprijinind buna desfășurare 
a acestor cursuri, comitetul 
U.T.M. mobilizează și urmă
rește îndeaproape ca toți ti
nerii să frecventeze cursurile 
organizate de conducerea în
treprinderii în colaborare cu 
comitetul sindicatului.

Activitatea cursurilor ‘ se 
desfășoară pe baza unor pro
grame analitice, judicios în
tocmite, pornind de la nevo
ile producției și care cuprind 
teme concrete, legate de prin
cipalele probleme tehnice ale 
meseriei respective. Bună
oară, pentru fierar-betoniști, 
tematica cuprinde noțiuni le
gate de citirea și cunoașterea 
desenului tehnic, tehnologia 
metalelor (proprietățile fieru
lui beton), tehnica meseriei 
etc.

Lecțiile predate de cei mai 
buni tehnicieni și ingineri 
din întreprindere sînt urmate 
totdeauna de 
practice, ceea 
eficacitatea lor. 
obținute de tineri în produc
ție sînt grăitoare. De exem
plu, tînărul Dumitru Nica, de 
la atelierul de armături, avea 
unele greutăți în producție 
în ceea ce privește realizarea 
unor lucrări de cea mai bună 
calitate. Astăzi, el obține o 
depășire medie de 10 la sută 
a sarcinilor zilnice de produc
ție iar lucrările executate sînt 
de bună calitate.

— într-adevăr, și experien
ța noastră dovedește că pro
blema calității produselor este 
strîns legată de ridicarea ca
lificării muncitorilor. Iată, co
lectivul întreprinderii noastre 
— I.M.U. Medgidia — și-a luat 
anul acesta în cadrul între
cerii socialiste angajamente 
importante pe linia îmbună
tățirii calității produselor — 
ne spunea în discuția avută, 
inginerul Dan Bacalu, din co
mitetul U.T.M. Se vor intro
duce astfel în fabricație noi 
produse, altele vor fi reproiec- 
tate, s-au stabilit măsuri care 
să ducă la îmbunătățirea 
principalelor caracteristici teh
nice ale altor produse. Or, 
toate acestea se pot realiza 
numai cu cadre bine pregăti
te, capabile să stăpînească te
meinic procesul tehnologic, 

,să cunoască utilajul cu care 
lucrează, să mînuiască cu pri
cepere mașinile. Inginerii, 
tehnicienii, maiștrii din între
prinderea noastră, ajutați’ de 
organizația de partid, au dis
cutat cu tinerii, au constatat 
nivelul lor de calificare, le-au 
explicat de ce este necesar 
să-și ridice în continuu nive
lul pregătirii profesionale. De 
exemplu, în secția S.D.V., con-

ducerea secției, biroul organi
zației U.T.M. au arătat tineri
lor într-o discuție organizată 
special că de pregătirea lor 
profesională depinde calitatea 
sculelor executate care, la 
rîndul lor, influențează calita
tea pieselor pe care le pro
duce întreaga întreprindere, 
încă în aceeași zi, 32 de ti
neri din secție s-au înscris la 
cursul de ridicare a califică
rii, apoi alții și alții, ajun- 
gindu-se ca toți tinerii — în 
afara celor de la școala sera
lă — să fie cuprinși în cadrul 
cursurilor de ridicarea califi
cării. Așa s-a procedat și la 
secțiile de strungărie, turnă
torie, montaj etc. Acum, în 
cadrul întreprinderii, funcțio
nează 46 de cursuri de ridi
care a calificării, la care parti
cipă peste 800 de tineri. 
Cursurile sînt organizate pe 
sectoare și diferențiat pe me
serii și grade de calificare.

— Despre tematica acestor 
cursuri ce ne puteți spune ?

— Acestea au o strînsă le
gătură cu calitatea produselor 
pe care le executăm. De obi
cei, lecțiile cursurilor se îm
part în două categorii:

1) lecții generale despre â-< 
numite procedee tehnologice, 
cunoștințe tehnice generale

din meseria respectivă, cunoș
tințe economice concrete etc. 
(bineînțeles și acestea strîns 
legate de problemele secției 
respective);

2) lecții pe marginea execu
ției concrete a unor piese. La 
secția sudură, de pildă, unde 
se întîmpla ca unele piese să 
nu fie bine sudate, să aibă 
porozități, un aspect urît, s-a 
organizat recent o asemenea 
lecție. Cum s-a procedat ? Lec
torul a adus mai multe piese, 
le-a explicat cursanților de

ION MARIA
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PE S CURT
demonstrații 
ce sporește 

Rezultatele

D. VASILE

Priceperea, buna pregă
tire a tractoristului începe 
de pe băncile școlii. în 
lecțiile pregătite acum 
sînt garanțiile lucrărilor, 
bune pe care le vor exe
cuta viitorii tractoriști — 
astăzi încă elevi ai școlii 
de mecanizatori din Sîn- 

nicolau Mare. .
Foto : GR. PREPELIȚA

• Zilele trecute a^avut Ioc 
Ia Uzina de utilaj chimic șl 
petrolifer nr. 2 Ploiești o 
consfătuire urmată de o de
monstrație practică privind 
craițuitul electro-pneumatic 
și a sudurii automate. La 
consfătuire au participat re- 
reprezentanți din diferite 
uzine cu profil asemănător 
precum Și un mare număr de 
tineri din uzină. Cu această 
ocazie, conducerea uzinei a 
prezentat un referat care a 
redat experiența acumulată 
de colectivul uzinei pînă în 
prezent în domeniul folosirii 
crailțuitului electro-pneumatic 
și sudura automată, avanta
jele pe care le aduce folo
sirea acestor procedee tehno
logice în privința îmbunătă
țirii calității produselor.

După prezentarea referatu
lui, participanții au asistat la 
o demonstrație practică fă
cută de tinerii ingineri Călă- 
rașu Sorin și Andrei Dumitru. 
Consfătuirea a prilejuit un

bogat schimb de experiență. 
(VILVOI ANDREI-lăcătuș.

• In atelierul mecanic de 
la Combinatul de cauciuc 
sintetic din Onești se execută 
multe operațiuni de lăcătușe- 
rie complicate. Aceasta a 
determinat conducerea ate
lierului să ia măsuri de orga
nizare a unor cursuri de ridi
care a calificării profesionale 
și pentru lăcătuși. In acest 
scop, a întocmit o tematică 
în care sînt prevăzute o se
rie de lecții ca de pildă: 
„Noțiuni despre ajustaj", 
„Probleme generale despre 
lăcătușerie", „Lăcătușerie de 
montaj" etc. Ca lector al 
cursului a fost numit maistrul 
Viorel Sita.

î Sibliotica |

| Hunedoara-De^3

Proletari din toate țările, uniți-vă!

cinhiaj
tineretului i

Organ Central al Uniunii Tineretului Mu
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• O invincibilă forță 
pusă în slujba păcii și so
cialismului (Ziua Armatei 
Sovietice).

• Locul tău pe marele 
șantier al construcției so
cialiste.

Zilele acestea au terminat 
cursurile de pregătire 320 de 
președinți și brigadieri din 
gospodăriile agricole colective 
din regiunea Mureș — Auto
nomă Maghiară. O altă serie 
de cadre de conducere din 
gospodăriile colective au în
ceput asemenea cursuri la cen
trul organizat în acest scop la 
Tușnad.

Lecțiile sînt predate de in
gineri agronomi cu experien
ță în producția agricolă. Ele 
sînt axate pe sarcinile con
crete ce se pun în prezent în 
fața gospodăriilor colective, pe 
problemele principale ale con
solidării lor economico-organi- 
zatorice, extinderea celor mai 
bune metode de sporire a pro
ducției vegetale și animale. 
Este popularizată, cu acest 
prilej, experiența înaintată a 
gospodăriilor colective frunta
șe în organizarea muncii și 
sporirea producției.

In perioada de iarnă, cursu
rile de pregătire vor fi urma
te de cadrele de conducere 
din toate gospodăriile agricole 
colective din regiune.

(Agerpres)

Raioane cu agricultura 
complet colectivizată

Sighișoara și Agnita
încheindu-se cu succes pro

cesul de colectivizare în ra
ionul Agnita, din marea fa
milie a țăranilor colectiviști 
fac acum parte 8766 de fami
lii de țărani, romîni, germani 
și maghiari, care alcătuiesc 
45 de gospodării colective, 
cuprinzînd 98,50 la sută din 
suprafața colectivizabilă a ra
ionului. în raionul vecin. 
Sighișoara un număr de 9625 
familii de țărani muncitori al
cătuiesc în prezent 46 gospo
dării agricole colective, avînd 
o suprafață de 33-925 hectare 
de teren, ceea ce reprezintă 
un procent de 99 la sută din 
suprafața colectivizabilă a ra
ionului.

Ceea ce a determinat in
trarea în masă a țăranilor în
tovărășiți în gospodăriile a- 
gricole colective sînt trans
formările adinei petrecute în 
viața satelor acestor două ra
ioane. Muncind uniți, cu hăr
nicie, colectiviștii au obținut 
an de an produse vegetale 

• și animale tot mai mari, spo
rind avuția obștească a 
gospodăriilor colective, spo
rind veniturile lor personale. 
Aceste succese obținute au 
fost larg popularizate, folo- 
sindu-se cele mai variate 
forme. Mii de întovărășiți au 
aflat de pildă despre averea 
colectiviștilor din Alțîna, ra
ionul Agnita. Gospodăria din 
Alțîna a ajuns, de la un fond

de bază de 103.424 lei 
ințare, la 2.413.000 lei 
zent. Anul trecut, colectiviștii 
au obținut venituri bănești 
în valoare de 2-208.000. Numai 
din sectorul zootehnic au ob
ținut peste 1.000.000 lei. Ei au 
578 de 
vaci cu 
porcine, 
O dată 
obștești 
din casele 
comună a apărut o stradă cu 
case nou-nouțe, în care lo
cuiesc 86 de familii de colec
tiviști.

In ultimele săptămîni, în 
comunele raionului Sighișoara 
puteau fi văzute numeroase 
panouri comparative, iar sta
țiile de radioficare, la emisi
unile locale transmiteau pro
grame speciale închinate rea
lizărilor gospodăriilor colec
tive din comunele Daneș, A- 
pold, Nadeș, Vînători și al
tele. Intovărășiții din Topa, 
Boiu, Gogan au aflat pe a-

la înfi- 
în pre-

taurine, din care 258 
lapte și juninci, 274 
aproape 2.000 de oi. 

cu creșterea averii 
a crescut și belșugul 

colectiviștilor. In

ceastă cale că 
Apold au în 
care sută de 
taurine din care 20 de vaci cu 
lapte, că gospodăria colectivă 
din Nadeș cu dealurile ei, 
transformate în ultimii ani în 
podgorii, a obținut anul tre
cut numai din acest sector 
L.250.000 lei venituri.

Cunoscînd toate acestea, 
drumul spre gospodăria co
lectivă al miilor de familii de 
întovărășiți apare cît se poate 
de firesc.

Colectivizarea totală a agri
culturii acestor raioane des
chide perspective și mai largi 
de dezvoltare a gospodăriilor 
colective. In 1965, în raionul 
Agnita, de pildă, se va ajunge 
la un efectiv de taurine de 
19.000 capete, față de 8997 în 
1961, numărul porcinelor va 
ajunge la 12.000, iar al ovine
lor la 38.000. Au fost stabilite 
măsuri care vor duce la creș
terea producției de grîu 
porumb.

colectiviștii din 
prezent la fie- 
hectare 61 de

și

Drăgănești-Olt

De aici, de la fereastra larg deschisă, orașul © atît de frumos 1...

/n raionul Drăgăneșfi Olf, 
din regiunea Argeș, s-a 
încheiat procesul de colec

tivizare a agriculturii. Astfel un 
număr de 27.053 familii de țărani 
muncitori și-au unit în 48 de gos
podării agricole colective supra- . 
fafa de 75.227 ha. Acest succes 
deosebit din viafa raionului este 
rodul muncii politice de masa 
desfășurată de către organizafia
de partid pentru a face tot mai 
mult cunoscute țăranilor munci
tori perspectivele pe care le 
gospodăria colectivă.

Așa, de pildă, mii de 
vărășiji, din aproape 
comunele raionului, între 
Văleni, Crîmpoaia, Seaca,
lăneșfi, Dăneasa, Gostăvăju, Ti-
fulești și altele au fost în vizită 
la gospodăriile colective din raion 
și mai ales ‘ “
din comuna 
r/e fruntașă, 
văzut și ce 
din comuna 
Stoicănești. 
văzut că în _____ ...
se pot obfine recolte mult

oferă

înfo- 
toafe 
care 

Bă-

ja G.A.C. ,,6 Martie'1 
Stoicănești, gospodă- 
lată, de pildă, ce au 
au aflat întovărășită 

Bălănești la G.A.C.
In primul rînd au 
gospodăria colectivă 

mai

mari decît în întovărășire, 
trecut, G.A.C. Stoicănești a 
nut o producfie cu 1.000 kg grîu 
și 1.500 kg porumb la ha mai 
mare decît a întovărășifilor. Au 
văzut că gospodăria are o fermă 
de aproape 400 de vaci, că s-a 
obfinuf o producție de lapte pe 
cap de vacă furajată de 2.000 litri, 
că au peste 1.000 de porci, peste 
2.000 de oi. Colectiviștii din Stoi
cănești, prin valorificarea produse
lor, au realizat peste 5 milioane 
lei venituri, răsplătind ziua muncă 
a colectiviștilor cu produse și 
bani in valoare de 34 lei. țăranii 
întovărășiți au văzut, ca de altfel 
și în alte safe cu gospodării pu
ternice, că în Stoicănești s-au con
struit 300 case noi, că fot la a 
doua casă există un aparat de 
radio, că sute de colectiviști și-au 
cumpărat motociclete, mobilă, 
aragaze, mașini de cusut.

In scurtă vreme, după aceasta, 
tofi membrii celor trei întovărășiri

Anul 
obfi-

V. CĂBULEA

(Continuare în pag. a 4-a)

Salut Conferinței
pe țară a U.C.F.S.

Foto : GR. PREPELIȚA

Compozitori 
în mijlocul 

artiștilor amatori
* miercuri seara, la Casa de 

jy_[ creație populară din 
Capitală a avut loc o 

interesantă întîlnire a artiș
tilor amatori din întreprinde
rile și instituțiile din Bucu
rești cu o seamă de compozi
tori fruntași ai muzicii romî- 
nești contemporane. La a- 
ceastă întîlnire au luat parte 
compozitorii Ion D. Chirescu, 
artist al poporului, Sabin 
Drăgoi, maestru emerit al ar
tei, Ludovic Feldman, maes
tru emerit al artei, Elly Ro
man precum și unii dintre 
cei mai talentați tineri com
pozitori. După ce au audiat 
unele din lucrările recente 
ale compozitorilor, dirijorii și 
membrii formațiilor artistice 
de amatori și-au spus părerea 
despre lucrările ascultate, ex- 
primîndu-și totodată dorința 
de a mai participa și pe vii
tor la asemenea întîlniri cu 
compozitorii noștri de frunte.

P. G.

Gata pentru lucrările agricole 
de primăvară

Stațiunile de mașini și trac
toare din regiunea Maramu
reș sînt gata pentru începerea 
lucrărilor agricole de primă
vară. Mecanizatorii de Ia 
S.M.T. Apa, Satulung și Că
rei au terminat primii din re
giune lucrările de revizuire și 
reparare a tractoarelor și ma
șinilor agricole.

In primăvara aceasta, me
canizatorii din regiunea Mara
mureș vor executa un volum

de lucrări cu 25.555 liantri mai 
mare decît în perioada cores
punzătoare a anului trecut.

Acum, mecanizatorii revizu
iesc utilajele ce le vor folosi 
în campania de vară.

★

Pregătirea tractoarelor și 
mașinilor agricole pentru lu
crările de primăvară a fost 
terminată și în S.M.T. din 
regiunile Banat și Crișana.

„Casa agronomului" din Brașov

în

Zilele acestea, 1® 
Brașov a luat fiin
ță „Casa agrono
mului". Asemenea 
instituții există
prezent în 12 re
giuni ale țării.

Ele organizează 
în tot timpul anu
lui schimburi de 
experiență și con
sfătuiri la care 
participă ingineri 
agronomi, meca-

nici, zootehniști 
și medici veteri
nari, precum și ca
dre de conducere 
din unitățile agri
cole socialiste. In 
anul trecut, bună
oară, la aceste 
forme de generali
zare în producție 
a rezultatelor cer
cetărilor științifice 
în domeniul agri
culturii și a expe
rienței înaintate a

unităților socialiste 
au luat parte 27.000 
de ingineri, pre
ședinți de gospo
dării colective, bri
gadieri și fruntași 
în producție.

Pînă la 
acestui an 
ființă case 
gronomului 
restul 
țării.

sfîrșitul 
vor lua 
ale a- 

și în 
regiunilor

(Agerpres)

Noi construcții 
sanitare

In 
țării 
mul 
nitare.

In Capitală au fost date în 
folosință un mare centru me
todologic, destinat medicilor 
stomatologi din București, 
precum și policlinici și dispen
sare raionale. La Afumați a 
fost terminat noul pavilion al 
Școlii profesionale sanitare 
nr. 19.

în orașul Cluj a fost con
struită cea mai modernă uni
tate hematologică din țară, iar 
la Bacău un spital pentru co
pii, cu o capacitate de 250 de 
locuri.

Policlinici cu cabinete de 
specialitate și dotate cu in
strumentar și mobilier modern 
au fost create Ia Anina, Oțe- 
lu Roșu, 
regiunea 
regiunea 
neu-Criș, 
la Tg. Secuiesc, regiunea Bra
șov; la Plenîța și Vinju Mare, 
regiunea Oltenia.

aproape toate regiunile 
au fost ridicate în ultl- 
timp noi construcții sa

Moldova Nouă, din 
Banat; la Nehoiu, 
Ploiești; la Chiși- 

regiunea Crișana ;

(Agerpres)

Astăzi încep la București, 
în sala Ateneului R. P. 
Romîne, lucrările Con

ferinței pe țară a Uniunii de 
Cultură Fizică și Sport, 
lucrări 
aleși în 
nale ale 
numeroși

Conferința are următoarea 
ordine de zi: Darea de sea
mă a Comitetului de organi
zare a U.C.F.S.; raportul 
Comisiei centrale de revizie 
a U.C.F.S.; adoptarea statu
tului U.C.F.S.; alegerea or
ganelor de conducere al© 
U.C.F.S.

Eveniment însemnat în via
ța sportivă a patriei noastre, 
conferința U.C.F.S. va dezba
te problemele privitoare la 
dezvoltarea continuă a acti
vității sportive în țara noa
stră.

în anii regimului democrat- 
popular, sportul, bucurîndu-se 
din plin de sprijinul acordat 
de partid și guvern, a cu
noscut o largă 
devenind un bun al maselor. 
Milioane 
d© la oraș© și sate, 
școli și universități au 
gurat© 
plexe, săli d© sport 
cu instalații modern© etc., 
unde pot practica în tot 
timpul anului cultura fizică și 
sportul. Sutele de mii de tineri 
și vîrstnici d© la oraș© și sate 
car© practică astăzi cultura 
fizică și sportul au la dispo
ziție antrenori și instructori 
sportivi bine pregătiți.

Sub conducerea și îndruma
rea organizațiilor de partid, 
organizațiile U.C.F.S. în cola
borare cu organizațiile sin
dicale șl U.T.M., au angrenat 
Ia practicarea exerclțlilor

La 
participă delegați 
conferințele regio- 
U.C.F.S., precum și 
invitați.

dezvoltare,

de tineri și tinere 
și sate, din 

asi- 
baze sportive com- 

utilate 
moderne 

în

fizice și sportului tot mai 
mulți oameni ai muncii, ti
neri de la orașe și sate din 
școli și Universități. Milioane 
de participanți se întrec în 
cadrul marilor competiții 
populare organizate pe în
treg cuprinsul țării cum ar 
fi tradiționalele crosuri, 
spartachiadele de iarnă și de 
vară ale tineretului etc. Ele
mentele talentate din masa 
largă a tinerilor sportivi s-au 
afirmat cu prilejul acestor 
concursuri. Cei mai buni din
tre aceștia, campioni și re- 
cordmeni ai țării, au avut 
marea cinste de a reprezenta 
culorile sportive ale patriei 
în marile întreceri sportive 
internaționale.

In acești ani, participînd la 
diferit© competiții în țară și 
peste hotare, sportivii noștri 
au stabilit peste 30 de recor
duri ale lumii, obținînd tot
odată numeroase titluri de 
campioni mondiali, europeni, 
balcanici și mondiali univer
sitari.

Lucrările Conferinței pe 
țară a U.C.F.S. vor însemna 
desigur un pas important îna
inte spre îndeplinirea sarcini
lor de răspundere ce revin 
mișcării sportive în lărgirea 
caracterului ei de masă, în 
cuprinderea întregului tine
ret în practicarea permanen
tă a exercițiilor fizice și a 
sportului. Măsurile ce vor fi 
preconizate în conferință vor 
aduce neîndoielnic o contri
buție însemnată Ia dezvolta
rea pe mai departe a mișcă
rii sportive din țara noastră.

Urăm succes deplin lucră
rilor Conferinței pe tară a 
Uniunii de Cultură Fizică și 
Sport 1

„Scînteia tineretului"



Noua aparatură experimentala a laboratorului de redresor, de înaltă tensiune al Institutului unional electrotehnic 
„V. L Lenin* din Moscova.

Foto : TASS-MOSCOVA

Lucrări de primăvară 
pentru ridicarea producției 

pajiștilor naturale
irectivel© celui 
de-al IlI-lea Con
gres al P.M.R. pun 
în fața oameni
lor muncii din a- 
gricultură sarcina 
de a mări, în ur

mătorii ani, producția d = 
masă verde pe pășunile si f*- 
nețele naturale, astfel ca c- 
oeasta să ajungă la lO.CrJC 
kg/hectar.

In perioada de sfirșiî de 
iarnă — început de primăva
ră, pe aceste suprafețe se a- 
plică o serie de măsuri a- 
grotehnice, caie au un &fec 
deosebit de mare asupra spo
ririi producției.

în mod obișnuit, producția 
medie de masă verde c pa
jiștilor este de 1.500 — 22 221 
kg, cees ce înseamnă c va- 
riabilitate foarte largă. Se în
țelege că atenția ncasuă 
buie să se îndrepte sete 
dicarea producției paț.c 
și menținerea la un ni . 
înalt de producții a pa/.stilor 
bune.

Printre lucrările agrotehnice 
care se aplică în perioada de 
sfîrșit de iarnă si pr.mâvara 
devreme se numără aplicarea 
îngrășămintelor și amenda
mentelor, grăpatul, supraînsă- 
mînțcrtul, distrugerea mușu
roaielor, îndepărtarea excesu
lui de apă etc.

Experiențele făcute in țara 
noastră cu aplicarea îngră
șămintelor arată că acestea 
au un rol hotărîtor în creș
terea producției și îmbunătă
țirea calității ei.

Gunoiul de grajd se aplică 
de regulă toamna. Pe pășu
nile și iinețele de munte el se 
poate aplica și primăvara de
vreme, în perioadele cînd so
lul este încă înghețat și se 
poate face ușor transportul. 
Experiențele făcute pe pajiș
tile din Țara Bîrsei au ară
tat că prin aplicarea a 20 iha 
gunoi de grajd se obțin în 
anul aplicării sporuri de pro
ducție de peste 1200 kg./ha 
masă verde față de pajiștea 
neîngrășată. în anii al doi
lea și al treilea se mai obțin 
încă sporuri de producție ce 
însemnează 500 — 800 kg/ha. 
Gunoiul de grajd care se a- 
plică trebuie să fie cu atît 
mai bine descompus cu cît 
zona este mai călduroasă și 
cu perioade de secetă.

In această perioadă se a- 
plică cu mult folos mustul de 
gunoi de grajd colectat la 

MATERIALE ULTRAREZISTENTE
Una din sarcinile cele mai 

importante ale științei 
contemporane este crea

rea unor materiale dotate cu 
o mare rezistență mecanică. 
Astfel de materiale necesare 
în industria constructoare de 
mașini, pentru construcții și 
alte ramuri ale industriei 
constituie în prezent obiectul 
de studiu al multor oameni de 
știință.

In urma eforturilor crea
toare ale oamenilor de 
știință din Uniunea Sovietică 
reuniți în jurul Institutului de 
chimie-fizică al Academiei de 
Științe a U.R.S.S. au fost ob
ținute citeva realizări impor
tante pe acest tărîm:

Recorduri 
în „lumea" oțelului

Oțelul, deși este un „model’’ 
de rezistență nu-i satisface întot
deauna pe metalurgi. Aliajele sale 
actuale prezintă destule inconve
niente pe care colaboratorii In
stitutului central de cercetări -știin
țifice în domeniul siderurgiei,

„I. P. Bardin” au încercat să le 
remedieze. Numai în cursul ulti
mului an au fost puse la punct 
procedee tehnologice pentru ci
teva zeci de tipuri de oțeluri spe
ciale. Oțelul 65 GS elaborat și 
încercat în industrie se caracteri
zează prinfr-o înaltă rezistență, 
pentru armături, asigurînd obține
rea unor proprietăți mecanice mai 
stabile și mai uniforme. Oțelul 
El 958 folosit la matrițarea alia
jelor greu deformabile a arătat 
că mărește de 2-4 ori stabilitatea 
sculelor în comparație cu oțelul 
„clasic”. Unele oțeluri cu adaus 
de azot dețin adevărate „recor
duri” de rezistență la coroziune.

Utilizarea „pămînturilor rare” 
în aliajele unor oțeluri, topirea în 
vid, depunerea prin pulverizare și 
alte procedee tehnologice au per
mis obținerea unor materiale cu 
energie electrică înaltă a căror

platforme, atît direct din grajd 
cît și din gunoi. El se aplică 
în cantitate de 15 — 20.000 li
tri la hectar. Experiențele au 
arătat câ prin această ingră- 
șare sg obțm sporuri de pro
ducție de 5X0 — 6000 kg ha 
masă verde pe pășuni și de 
peste 1200 kg fin uscat Spo
ruri asemănătoare de pro
ducții se cbțin și atunci cînd 
se aplică un îngrâșămînt

TE TEME AGROTEHMTE
local denumit tulbureală. A- 
cesia este un amestec de bă
legar, urină și apă, care se 
prepară în gropi speciale, cu 
puțin înainte de aplicare.

Cu cit pășunea este mai 
slabă, cu atlt efectul aplicării 
îngrășămintelor organice este 
mai mare.

Prin îngrășarea cu gunoi de 
grajd, must sau tulbureală, pe 
lingă creșterea procuctie: se 
realizează o îmbunătățire flo
ristică. Speciile inferioare ca 
valoare furajeră dispar, iar 
locul lor este luat de gxasni- 
nee și leguminoase, bogate 
in substanțe nutritive.

O metodă foarte eficace de 
ingrășare a pășunilor este 
tîrlirea. In acest scop, pe pă
șuni se fac țarcuri în care 
oile dorm 1—3 nopți. După a- 
cest interval de timp, țarcul 
se mută, astfel că se îngrașă 
suprafețe mari. Tîrlirea se or
ganizează în timpul lunilor 
iunie și iulie, dar efectul ei 
se manifestă puternic în anul 
următor, cînd se obțin sporuri 
de 2 — 3 ori mai mari decît 
pe suprafețele netîrlite.

Intre îngrășămintele chimi
ce, azotatul de amoniu aduce 
sporurile cele mai mari de 
producție. El se aplică în can
titate de 120 — 180 kg/ha 
asigură sporuri mari în anul 
aplicării, mergînd pînă la 
dublarea producției, iar în 
anul următor dă sporuri de 
30 — 35 la sută.

în ceea ce privește grăpa
tul pajiștilor, această lucrare 
trebuie făcută cu multă bă
gare de seamă. De obicei se 
grăpează pajiștile în care 
domină plantele cu talie înal
tă și cele cu înrădăcinare a- 
dîncă și cu tufă rară. De ase
menea, se grăpează pajiștile 
inundabile, după retragerea 
apei, precum și pajiștile pe 
care s-au aplicat îngrășămin

U Oțelul „clasic" a fost... detronat 0 Sticla, material fragil? Nicidecum!
S Există și ceva mai dur ca diamantul... # De la polimerii organici 

Ia polimerii anorganici £ Cauciuc cu rezistența dublă

te chimice și amendamente, 
ori s-au semănat nai specii, 
pentru a se îndesi pajiștea.

Suprainsămînțarea pajiști
lor naturale se aplică acolo 
unde exista goluri sau vege
tația este de calitate inferi
oară. Odată cu supxainsămîn- 
țaiea se aplică 100 — 150 kg 
azotat de amoniu și 200 — 250 
kg superfosfaț la hectar. După 
xăspîndirea semințelor și a 

îngrășămintelor se face gxă- 
paiea. Prin supraînsămințare 
s-au obținut sporuri de pro
ducție de 1660—2180 kg la 
hectar fin, față de parcela cu 
vegetație Tară.

O lucrare de mare însem
nătate pentru sporirea pro
ducție: pe pajiștile natiiraie 
este distingerea morar ocnei o: 
făcute de drtite și de tiunxro 
precum și a arasaroaieic: fă
cute de plantei • cu tufă 
deasă.

Dtsougeiea muraroa-eior se 
face manual cu sapele sau 
mecanizat cu gelâul sau rin
deaua de mușuroaie trasă de 

folosire va ușura mult construirea 
mașinilor electrice cu greutate 
mică.

Solid ca oțelul 
și transparent 

ca sticla
In domeniul sticlei, la Institutul 

„Mendeleev” din Moscova au 
fost obținute interesante perfor
manțe. Sticla în ,,foițe” legate 
prin rășini cu un coeficient de re
fracție apropiat de cel al sticlei, 
formează o masă compactă de o 
rezistență apropiată de cea a oțe
lului.

Din noul material care e solid 
ca oțelul și transparent ca sticla, 
se vor putea construi tuburi, mo
bile, caroserii de mașini, acope
rișuri și ziduri pentru case etc.

S-au obținut, de asemenea fi
bre de sticlă din care pot fi fa
bricate odgoane. Ele sînf de 10 
ori mai rezistente decrt cele de 

2—3 perechi de animale șl cu 
grederul, acționat de tractor.

Pe pășunile cu exces de 
umiditate este necesar să se 
ia din timp măsuri de înde
părtare a apei prin diferite 
metode, începînd cu șanțurile 
de scurgere și terminând cu 
sistemele cele mai diferite de 
drenaj.

O lucrare care se executa 
prin excelență primăvara 
foarte devreme și chiar în zi
lele liniștite de iarnă este 
scoaterea mărăcinișurilox, 
stiingerea lor și fodosirea la 
încălzitul caselor, sau chiar 
arderea pe loc și împrăștie- 
rea cenușei pe toată pajiștea. 
Acolo unde mărăcinii au rol 
de apărare împotriva ero
ziunii, ei se lasă pe loc pînă 
ia aplicarea măsurilor spe
ciale de combatere a ero
ziunii.

Aplicarea măsurilor enu
merate asigură sporirea in- 
s»~natiT a produepei de masă 
verde și de fia pe pajiștile 
namrate. care au un răi de 
seamă !a realizarea unei 
baze furajere puternice pen
tru dezvoltarea zootehniei, in 
piin aviz: la țara noastră.

Ing. TEODOR MOSCALU 
ca nd . dat In țtâir.țe agricole

oțel. Pentru rea .zarea aceste: re
zistențe ex+raord nare, sfida e fi
lată cu o viteză de 50 Oe metri 
pe secundă.

Un tip spec ai de sticlă al cărei 
prototip a fost recen4 elaborat, 
va da o nouă „viață” maselor 
plastice cu care va fi a! at. Din 
acest aliaj sui-gene- s se vor con
strui vagoane de cale ferată și 
șalupe, cisterne șî țevi pentru 
conducte, mobilă și acoperișuri 
prefabricate.

„Rivalii" 
diamantelor 

naturale
Sinteza unor substanțe extrem 

de dure, oferă posib.l.ratea de 
accelerare enormă a viteze de 
prelucrare a metalelor și de fo
rare a sondelor. Aceste posibili
tăți sînt satisfăcute de sinteza ar
tificială a diamantului și a bora- 
zonului, un material tot atît de

Muzee științifice 

„Gheorghe 
Marinescu “ 
pi casa din strada lulius 
/ Fucik nr. 21 in care a 

trdit și a muncit creme 
de aproape trei decenii ilus
trul om de știință Gheorghe 
Marinescu, ființează astăzi un 
muzeu memorial. Obiectele 
care au aparținut savantului, 
cărți și manuscrise, diverse 
exponate, reconstituie istoria 
unei vieți minunate închinate 
muncii, științei și progresului.

Exponatele muzeului dezvă
luie condițiile vitrige in care 
a fost nevoit să muncească 
savantul (deși fusese procla
mat „doctor honoris causa** a 
patru universități, membru a 
7 academii și membru de o- 
noare al unor numeroase in
stitute științifice, printre care 
și .Societatea de neurologie și 
psihiatrie’* din Moscova). Prin
tre cele 1.000 de lucrări știin
țifice ale prof. Gh. Marinescu, 
un rol important il ocupă „Ce
lula nervoasă** apărută in anul 
1909. Această operă mărturi
sește că profesorul romin a 
fost printre primii dintre ma
rii cercetători din lume care a 
pătruns în tainele scoarței ce
rebrale.

Vizitatorii muzeului se o- 
presc cu interes în fața expo
natelor care arată totala ade
ziune a savantului romin la 
concepția fiziologică cea mai 
înaintată — învățătura lui 
Pavlov despre reflexele con
diționate. Combătând idealis
mul și misticismul, Gh. Ma
rinescu a susținut în întrea
ga sa viață necesitatea condi
ționării explicării fenomenelor 
psihologiei și psihopatologiei 
de baza lor materială, — creie
rul. Ideile materialiste ale lui 
Gh. Marinescu au culminat în 
studiul „Determinism și cau- 
zilitate în biologie" apărut in 
anul 1938, cu puțină vreme 
înainte de moartea sa.

Pregnant e înfățișată in mu
zeu activitatea cetățenească 
a savantului, atitudinea sa 
împotriva obscurantismului și 
exploatării, grija cu care s-a 
ocupat de creșterea tinerilor.

L. CRISTESCU

Iuti-unul din laboratoarele 

Institutului de cer catâri pen

tru forajul și extracția țițeiu- 

lui-Cîmpina 

dur ca și diamantul necunoscut 
în natură.

Procedeele oe fabricare a o a- 
mantelor artificiale puse la punct 
de fizicienii sovietici sint folos 4e 
acum pe scară industrială. ..Riva
lii” diamantelor naturale au a”â- 
tat că instrumentele abrazive care 
le folosesc sînt cu 40 la sută ma> 
rezistente decit nstrumenfeie care 
utilizează diamante naturale.

Pe „ordinea de zi” a cercetă
torilor sovietici figurează în pre
zent sinteza unor minerale indis
pensabile industriei cum sînt mica, 
cuarțul și asbestul. Materialele ar
tificiale vor trebui și în acest caz 
să întreacă în rezistentă pe cele 
naturale.

...Și polimerii 
au un cuvînf 

de spus
Posibilități vaste se deschid și 

în privința prelucrării polimerilor

Wll

In laboratorul de electronică și automatizări al Institutu
lui de cercetări științifice pentru protecția muncii

Foto: AGERPRES

DIN REALIZĂRILEInstitutului de cercetări pentru forajul și extracția țițeiului
» Totul pentru sporirea producției • Cum 

curge iifeiul în laboraior

Tehnica modernă pune la în- 
demîna petroliștilor arme 
tot mai puternice prin care 

stăpinesc rațional adîncurile, fă- 
cindu-le izvor de țiței tot mai îm
belșugat. Astăzi, sute de sonde 
care păreau stinse pe veci sînt 
readuse la viață.

O imagine vie a realizărilor in 
domeniul înzestrării petroliștilor 
cu tehnica nouă, ne facem vizi- 
tind Institutul de cercetări pentru 
forajul și extracția țițeiului, aflat 
la Cîmpina.

Sa pomenim cîteva din ultimele 
realizări obținute aici.

în atenția cercetătorilor a stat 
printre altele problema elabo
rării unor noi metode eficace 
de combatere a viiturilor de 
nisip la sonde. Prin aplicarea 
noilor metode propuse de institut 
pentru combaterea viiturilor de 
nisip s-au obținut importante can
tități de țiței în plus și s-au rea
lizat economii în valoare de 
3.500.000 lei.

Colectivul laboratorului de 
mecanica zăcămintelor a rea
lizat un aparat electric cu re
țele pentru studiul curgerii prin 
medii poroase. Tehnicienii Ion Bu
lat și Silvia Mola ne prezintă a- 
cest aparat a cărui funcționare 
este deosebit de interesantă. 
Curgerea fluidelor ca țiței și apă, 
prin stratele poroase din adîncu
rile pămîntului este reprezentată 
în laborator prin trecerea curen
tului prin conductori electrici. A- 
paratul se compune din șapte pa
nouri de rezistență care în final 
conțin 3.500 de potențiometre re
glabile, o masă cu tablouri de 
comandă și un pupitru pentru su
prapunerea rețelei pe harta zăcă- 
mintului.

De altfel, în afară de modela

sintetici. Modificarea procedeelor 
tehnolog ce ale cauciucului vulca- 
nizat a permis p'of. A. B. Taub- 
man și colaboratorilor săi dubla
rea rezistenței cauciucului gata 
fabricat. Noul cauciuc are totoda
tă o mare stabilitate la variațiile 
de temperatură și își menține e- 
lasticitafea un timp nelimitat.

Po'imerii sintetici organici cu
nosc o nouă etapă prin introdu
cerea în compoziția lor chimică a 
unor elemente anorganice. Rezis
tența lor crește în acest fel de 
zeci de ori. De altfel, se studiază 
obținerea unor polimeri anorga
nici care vor depăși în rezistență 
pe „frați i” lor de natură orga
nică.

Desigur, lista noilor materiale 
caracterizate prinfr-o înaltă re
zistență obținute de savanții so
vietici este mult mai mare. Am 
mai putea cita țesăturile refrac
tare, materialele pentru recipiente 
rezistente la acizi, materiale ne
inflamabile, buloanele care nu tre
buie izolate de curentul electric, 
rășinile necesare sudării podurilor 
și multe altele.

ION MIREA 

rea electrică, cercetătorii se ocu
pă și de modelarea hidraulică, 
adică de studiul curgerii fluidelor 
în zăcămint pe baza observării 
mișcării unor lichide în vase ca
pilare. Zile în fir chimistul Con
stantin Drăgan urmărește și stu
diază, iar fotograful Victor Mihuț 
imortalizează pe film diferite faze 
ale curgerii fluidelor prin două 
strate exploatate, prin aceeași 
gaură de sondă. Mișcarea apei 
colorate prin vase este aidoma 
curgerii țițeiului în rocile poroase 
din zăcămint.

Specialiștii laboratorului s-au de
plasat de curînd în schela Berea 
unde au studiat fluide de foraj 
pentru traversarea argilelor și a 
gipsului obținînd rezultate bune.

Pentru cercetători nu există o- 
preliști în dezvăluirea fainelor 
straielor productive. Daca nu pof 
pătrunde acolo, dacă aparatele 
introduse în sonde nu pot înre
gistra exact ce se petrece la sute 
și mii de metri în inima rocilor, 
ei imaginează și apoi creează 
modele în laborator care produc 
aidoma mișcarea țițeiului, apei, 
cursa pompei și altele. Ei dau 
astfel viață la sute de sonde pă
răsite, ajută petroliștilor să smul
gă pămîntului cantități de țiței tot 
mai mari,

S. SIMION

Pe șantierele termocentra
lei din Ruda Slaska (R. P.

Polonă).

Foto : C.A.F.-VARȘOVIA

„Tehnologul 
automat"

>

Specialiștii ucraineni au 
elaborat o metodă de 
proiectare a proceselor 

tehnologice de prelucrare prin 
așchiere a pieselor, folosind 
strunguri comandate de ma
șini de calculat electronice.

Fără participarea omului, 
automatul verifică concordan
ța dimensiunilor pieselor men
ționate în schițe, alege regi
mul cel mai rațional de tăiere, 
scula necesară, indică ordinea 
operațiilor tehnologice. După 
ce a soluționat aceste proble
me, mașina de calculat alcă- 
tuește programul pentru diri
jarea automată a mașinii, pro
gram care se aplică pe o ban
dă perforată sau magnetică.

Cercetările au arătat că dis
pozitivul poate elabora tehno
logia prelucrării pieselor nu 
numai pentru strunguri auto
mate, ci și pentru strungurile 
manuale. Aceasta va permite 
folosirea mai largă a noului 
sistem automat, reducerea 
substanțială a efortului și tim
pului necesar elaborării pro
ceselor tehnologice de pro
ducție.

La telefon— 
întreaga planetă

S-a terminat experimentarea 
noii aparaturi electronice 
semiautomate de tip „Tesla 

MN 60” pentru legătura telefoni
că semiautomată internațională în
tre Moscova, Praga și Berlin, pre
cum și între aceste orașe și alte 
capitale europene. Aparatura este 
o creație comună a specialiștilor 
din R. P. Ungară, R. D. Germană, 
R. S. Cehoslovacă și U.R.S.S.

Tehnica apelului oricărui oraș 
îndepărtat de pe glob va fi ex
trem de simplă. Abonatul formea
ză pe discul telefonului sau nu
mărul postului internațional, nu
mărul din două cifre al țării che
mate și numărul abonatului.

Au șî fost stabilite numerele de 
telefon cu ajutorul cărora vor pu
tea fi chemate diferite |ări. Pen
tru diverse zone din U.R.S.S. au 
fost rezervate numerele între 58 
și 69, pentru Cehoslovacia nr. 57, 
pentru Anglia nr. 41, pentru Un
garia nr. 35, pentru Franța nr. 33, 
pentru Bulgaria nr. 28, pentru Ro- 
mînja nr. 47 etc.

Cu ajutorul noii aparaturi, re
țeaua telefonică din U.R.S.S. va 
fi conectată la rețeaua telefonică 
mondială semiautomată, iar ulte
rior și la cea automată.

înlocuitor al gipsului 
în chirurgie

Docentul dr. E Schultz (Var
șovia) împreună cu ing. S. 
Walinski (Institutul de ma

terii artificiale) au elaborat tehno
logia de producție a materiei ar
tificiale „Ortodur” policlorură de 
vinii care înlocuiește cu succes 
gipsul chirurgical.

Sub acțiunea apei fierbinți „Or- 
todurul” se înmoaie. O bucată 
umedă de „Ortodur” aplicată pe 
o extremitate fracturată se mu
lează etanș pe aceasta. După cî
teva minute „Ortodurul" se soli
difică păstrîndu-și forma ce i-a 
fost imprimată inițial.

Spre deosebire de gips, un 
pansament din „Ortodur” este 
mult mai ușor și mai igienic. El 
poate fi spălat și bolnavul poate 
face chiar baie avînd aplicat „Or
todurul”. De asemenea, el lasă să 
pătrundă lesne aerul.
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„locul tău pe marele șantier al construcției socialiste"
sute de

ecile de

■ Er-l'JBWi Lugoj, .......
iHTTmTmlll chează chipurile a 

sute și sute de 
absolvenți care au trecut prin 
această școală. E o tradiție 
frumoasă, care poartă în sine 
nu o simplă amintire, ci mân
dria școlii de a fi crescut mul
te promoții de absolvenți. 
Privești chipurile absolvenți
lor și te întrebi firesc : unde 
se află ei acum, unde mun
cesc ? Răspunsul nu-i așa de 
greu de aflat, căci școala con
sideră ca o datorie a sa să 
știe ce fac tinerii pe care i-a 
pregătit pentru muncă, pentru 
viață.

Astfel, am aflat de la di* 
rectorul școlii, tovarășul Ti- 
beriu Bulgan, că mulți din
tre absolvenții școlii sînt stu- 
denți la facultățile din Timi
șoara, alții sînt muncitori, 
maiștri; tehnicieni sau ingi
neri la Reșița, „Oțelul roșu" 
și în alte întreprinderi din re
giune.

Obiectivele industriale 
din regiune — spunea tovară
șul T. Bulgan — au devenit 
punctele de atracție pentru 
absolvenții școlii noastre. în 
anii de școală ei fac cunoștin
ță cu aceste obiective, ceea ce 
se soldează mai totdeauna cu 
o hotărîre: alegerea profesiu
nii dintr-un domeniu sau al
tul al ramurii de producție 
respective. Bunăoară, anul a- 
cesta, mai mult de jumătate 
din numărul elevilor claselor 
a Xl-a au hotărît să se în
scrie la școlile tehnice din 
Timișoara și Reșița care pre
gătesc cadre pentru industria 
constructoare de mașini din 
Reșița, industria chimică și cea 
electrotehnică din Timișoara.

Acum, lucrurile sînt lim
pezi pentru fiecare elev din 
clasa a Xl-a. Fiecare și-a ales 
profesiunea. Dar la început de 
an nu era așa. în clasa a 
Xl-a exista „o modă". Cîțiva 
elevi, buni la chimie care se 
bucurau de simpatia colegilor 
lor, au hotărît să îmbrățișeze 
o profesiune din ramura in
dustriei chimice. Fără să ju
dece prea mult, aproape toți 
elevii clasei au hotărît și ei 
să meargă la chimie. Greșeau, 
firește. O confirmau aceasta 
$i notele din catalog, și pro
fesorii care le cunoșteau apti
tudinile. Trebuia intervenit. 
Comitetul organizației U.T.M. 
de an a pregătit o adunare 
generală U.T.M. deschisă cu 
toți elevii claselor a Xl-a cu 
ordinea de zi „Locul tău pe 
marele șantier al construcției 
socialiste". Referatul prezen
tat în adunare arăta elevilor 
perspectivele de dezvoltare 
ale regiunii Banat, ce necesi
tăți de cadre există în regiu
ne. Fiecare a fost îndemnat să 
se gîndească unde este locul 
lui pe marele șantier al con
strucției socialiste. „Chimiștii" 
au început să înțeleagă că 
s-au pripit în hotărîrea luată 
și să se gîndească cu mai 
multă răspundere la viitorul 
lor.

Școala și organizația U.T.M. 
i-au ajutat în continuare să-și 
cunoască mai bine aptitudini
le precum și posibilitățile pe 
care le 
lorifica.

Elevii 
profilul 

tablouri 
împodobesc 

Școlii 
nr. 1 din 
înmănun-

au pentru a și le va-

doreau să cunoască 
școlilor tehnice din

oporul sovietic, 
glorios construc
tor al comunis
mului, sărbăto
rește în fiecare 
an, la 23 februa
rie, Ziua Forțelor

Armate ale Uniunii Sovietice.
Făurită și educată de 

Partidul Comunist, în frunte 
cu V. I. Lenin, pentru apă
rarea cuceririlor Marii Revo
luții Socialiste din Octombrie, 
Armata Sovietică a străbătut 
un măreț drum de luptă Și 
victorii. De-a lungul celor 44 
de ani de existență, ea s-a 
acoperit de o nepieritoare glo
rie îndeplinlndu-și cu cinste 
nobila sa misiune de a sta de 
strajă intereselor statului și 
poporului sovietic, interese
lor păcii șl securității în 
întreaga lume.

Născută în zilele furtunoa
se de la începutul existenței 
statului sovietic, cînd forțele 
coalizate ale reacțiunii mon
diale și ale contrarevoluției 
interne se aruncaseră cu tur
bare asupra tinerei Repu
blicii Sovietice, armata primu
lui stat al muncitorilor și 
țăranilor a pășit pe porțile 
istoriei încununată de laurii 
victoriei din cele dintîi lupte 
purtate cu înrăiții dușmani 
ai revoluției. Rînd pe rînd, în 
nenumărate lupte, trupele ce
lor 14 state intervenționiste 
și cele ale albgardiștilor au 
fost înfrînte.

Lecția usturătoare pe care 
au primit-o în această primă 
încercare de sugrumare a so
cialismului, nu i-a lecuit însă 
pe imperialiști. Pătrunși de 
ură feroce față de statul so
vietic care era unicul stat 
socialist în acea v<eme, ei au 
pregătit și dezlănțuit o nouă 
agresiune armată împotriva 
Uniunii Sovietice, folosind ca 
forță de șoc Germania fas
cistă înarmată pînă în dinți, 

în Marele Război pentru 
Apărarea Patriei, Forțele Ar
mate ale U.R.S.S., întregul 
popor sovietic, ducînd pe 
umerii lor principala greu
tate a războiului antifascist

regiune. Curiozitatea lor a fost 
satisfăcută; cîteva ore de di- 
rigenție au fost dedicate dis
cutării prospectelor școlilor 
tehnice. Elevii Viorel Brîndu- 
șescu, I. Cornea, Ion Jurcu- 
lescu sînt numai cîțiva dintre 
cei care s-au hotărît să ur
meze o școală tehnică. Ei și- 
au ales chiar locul de muncă. 
Vor să lucreze la Reșița, în 
marele complex metalurgic.

Mulți dintre elevi nu cu
nosc însă uzina; ei și-au ma
nifestat dorința s-o cunoască. 
Comitetul U.T.M., împreună 
cu direcțiunea școlii au hotă
rît ca în vacanța de primă
vară, toți elevii să facă o vi
zită la Combinatul metalur- 
gic-Reșița.

Și în clasa a Xl-a B — u- 
manistă au existat preocupări 
pentru orientarea profesiona
lă a elevilor. încă anul trecut 
dirigintele, Alex. Belu, împreu
nă cu biroul U.T.M. de clasă 
au îndrumat pe elevi să-și a- 
leagă profesia de viitor. Mulți 
elevi ai clasei a Xl-a B s-au 
hotărît să urmeze Institutul 
pedagogic și Institutul agrono
mic. Aceștia se pregătesc cu 
mai multă sîrguință, încă de 
pe acum, pentru examenul de 
admitere în facultate. Dirigin
tele, cunoscindu-le aspirațiile, 
a urmărit pe parcurs situația 
la învățătură a fiecărui elev 
și l-a ajutat in însușirea ma- 
teriei. In Clasă au fost invi- 
tați pînă acum cinci studenți 
de la diferite facultăți din Ti
mișoara. Aceștia au vorbit 
elevilor despre profesia pe 
care și-au ales-o, despre con
dițiile pe care le au studenții 
de a învăța, despre viața din 
cămin, despre examene etc.

Acum, cînd au mai rămas 
cîteva luni pînă la sfirșitul a- 
nului de învățămint, putem ' 
spune cu certitudine că elevii i 
clasei a Xl-a de la Școala me
die nr. 1 din Lugoj știu bine i 
ce au de făcut 
rea examenului 

după absolvi- 
de maturitate.

ILIE MIRCESCU

O invincibilă forță 
pusă în slujba păcii și socialismului

și biruind piedici imense, au 
-dovedlf'un eroism nemăîîfîtîl- 
nit. Dînd lovituri de moarte 
hoardelor hitleriste cotropi
toare, "Tn” manie bătălii din 
fața Moscovei și Leningradu
lui,! în bătăliile legendare de 
pe Volga și de la Kursk, 
în luptele de pe Vistula, 
Dunăre și Oder care au culmi
nat cu marea bătălie a Ber
linului, Armata Sovietică a 
fost principalul făuritor al 
victoriei împotriva Germaniei 
hitleriste. De asemenea, Ar
mata Sovietică a dat lovitura 
hotărîtoare Japoniei milita
riste, înfrîngînd forțele prin
cipale ale acesteia — așa nu
mita armată din Kvantung.

în timpul acestui război a 
ieșit cu tărie în evidență 
inepuizabila forță a Armatei 
Sovietice, invincibilitatea sa, 
al cărei izvor constă în su
perioritatea orînduirii sociale 
și de stat sovietice, în unita
tea de monolit a întregului 
popor, în superioritatea știin
ței militare socialiste asupra 
celei burgheze, în conducerea 
înțeleaptă a partidului comu
nist — inspiratorul și orga
nizatorul tuturor victoriilor 
popoarelor Uniunii Sovietice.

Victoria U.R.S.S. în războ
iul împotriva Germaniei hit-_ 
leriste și a Japoniei milita
riste a avut o importanță 
istorică-mondială. Apărîndu-și 
cu eroism patria și venind 
în ajutorul celorlalte popoare 
înrobite de hitleriști, ostașii 
sovietici, cu prețul a nenumă
rate jertfe, au salvat ome
nirea de pericolul sclaviei 
fasciste.

AUREL MIHAiLOPOL — „Constructorul"
(Expoziția „Cinci ani de fotografie artistică")

TELEGRAMĂ
Cu prilejul celei de-a 44-a 

aniversări a Armatei și Flotei 
Maritime Militare Sovietice, 
ministrul Forțelor Armate ale 
R.P. Romine, general de ar
mată Leontin Sălăjan, a tri
mis ministrului Apărării al 
U.R.S.S., mareșalul Rodion 
Malinovski, o telegramă de 
felicitare.

Militarii Armatei Populare 
Romîne — se spune în tele
gramă — acorda o înaltă pre

După terminarea victorioa
să a celui de-al doilea război 
mondial, poporul sovietic, sub 
conducerea P.C.U.S., și-a con
sacrat toate forțele refacerii 
țării și dezvoltării continue a 
construcției pașnice. In 
U.R.S.S. și în celelalte state 
socialiste se înfăptuiește o 
operă constructivă de propor
ții gigantice, într-un ritm 
fără precedent.

Dînd viață hotărîrilor Con
gresului al XXII-lea al 
P.C.U.S., oamenii sovietici 
croiesc întregii omeniri dru
mul spre societatea cea mai 
dreaptă, cea mai progresistă 

ZIUA ARMATEI SOVIETICE
din istorie, spre înfăptuirea 
visului de aur — comunismul.

Uniunea Sovietică, țară a 
unei gigantice industrii, țară 
care deține primul loc în 
lume în domeniul științei și 
tehnicii, țară care a deschis 
pentru prima oară drumul 
omului în Cosmos, țară ce 
deține întîietatea pe plan 
mondial în numeroase do
menii, se bucură de admira
ția sinceră, de dragostea și 
recunoștința tuturor popoare
lor iubitoare de progres și 
pace.

Guvernul sovietic, ca și gu
vernele celorlalte state socia
liste prietene, duce cu perse
verență o politică de înțele
gere și apropiere între toate 
țările, indiferent de orîn- 

este 
mai

Ei

țuire frăției de arme romîno- 
sovietice cimentate în lupta 
comună împotriva fascismu
lui și se bucură că ea 
astăzi mai trainică și 
puternică decît oricînd.
sînt mîndri că, împreună cu 
Armata Sovietică și cu arma
tele celorlalte state socialiste 
prietene, apără integritatea și 
securitatea marelui lagăr so
cialist și cauza păcii în lume.

General maior
DINCĂ ION

duirea lor socială și de stat. 
Este caracteristic faptul că, 
deși deține superioritatea netă 
în domeniul tehnicii militare, 
tocmai Uniunea Sovietică a 
fost aceea care a lansat che
marea la înfăptuirea dezar
mării generale și totale.

în aceste zile în centrul a- 
tenției mondiale se află din 
nou o importantă inițiativă 
de pace a Uniunii Sovietice: 

propunerea de a se convoca 
„Comitetul celor 18“ la nive
lul șefilor de state și guver
ne. Puternicul ecou al acestei 
inițiative, menite să ducă la 
urnirea din punctul mort a 
problemei dezarmării, subli
niază odată mai mult voința 
U.R.S.S. de a salvgarda pa
cea lumii.

Dar, luptînd pentru apă
rarea păcii, U.R.S.S. și cele
lalte țări socialiste prietene 
nu pot trece cu vederea peri
colul pe care-1 prezintă pen
tru omenire uneltirile agresi
ve imperialiste.

De aceea, atît timp cît con
tinuă uneltirile războinice 
imperialiste, cît timp proble
ma dezarmării se află doar 
în stadiul tratativelor, forțele

Informații
în-Joi a părăsit Capitala, 

dreptîndu-se spre Varșovia, o 
delegație a Uniunii Tineretu
lui Muncitor care va partici
pa la lucrările celui de-al 
II-lea Congres al Uniunii Ti
neretului sătesc din R. P. Po
lonă, ce va avea loc la Varșo
via între 24—26 februarie.

Delegația este condusă de 
tov. Remus Bucșa, membru al 
C.C. al U.T.M., prim-secretar 
al Comitetului regional U.T.M. 
Cluj.

' Joi a avut loc la Ambasada 
R. D. Germane din București 
o conferință de presă.

Ambasadorul Wilhelm Bick 
a vorbit despre însemnătatea 
și rolul Tîrgului de la Leip
zig în dezvoltarea colaborării 
comerciale între țările lumii, 
despre organizarea și despre 
participanții la acest tîrg. 
La conferința de presă a par
ticipat, de asemenea, Kurt En- 
kelmann, adjunct al ministru
lui Comerțului Exterior și 
Intergerman al R.D.G., aflat 
în vizită la București, care 
a răspuns la unele întrebări 
puse de ziariști.

(Agerpres)

legiunea 
au primit 
școala cu 
și spați-

La Drăgănești, 
București, elevii 
în dar o noua 
săli luminoase 
oase, cu un laborator mo
dern. în fotografie ; clă

direa școlii medii 
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păcii sînt datoare să-și men
țină trează, vigilența. Uniunea 
Sovietică* și celelalte state 
socialiste* ale căror forțe ar
mate sînt unite în cadrul 
Tratatului, de la Varșovia, a- 
cordă o atenție neslăbită 
capacității lor de apărare.

P. C. U. S. și guvernul 
U.R.S.S. se îngrijesc zi de zi 
ca Forțele Armate Sovietice 
să dispună de cele mai per
fecționate mijloace de apăra
re a patriei și să fie în per
manență pregătite pentru a 
riposta în modul cuvenit ori
cărui agresor.

Este bine știut că realizările 

industriei, ale științei și tehni
cii sovietice au permis crea
rea într-un timp relativ scurt 
a unei baze tehnico-materiale 
puternice, calitativ noi, pen
tru înzestrarea armatei și flo
tei sovietice cu tehnica mili
tară cea mai modernă.

Armata Sovietică dispune 
în prezent de o nouă catego
rie de forțe amate — trupele 
de rachete, care au o putere 
uriașă și care sînt în perma
nentă stare de luptă, capabile 
în orice clipă să intre în ac
țiune și în măsură să lovea
scă orice punct de pe glob.

Au crescut mult posibilită
țile de luptă ale trupelor de 
uscat sovietice, a căror forță 
principală o constituie azi 
marile unități de rachete.

Noi cărți și broșuri Concert
pentru sate la Vîlcele

ți

'.GOSPODĂRIA 
.'' AGRICOLA

COLECTIVĂ

Pe prima filă a broșurii 
sînt prezentate cititorilor 18 
întrebări despre gospodăria 
colectivă. Acestea se re
feră la avantajele gospodă
riei colective față de înto
vărășirea agricolă, la fon
dul de bază și importanța 
pe care o are acesta pen
tru dezvoltarea gospodă
riei colective, la ziua-mun- 
că, la mijloacele pe care le 
aduc țăranii muncitori la 
înscrierea în G.A.C. Tu
turor acestor întrebări, 
broșura le dă răspun
suri limpezi, cu exemplifi
cări concrete, pe înțelesul 
tuturor. Broșura este de 
mare folos în munca poli
tică de popularizare a a- 
vantajelor gospodăriei co
lective, a drumului agri
culturii socialiste pe care 
a pășit marea majoritate a 
țărănimii noastre.

Broșura „5.000 kg de po
rumb boabe la hectar" pre
zintă, interesant și viu, cele 
mai noi metode agrotehni
ce privind cultivarea po
rumbului în țara noastră, 
Folosind exemple concrete 
din gospodăriile agricole 
de stat și din gospodăriile 
agricole colective, autorul 
explică pe larg fiecare din 
lucrările care privesc cul
tura porumbului, . începînd 
de la lucrările de pregă
tire a solului, selecționarea 
semințelor și pînă la lucră
rile de întreținere și recol
tare.

„5.000 kg de porumb 
boabe la hectar" este o 
broșură din care cei ce lu
crează în agricultură pot 
învăța multe lucruri folo
sitoare.

Apărarea antiaeriană a 
Uniunii Sovietice se bazează 
pe puterea trupelor da rache
te antiaeriene, care cooperea
ză cu noile avioane de vînă- 
toare fără egal în lume. O 
importanță excepțională o 
are faptul că oamenii de 
știință și inginerii sovietici 
au rezolvat cu succes proble
ma distrugerii rachetelor în 
timpul zborului, ceea ce în
seamnă că obiectivele din 
Uniunea Sovietică devin in
vulnerabile chiar și pentru 
cea mai perfecționată armă 
a agresorului.

Chiar dacă ne oprim la a- 
ceste fapte, este limpede că 
eroica Armată Sovietică dis
pune de tot ce este necesar 
pentru a-și îndeplini cu cin
ste datoria față de patrie, 
pentru a sta cu succes de 
strajă păcii în lume.

In acest an sărbătoarea Zi
lei Forțelor Armate Sovieti
ce are loc în U.R.Ș.S.- în con
dițiile unui uriaș avînt poli
tic și în muncă. In întâmpi
narea apropiatelor alegeri în 
Sovietul Suprem al U.R.S.S., 
oamenii sovietici muncesc cu 
elan pentru îndeplinirea sar
cinilor istorice trasate de cel 
de-al XXII-lea Congres al 
P.C.U.S. pentru dezvoltarea 
continuă a economiei și cul
turii, pentru ridicarea nive
lului de trai al poporului. La 
lupta întregului popor sovie
tic pentru noi și noi succese 
în toate domeniile participă 
cu elan și ostașii sovietici. 
Ei își fac datoria perfecțio- 
nînd necontenit măiestria lor 

‘.weHth 

colective

Broșura vorbește pe în
țelesul țăranilor muncitori, 
bazîndu-se exclusiv pe date 
concrete luate din activita
tea unor gospodării colecti
ve, .despre necesitatea și căi
le dezvoltării neîncetate a a- 
vutului obștesc, subliniin- 
du-se rolul pe care îl are 
acesta în întărirea puterii 
economice a gospodăriei 
colective, în creșterea ve
niturilor și bunăstării colec
tiviștilor. în broșură se vor
bește, de asemenea, pe larg 
despre dezvoltarea multila
terală și intensivă a pro
ducției, despre buna orga
nizare a producției și mun
cii și despre cointeresarea 
materială a colectiviștilor. 
Ultimul capitol al cărții de
monstrează necesitatea uni
rii gospodăriilor colective 
mici în gospodării colecti
ve mai mari, posibilitățile 
sporite de dezvoltare pe 
care le oferă această unire.

in
GOSPODĂRIA
COLECTIVĂ

Titlul — „Retribuirea cu 
premii în gospodăria co
lectivă" — ne arată de la 
bun început despre ce este 
vorba într-una din broșu
rile apărute recent în Edi
tura politică. Folosind pe 
larg date din experiența 
colectiviștilor din Hărman, 
regiunea Brașov, în ce pri
vește retribuția suplimen
tară a muncii colectiviști
lor în raport cu sporurile 
de producție obținute, bro
șura reușește să explice pe 
înțelesul tuturor avantajele 
acestui sistem de retribuție.

Datele cuprinse în aceas
tă broșură pot servi ca 
model și pentru alte gos
podării agricole colective 
din țară.

de luptă, întărind spiritul de 
disciplină și organizare, stră- 
juind cu vigilență interesele 
de stat ale patriei.

La sărbătorirea Forțelor 
Armate Sovietice iau parte, 
din toată inima, și poporul 
romîne Forțele Armate ale 
R.P.R. Poporul nostru nutre
ște sentimente de adîncă dra
goste și recunoștință față de 
poporul sovietic și viteaza sa 
armată care l-au ajutat să-i 
alunge pe cotropitorii hitle
riști, să-și ia soarta în pro
priile mîini și să-și constru
iască în libertate o viață 
nouă. Sîngele vărsat de vitejii 
ostași sovietici și romîni 
pentru eliberarea patriei noa
stre a pecetluit pe veci fră
ția de arme romîno-sovietică, 
expresie a prieteniei și alian
ței de nezdruncinat dintre 
popoarele romîn și sovietic.

Pentru ostașii și ofițerii Ar
matei noastre Populare, te
zaurul nesecat al experienței 
Armatei Sovietice constituie 
o sursă de învățăminte pre
țioase în toate domeniile de 
activitate.

Muncind cu elan pentru ri
dicarea neîncetată a pregăti
rii lor de luptă și politice, 
militarii forțelor noastre ar
mate, sub conducerea înțe
leaptă a Partidului Muncito
resc Romîn, stau cu vigilen
ță de strajă securității și in
dependenței țării. în strînsă 
unire cu frații de arme din 
Armata Sovietică și celelalte 
armate ale statelor socialiste, 
ei apără cu strășnicie munca 
pașnică a poporului, cauza 
păcii și socialismului.

Cu prilejul Zilei Forțelor 
Armate ale Uniunii Sovieti
ce, militarii Forțelor noastre 
Armate, împreună cu întregul 
popor romîn adresează glorio
șilor ostași sovietici un 
fierbinte sal-ut și urarea de 
noi succese pe calea apărării 
cauzei sfinte a socialismului și 
comunismului, a păcii în 
lume.

rtiștii care ne-au 
încîntat în seara 
aceea cu arcușul 
lor, interpretînd 
pagini minunate 
de muzică romi- 

nească, nu aveau mai mult de 
12-13 ani. Degetele lor micuțe 
descopereau pe strune noi fru
museți, făceau să palpite — la 
unison cu ei — inimile între
gii asistențe. Și cînd cortina a 
căzut, acoperind ultimul ecou 
al unui vechi cîntec popular, o 
sală întreagă s-a ridicat în ^pi
cioare, aplaudînd minute'' în 
șir.

n 1950, la Vîlcele, în ra
ionul Rîmnicu-Sărat, lua 
ființă prima gospodărie 

agricolă colectivă din comună. 
33 de gospodari, cu 127 hec
tare de pămînt, porneau ca 
pionieri ai unui drum lung, 
menit a schimba din temelii 
viața satului.

— Mi-amitesc — spunea 
Dumitru Gărgărici, unul din 
primii colectiviști — cum ur
măreau rezultatele noastre cei 
care nu intraseră încă în colec
tivă. Dar anii au trecut. Gos
podăria noastră s-a întărit, re
coltele au fost tot mai bogate. 
Cei neîncrezători au început 
să se convingă de avantajele 
colectivei și ne-au urmat ca
lea. Multe s-au schimbat la 
noi acum !

Intr-adevăr, câte nu s-au 
schimbat la Vîlcele. De la 33 
de familii, gospodăria are a*

InsEmnâri
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cum peste 1.100. Întreaga co* 
mună este colectivizată. Pă
mânturile colectivei se întind 
pe o suprafață de 3.834 ha. 
Sectorul zootehnic, pornit la 
început doar cu 11 vaci, nu
mără în prezent 864 bovine, 
960 porci, 1.863 oi și aproape 
5.000 de păsări. Datorită harni
cilor ei colectiviști, G.A.C. de 
la Vîlcele se numără acum în 
rîndurile gospodăriilor multi
milionare. Patru milioane de 
lei însumează astăzi fondul de 
bază al gospodăriei.

Cam pe la mijlocul anului 
trecut, s-au gîndit colec
tiviștii că, pe lîngă cele

lalte realizări ale lor pe tărîm 
cultural, n-ar strica dacă co
piii lor ar învăța muzica. Și 
intr-o bună zi, adunarea gene
rală a colectiviștilor a votat să 
se dea din fondul social-cultu
ral al gospodăriei 25.000 lei 
pentru achiziționarea de in
strumente muzicale. 14 ^acpr- 
deoane, 7 viori, 2 țambale^ o 
ghitară & iată primele instru
mente cumpărate.

Așa s-a născut orchestra.?. 
Artiștii — Ionică Holban, A- 

lex. Gărgărici, Tiberiu Negoi* 
ță, Silvia Spiță și alți 20 de 
elevi la școala din comună; 
sînt cu toții fii de colectiviști. 
Primii pași pe portativ le-au 
fost călăuziți de Titi Oprea și 
Trandafir Popescu, învățători 
la școala din comună.

începutul, ca orice începuti 
a fost destul de greu. Căută
rile profesorilor, încercările 
copiilor, s-au încheiat pină la 
urmă cu succes. „Premiera" — 
e drept, nu prea strălucită w 
a umplut totuși inimile colec
tiviștilor de bucurie.

Acesta a fost începutul.:.
Recent, a avut loc un nou 

spectacol. De data aceasta 
„consacrații", cu fețele îmbu
jorate ca și tntîia oară; au pre
zentat un program și mai bine 
pregătit. In viața culturală a 
satului premiera aceasta a 
fost un eveniment deosebiți 
emoționant.

IOAN VLANGA

Utemista Benei Elena de la 
secția II tricotaje a întreprin
derii „Unitatea" din Sighet 
este socotita cea mai bună 
muncitoare din secție. Acest 
lucru este certificat și de 
controlul de calitate care 
deși dosebit de exigent, dă 
calificative „foarte bune“ 
produselor realizate de ea.

Foto : N. STEI.O1RIAN
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publicate

Pe urmele 
materialelor

In ziarul „Scînteia tinere
tului” nr. 3953 s-a publicat 
articolul intitulat „Voleibaliș
tii au intrat în vacanță...” care 
critica faptul că odată cu în
cheierea turului campionatului 
de volei categoria A pe anul 
1961/1962 nu s-au mai prevă
zut alte competiții în care să 
evolueze echipele de volei din 
prima categorie. Totodată ar
ticolul semnala că această si
tuație va influența negativ 
pregătirea în continuare a e- 
chipelor noastre de volei care 
vor evolua în „Cupa campio
nilor europeni".

Insușindu-și critica făcută 
de ziar, Federația romînă de 
volei ne comunică următoa
rele :

„Pentru pregătirea continuă 
a echipelor participante la 
„Cupa campionilor europeni". 
Clubul Rapid a organizat o 
competiție dotată cu „Cupa 16 
Februarie” la care au partici
pat cele mai bune echipe de 
volei din București : Rapid. 
Dinamo și Steaua la băieți și 
Dinamo, Rapid, C.P.B. și Me
talul la fete.

De asemenea, pentru perioa
da 26 februarie—1 martie ur
mează a se organiza o nouă 
competiție de către Clubul Di
namo. (I. SĂCEANU, secretar 
general al Federației Romine 
de Volei").

Modul defectuos cum func
ționa cercul agrozootehnic de 
la G.A.C. din comuna Seini, 
regiunea Maramureș a fost 
tema unei note critice publi
cată in ziarul „Scînteia tine
retului” nr. 3947 sub titlul 
„Absent... lectorul”.

Sfatul popular al orașului 
Baia Mare, in raza căruia in
tra și comuna Seini, dind curs 
materialului critic publicat de 
ziar, ne-a comunicat :

„Organele competente veri- 
ficînd pe teren cele semnalate 
în articolul ..Absent... lecto
rul” au constatat că sînt întru 
totul întemeiate. Această si
tuație s-a datorat ing. Borlan 
Grigore, lectorul cercului a- 
grozootehnic în cauză, care nu 
a acordat atenția cuvenită ți
nerii cu regularitate a lec
țiilor.

Pentru remedierea lipsurilor 
au fost luate măsurile nece
sare, astfel că pină la data de 
14 februarie s-a predat 
cursanților cercului agrozoo
tehnic de la G.A.C. Seini un 
număr de 9 lecții, iar pe vii
tor planul de lecții va fi strict 
respectat. (Ing. KILIN NICO- 
LAE. vicepreședinte al 
iului popular orâșene 
Mare").

Uziaa de utilaj gieu de am araua. In fotogra
fie un aspect al secției mecanică.

Prietena noastră, cartea

i c n sxă pe un m»- 
r f :e-y. Se rostesc 
sor.sr*e 3 8 fhaje.or 
Țările i tera-e în anti 
nocrat-popular, este 
oe ’arg ' dezvoltarea 
ibliafeci la safe, in 
mp-es* că te «fi» 

sa?ă de spectacole 
■ui d.-fre obișnui: ele

cu prilejul unor 
=nea manifestări, ci și in a- 

2 tematice ale organizației 
on ier , elevii școlii din Ghio- 

: cei ai școlii din satul ve- 
Uoova, discuta adesea des-

oe ] 
roc 
cin, ___ 
pre cărți și despre eroii preferați 
oe care i-au cunoscut în paginile 
acestor cărți. Iar daca am pătrun
se in casee 

o b.blfoiocă 
timp — așa 
t>b' o‘ecara căminului cultural — 

numărul cărților 
se care ie solicită pionierii școlii 
drn comună.

Acestea sînt 
oâriie elevilor 
in care pină 
doi locuitori unul era analfabet.

unde locuiesc școla- 
aproape pretutindeni 
personala. în același 
cum ne mărturisea

leconi

cîteva din preocu- 
din școala unui sat 
acum 15 ani, dirt

și nepublicate
„Faptul că în cartierul „Sta

vila” din orașul Reșița nu e- 
xistă nici un chioșc de difu
zare a presei ne produce greu
tăți în aprovizionarea cu ziare 
și reviste celor ce locuim in 
această parte a orașului nos
tru” — ne-a semnalat într-o 
scrisoare tînărul Brîncuș Ni- 
colae.

Sfatul popular al orașului 
Reșița, căruia redacția i-a tri
mis spre rezolvare această se
sizare, ne-a comunicat: „S-au 
luat măsuri ca difuzarea pre
sei în cartierul „Stavila” să se 
facă prin debitul de tutun ce 
funcționează în acest punct al 
orașului”.

★

„Difuzoarele de radioficare 
instalate în dormitoarele „Ta
berei tineretului" din orașul 
Hunedoara funcționează în 
mod defectuos — ne-a scris 
tînărul muncitor siderurgist 
Vasile Serdiuc.

Cențrul tehnic de întreține
rea telecomunicațiilor P.T.T.R. 
— Deva, informat fiind de 
redacție asupra acestei situații, 
a dispus verificarea instala
ției de radioficare de la ,,Ta-

bara tineretului”-Hunedoara 
și înlocuirea transformatorilor 
defecți. De asemenea, a luat 
măsuri ca pe viitor instalația 
de radioficare în cauză să fie 
bine întreținută.

Elevul Stanescu L Cicerone, 
de la Școala medie Dragășanț 
ne-a scris că elevii, care în 
acest an se pregătesc în ve
derea susținerii examenelor de 
maturitate și de admitere în 
invățămîntul superior, propun 
reeditarea unor cărți de mate
matică ce nu se mai găsesc în 
librării.

Editura tehnică, la care re
dacția a trimis această sesi
zare, ne comunică :

— Lucrările „Geometria tri
unghiului” de Traian Lalescu 
și „Maxime și minime geo
metrice” de Ion Ionescu vor fi 
analizate în vederea reedită
rii lor.

— Lucrarea „Culegere de 
probleme de geometrie” de 
Gheorghe Țițeica, apărută sub 
îngrijirea profesorului Gh. D. 
Simionescu, va apare în cu
rînd într-o nouă ediție.

HHHHI
Creșterea albinelor este rentabilă pentru gospodăria co
lectivă „A. S. Pușkin” din comuna Băicănești. raionul 
Urziceni. Tînăiul apicultor Ștefan D. Ion îngrijește de 

buna întreținere a stupilor pe timpul iernii.
Foto ; AGERPRES

Note bibliografice:

Istoria filozofiei”
vol. IV

!

Cel de-al IV-lea volum al 
„Istoriei filozofiei* — lucrare 
științifică de mari proporții 
editată de Institutul de Filo
zofie al Academiei de Științe 
a U-R-S.S. 
dezvoltării 
în a doua 
lului XIX.

Cel mai 
marcabil eveniment din isto
ria gîndirii filozofice a ome
nirii — apariția în deceniul 
al cincilea al secolului trecut 
a filozofiei marxiste — și-a 
pus amprenta asupra întregii 
dezvoltări a gîndirii filozofi
ce contemporane.

După ce în volumul ante
rior s-a analizat apariția și 
răspîndirea marxismului în 
țările capitalismului dezvoltat 
în lupta cu diferitele școli și 
curente ale filozofiei idealiste 
burgheze, în volumul recent 
apărut se continuă studiul 
gindirii filozofice și sociolo
gice în celelalte țări ale lumii.

Foarte interesant este capi
tolul IV în care se studiază 
dezvoltarea gîndirii filozofice 
și sociologice în țările Euro
pei răsăritene în perioada ca
pitalismului premonopolist 
Subliniind că în aceste țări, 
în a doua jumătate a secolu
lui XIX. avea loc descompu
nerea relațiilor feudale în 
timp ce capitalismul începea 
să se dezvolte, lucrarea înfă
țișează poziția dominantă ce 
aparținea diferitelor curente 
ale filozofiei idealist-religioase. 
Ca reflectare a creșterii miș
cărilor antifeudale — acestor 
curente reacționare li se opu
neau ideile materialiste ale 
democraților revoluționari, ale 
cercetătorilor progresiști din 
domeniul științelor naturii și, 
în special, ideile marxismului, 
care căpătaseră în această pe
rioadă o mare răspîndire în 
mișcarea muncitorească din 
țările Europei răsăritene. Rea
lizat cu sprijinul Academiei 
RJP.R.,- capitolul consacrat 
gindirii din Rom inia prezintă 
pe scurt lupta dintre materia
lism și idealism în domeniul 
dezvoltării filozofiei, gîndirii 
sociale și concepțiilor oameni
lor de știință din Romînia. 
Capitolul se ocupă în conti
nuare de începuturile răspîn- 
dirii marxismului în țara 
noastră.

Celelalte capitole din volum 
analizează gîndirea filozofică 
și sociologică din țările Ame
rica Latine, China, India', ță
rile Orientului Apropiat, Mij
lociu și Japonia.

Astfel. întreaga analiză a 
dezvoltării filozofiei în a doua 
jumătate a secolului XIX do
vedește — așa cum se arată 
in capitolul de încheiere al 
volumului IV al „Istoriei fi
lozofiei* — că „apariția și 
dezvoltarea filozofiei marxis
te — antipodul puternic al fi
lozofiei burgheze — a fost un 
eveniment de o valoare re- 
mc rea cili, că filozofic, marxis
tă s-a siiuat ;a centrul vie
ții ideologice din această pe
rioadă*^

— încheie analiza 
filozofiei mondiale 
jumătate a seco-

important și re-

Campionatele mondiale de schi
După disputa

rea probelor din 
primele patru zile 
ale campionate
lor mondiale de 
schi (probe nor- 

clasamentul pe 
conduce U.R.S.S. cu

fări
51 puncte,

urmată de Norvegia — 44 puncte, 
Finlanda — 22 puncte, Suedia — 
18 puncte, R. D. Germană
R. P. Polonă — cîte 
U.R.S.S. și Norvegia 
cîte 2 medalii de aur. 
și Finlanda cîte una.

5*
5 puncte, 
au cucerit 
iar Suedia

Hochei pe gheață
în cel de-al treilea meci al tur

neului pe care-l întreprinde în 
U.R.S.S., echipa cehoslovacă Dukla 
Jihlava a întîlnit formația S.K.A. 
Kalinin. Hocheiștii cehoslovaci au 
obținut victoria cu scorul de 4—3 
(0-2; 1—1;. 3-0). Echipa ‘ " 
va evolua în continuare în 
Elektrostal.

Dukla 
orașul

In legătură cu campionatul mondial Fotbal

de hochei pe gheată

de hochei a 
viza de in- 

Unite pentru 
campionatul 
cîteva zile,

Avery Brundage, președin
tele Comitetului olimpic inter
național (C.I.O.), s-a adresat 
Departamentului de Stat al 
S U.A. cu rugămintea de a se 
acorda echipei 
R. D. Germane 
trare în Statele 
a participa la 
mondial. Acum
Federația de hochei a Ceho
slovaciei l-a rugat pe Brun
dage să folosească influența 
sa in cadrul C.I.O. pentru a 
se da posibilitate echipei 
R. D. Germane să ia parte la 
campionat. „Deși noi nu avem 
o legătură directă cu Liga 
internațională de hochei, a 
spus Brundage, trebuie totuși 
să ajutăm la rezolvarea aces
tei probleme.

Poziția noastră rămîne ne
schimbată, a adăugat pre
ședintele C.I.O. Sportivilor 
din orice țară trebuie să li se 
asigure dreptul de a participa 
la campionatele diferitelor 
discipline olimpice".

După cum transmite cores-

pondentul din Chicago al a- 
genției Reuter, Avery Brun
dage a subliniat că C.I.O. este 
gata să elibereze sportivilor 
din R. D. Germană legitimații 
olimpice care dau dreptul de 
intrare în țara unde se orga
nizează întreceri la probele o- 
limpice, fără nici o altă viză- 
Brundage speră că Depar
tamentul de Stat al S.U.A. va 
sprijină rugămintea Comitetu
lui olimpic internațional.

Care este atitudinea Depar
tamentului de Stat al S.U.A.? 
Corespondentului agenției Re
uter i s-a dat următorul răs
puns : „In această problemă 
noi trebuie să ne consultăm 
cu reprezentanții Angliei și 
Franței".

r»turMeciul ...... 
pentru sferturile 
de finală ala 
„Cupei campio
nilor europeni” 
la fotbal, dispu
tat la Madrid în
tre echipele Real 

Juventus Torino, s-a 
scorul de 1—0 în

Madrid și 
soldat cu 
favoarea fotbaliștilor italieni. A 
marcat Sivori în minutul 38. 
Cum prima întîlnire a fost 
cîștigată tot cu 1—0 de Real 
Madrid, la 28 februarie se va 
disputa la Paris un meci de 
baraj pentru desemnarea semi
final istei. . i

★

Echipa cehoslovacă Dinamo 
Zilina a învins cu 3—2 (2—0) cu
noscuta formație italiană 
tina, într-un meci contînd 
sferturile de finală ale 
cupelor” la fotbal. Returul 
înfîlniri va avea loc la Florența.

Fioren- 
pentru 

„Cupei 
acestei

(Agerpres)

Toți tinerii învață
(Urmare din pag. l-a)

Sah

Organizațiile U.T.M. din sec
țiile întreprinderii noastre 
și-au adus un aport însem-t 
nat sprijinind puternic con
ducerea întreprinderii, comi
tetul sindicatului, în buna or
ganizare a ridicării calificării 
tinerilor. Pe baza discuțiilor 
organizate în adunările gene-* 
rale, în consfătuirile de pro
ducție, membrii birourilor 
U.T.M. au venit cu sugestii 
pentru îmbunătățirea temati
cilor cursurilor de ridicare a 
calificării, au propus să se or
ganizeze mai multe lecții prac
tice pentru a-i ajuta pe tineri 
să-și însușească cît mai bine 
tainele meseriei. De asemenea, 
ei au dat atenție acțiunii de 
mobilizare a tinerilor la cursu
ri ca și la celelalte forme or
ganizate, au ținut o strînsă 
legătură cu conducerea tehni
că a secțiilor.

Comitetul U.T.M. și-a pro- 
pâs să sprijine și mai mult bi* 
rourile organizațiilor U.T.M. 
de secție ca împreună cu con
ducerile secțiilor și comitetele 
sindicale să ajute pe fiecare 
tînăr* să-și îmbogățească în 
continuare pregătirea profe
sională la nivelul sarcinilor 
mari care stau în fața între
prinderii în privința îmbună
tățirii calității produselor.

fectele acestora, cauzele de
fectelor, precum și ce trebuie 
făcut pentru înlăturarea de
fecțiunilor. în același timp, un 
sudor fruntaș a demonstrat 
practic cum trebuie executată 
corect sudura reperului res
pectiv.

— Ce alte forme de ridicare 
a calificării se folosesc în în
treprindere ?

— Se organizează schimburi 
de experiență, demonstrații 
practice la locul de producție, 
antrenarea tinerilor la citirea 
cărților tehnice, de specialita
te (s-au înființat biblioteci 

‘tehnice volante în fiecare sec
ție), concursuri „Să ne cunoaș
tem meseria” etc. Toate aces
te forme au drept scop ajuto
rarea tinerilor pentru îmbogă
țirea cunoștințelor profesio
nale. Pentru specializarea teh
nicienilor și inginerilor a fost 
organizat un ciclu de 10 con
ferințe : pe diferite teme la 
care au predat lecții confe
rențiari universitari din Bucu
rești și alte orașe invitați în 
mod special în întreprindere.

în runda a 16-a a turneului 
interzonal de șah de la Stocholm, 
Korcinoi l-a învins în 35 de mu
tări pe Bilek, Bolbocan a cîștigat 
la Aaron și Gligorici la Cueliar. 
Liderul clasamentului, Fischer, a 
jucat cu negrele împotriva tînăru- 
lui maesfru sovietic Stein. într-o 
variantă a gambitului damei, Stein 
și-a creat un ușor avantaj pozi
țional, dar n-a reușit săj concteȚi- 
zeze, astfel că la mutarea 26-a a'! 
acceptat propunerea‘. de remiza 
făcută de Fischer. Tot la egalitate” 
s-au încheiat partidele Petrosian- 
Bisguier, Olafsson—Pomar, Ger
man—Schweber și Filip—Porfisch, 
restul partidelor s-au întrerupt. In 
clasament, pe primul loc se află 
Fischer cu 12* 2 puncte, urmat de 
Uhlmann — 10 puncte și o partidă 
întreruptă, Petrosian și Filip — 10 
puncte, Ghelier — puncte și 
două partide întrerupte. Cite 
9*/j puncte și o part, dă întreruptă 
au, de asemenea Korcinoi și Gli
gorici. Singurii jucători * neînvinși 
sînt Fischer și Petrosian. Pînă la 
sfîrșitul turneului au mai rămas 
de disputat 7 runde.

AL. CIUCA

M. FLORIAN

P. LIDIA

Buletinul calității...

o producție a Studioului cinematografic
„București"

V. CLONDAde murcă. Ape

(Urinare din pag. l-a)
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MIRCEA CATARIG 
elev

•a creșterea

romîne, 
executate 
ciun, Mari 
și elfii.

In momentul oe rață membrii 
brigăzii pregătesc un nou program 
pe care îl vor prezerva pină la 
sfîrșitul acestei luni în fața colec
tiviștilor din comuna Mizieș.

comună s-au unit intr-o gos-

Utemișt
Oradea au 
pe săptănr.Tv

Raioane cu agricultura 
complet colectivizată 

Drăgânești-Olt

din __
podărie colectivă.

în comuna Văleni, bunăoară, 
erau pină nu de mult o gospodă
rie colectivă și t întovâ-ăș ' . 
Gospodăria colectivă „Scînte.a a 
obținut succese înserr-are 
dezvoltarea avutului obș*esc. 8 
fermelor de amma.e, a- oc;.n_;. 
producții mari de cereale. Toate 
aceste succese au fost pe larg 
popularizate în rîndul întovarâ: ■ - 
lor, îndeosebi pr.n ac‘iv.'='ea ce 
se desfășura la că cu furai. 
Aici întovărășiții au aflat că co
lectiviștii au obținut prooucț de

Prin sate 
cu brigada 

artistică de agitație

și porumb cu cîte 400—500 
■£ • -a hectar decîf ei, că
S3 zaf o producție de 1.800 
lapțe pe cap de vacă furajată, 
nul trecut au realizat venituri

■ e. "ere scesfea au dus 
i bunăstării colecti- 

irecut s-au reparti
za- c'*e 5,500 kg porumb boa
be, 5:6OO kg gr iu, alte produse și 
cei e ce flecare zl-muncă.

-sj invitat pe 
- c.i ăs; i casele kx noi, să le 

arate cum trăiesc, cum se îmbra
că si ce și-au făcut de ci nd sînt 
— colectiviști. De curînd,
cele 8 întovărășiri ' și-au adunai 
pămînturîie, vitele de muncă și 
une :e'e în gospodăria colectivă.

Oamenii au pășit cu încredere 
pe nou! făgaș. S-a petrecut un 
P'oces firesc. Succesele gospoda- 
• 'or colective, perspectivele de 
viitor ce se deschid în fața aces
tora, au fost hoiăritoare.

Recenf la Școala medie nr. 1 
din orașul Beiuș, din iniția
tiva organizației U.T.M. pe 

școala, a fost înființată o nouă 
brigadă artistică de agitație. Prin
tre altele brigada și-a propus să 
prezinte mai multe spectacole în 
fața țăranilor muncitori în scopul 
popularizării succeselor obținute 
de gospodăriile agricole fruntașe. 
Asffely sub conducerea profesoare: 
Eugenia Șerban, brigada a prezen
tat un frumos spectacol în fața a 
peste 120 de cetățeni din comuna 
Pocola. Cu aceasta ocazie profeso
rul Alexandru Kunceff a vorbit 
despre „împărțirea produselor ia 

folosind în această 
concrete iuate din 
agricole colective 
regiunea noastră.

Cadru din filmul

ziua-muncă", 
direcție date 
gospodăriile 
fruntașe din
Apoi brigada a interpretat cHiece 
despre viața nouă în gospocâr e 
agricole colective.

Mult le-a plăcut locuitor or din 
comuna Pocola, precum și ce’or
din comuna Finiș, care au asistai 
la program, dansunie populare 

sovietice și maghiare 
de uteri.șt.; Petre Cră- 
ia Briscan, loan Galea

iloful sovietic Andrei 
Petrovici a condus 
zece ani unul din 
avioanele de pasa
geri de pe traseul 
Moscova—Sofia. Cu 
pr.'ejul ultimei sale

curse, constată cu părere de rău, 
că atiia vreme nu și-a găsit timp 
să cunoască și să admire frumu
sețile acestei țări și realizările po
porului ei decîf... de la mare al
titudine. Dar prietenii săi bulgari 
ii oferă prilejul ca, timp de două 
săptămîni, sa facă o călătorie tu
ristică, cu un „Moskvici" condus 
de sprințara Ani, pe un traseu cît 
mai cuprinzător și interesant.

Acest fapt ar fi putut constitui, 
pe-tu c neaș*ii bulgari și pentru 
colaboratorii lor sovietici (scena
ristul Valentin Ejov și actorul Va
sili AAerkur iev) un bun pretext 
pentru realizarea unui film semi- 
documenfar despre frumusețile na
turale și despre realizările 
Bulgariei.

Dar creatorii comediei „Fii fe
ricita, Ani I" și-au propus ca 
: mul lor să fie doar o pledoa
rie, simplă și sinceră despre 
prietenie, dragoste și tinerețe. 
Din excursie, cu atîta migală pre
gătită de aviatorii bulgari pentru 
pilotul sovietic, nu prea se alege 
mare lucru. Călătoria lui se rezu
mă la orășelul Kifengrad. Știți de 
ce ? Pentru că bătrînul și inimo
sul Andrei Petrovici și-a propus, 
fără să spună nimănui nimic, s-o 
facă fericită pe Ani. Cum ? Aici 
e tot miezul comediei.

Ani de zile. Andrei Petrovici se 
obișnuise ca de la volanul auto
cisternei care-i alimenta avionul, 
pe aerodromul din Sofia, să-i zîm- 
bească chipul prietenos și lumi
nos al șoferitei Ani. Cu atît mai 
surprins a fost constatînd că ace
eași Ani, așezată la volanul 
„Moskviciului" pregătit pentru 
excursie, nu zîmbește deloc și, pe 
deasupra mai e și gata să izbuc
nească în plîns cînd vine vorba 
despre un orășel, Kifengrad, care, 
ba e banal, ba e interesant, ba 
ar fi bine, ba n-ar fi bine să-l vi
ziteze. Cu perspicacitatea lui de 
om cu multă experiență de viață,

Andrei Petrovici simte că la mij
loc e vorba de... dragoste și con
vins că numai timpul le lipsește 
celor doi îndrăgostiți pentru a 
descurca toate încurcăturile, se 
hotărăște să rămînă... la locul cu 
pricina. Așa are Ani prilejul să 
se împace cu încăpățînatul Bojan.

Creatorii acestei comedii au 
vrut să înfățișeze spectatorilor cî
teva caractere și de aceea s-au 
preocupat mai puțin de construc
ția subiectului sau a acțiunii fil
mului, ca atare, pătrunzînd cu dis
creție, dar cu mult discernămînt, 
In viața sufletească a personajelor 
lor. Cu toate că în orășelul res
pectiv, turistul sovietic nu face

decîf să se plimbe pe străzi sau 
să viziteze modestul muzeu local, 
caracterul lui Andrei Petrovici (in
terpretat de talentatul și atît de 
popularul actor sovietic Vasili 
Murkuriev) ni se dezvăluie, de 
pilda, din întîlnirile sale cu pio
nierii, cărora le povestește cu 
simplitate și căldură o întîmplare 
dramatică din timpul războiului, 
ca și din felul în care se com
portă în fel de fel de împrejurări 
hazlii prilejuite de capricioasa 
dragoste a celor doi tineri.

Cît despre Ani (o reapariție pli
nă de farmec a Nevenei Kokano- 
va) și zidarul Bojan (în rolul că
ruia îl reîntîlnim pe înzestratul 
Kosta Tonev) sînt ajutați să fie fe
riciți chiar dacă pentru asta An
drei Petrovici e nevoit să-și com
pleteze excursia cu ajutorul unei 
cărți de geografie. Nu-i nimic, 
peste un an, Andrei Petrovici se 
va întoarce cu soția lui și vor face 
excursia, pe traseu complet, în 
patru. Atunci, cu siguranță, pilo
tul sovietic va regăsi chipul zîm- 
bitor al micuței prietene Ani, care 
atîția ani îl înfîmpina ca un sim
bol al tinereții și bucuriei, pe ae
roportul din Sofia.

Comedia „Fii fericită, Ani I" 
cucerește pe spectatori prin sim
plitatea și sinceritatea ei, prin 
căldura cu care ne sînt înfățișate 
umanismul și însușirile morale ca
racteristice unui om sovietic, prie
ten și tovarăș de nădejde în toate 
împrejurările vieții.

Fii fericita. Ani T

...este o formă de popularizare 
a întrecerii socialiste pentru reali
zarea de produse de calitate supe
rioară folosită cu mult succes Ir» 
Întreprinderea mecanică din Ro
man. Editat lunar, de către condu
cerea întreprinderii și comitetul 
sindicatului, buletinul cuprinde o 
sinteză a eforturilor depuse de co
lectivul fiecărei secfii pe linia îm
bunătățirii calității produselor. Sînt 
de asemenea scoase în evidență 
cauzele unor neajunsuri.

în buletinul nr. 1 au fost evicfen- 
fiafi muncitori de la linia chiu- 
loase, sectorul II uzina/, atelierul 
mașini-unelte, care au redus 
substantial coeficientul de rebut 
admis și au realizat piese de ca
litate superioară. Muncitorilor da 
la linia cămăși-cilindri, cuzineți- 
bielă, li s-au arăta! cauzele pro
centului mare de rebut realizat.

Buletinul constituie un mijloc 
concret de generalizare a experi
enței înaintate în ce privește îm
bunătățirea calității produselor și 
îndeplinirea angajamentelor luate 
în întrecerea socialistă.

In curînd pe ecrane noul film rominesc

STRĂZILE
AL AMINTIRI



La cercul de pictura de la Școala populară de ară din Baia Mc:e
Foto : N. STELOR1AN

Activitatea culturală 
in școala profesională

n școala noastră 
profesională pre
gătirea multilate
rală a elevilor 
este in primul rind 

1 asigurată prin pro. 
I gramele școlare. In afară de 
i acestea, in școală se desfă

șoară o bogată activitate cul
tural educativă menită să 
dezvolte la ucenici dragostea 
pentru profesia aleasă, să în
tărească răspunderea uceni
cilor pentru însușirea me
seriei, ceea ce contribuie Ia 
educarea elevilor. In pla
nul comun al direcțiunii și 
al comitetului U.T.'M. în- 

i tocmit sub îndrumarea or- 
I ganizației de partid, sint 
i prevăzute numeroase acțiuni 

cu caracter cultvral-edu- 
' cativ printre care: vizionări de
• filme și piese de teatru in co

lectiv, organizarea unor reu
niuni tovărășești, a unor ex
cursii, atragerea unui număr 
mare de elevi la concursul 
..Iubiți cartea", prezentarea 
unor recenzii îndeosebi asu
pra cărților prevăzute obliga-

• toriu in concurs etc. Ne-am

DE I
0 întrecere 
pasionantă

Aici vom munci și noi Bibîiotec personale

Echipele campioane școla
re la baschet ale regiu
nilor Constanța, Ploiești 

și Galați s-au întrecut timp de 
două zile în sala de sport a 
Școlii medii nr. 4 din Galați, 
pentru desemnarea campioni
lor de zonă care vor participa 
la faza finală a campionatului 
școlar republican pe anul 1962.

La capătul unor întreceri 
care au scos în evidență buna 
pregătire a echipelor partici
pante, pe primele locuri s-au 
clasat echipele reprezentative 
ale regiunii Dobrogea.

La băieți, echipa Școlii me
dii nr. 1 Constanța; la fete, 
echipa Școlii medii nr- 2 — 
Constanta.

SCORȚARU MARCEL
lăcătuș

Însofiți de maistrul Dumitru
ChiTiban, am pătruns pe
poarta mare a Șantierului 

naval din Tr. Severin. Primul po
pas l-am făcut în seefia de turnă
torie. Eram numai elevi din anu' 
I al $colii metalurgice din loca - 
fate. Mulți dintre noi, venifi d;n 
diverse comune ale regiun . nu 
mai văzuserărr» o fumător e. Pr vea~ 
pe harnicii muncitori, care f^maj 
in forme metalul incandescent, *a 
cuptoarele mari în care fierbeau 
fonta și oțelul. Strangăria ne 
tîmpinat cu zumzetul ei 
întrerupt La strungu- e mc 
lucrau mutfi tineri, ș: chiar ee> < 
cu un an mai mari decit no . Ti
nerii muncitori de aia ne-au vor
bi) despre munca lor, despre teiul 
cum funcționează aceste mașini. 
Am urcat apoi pe un vas — con-

sfruefie a acesh* mare șantier 
naval. Fiecare d«n noi se gindea 
la dnanurite pe care le va stră
bate vasul pe întinderile nesfîrșite 
a e ape

Tot mai mulți tineri din 
comuna Ștefan Vodă, raionul 
Călărași, își completează 
bibliotecile personale cu noi 
cărți de hteratuiă politică, 
beletristică și agrozooteh
nice. Numai în două săptă- 
mini au fost < 
ceasta comună 
lume. Tinerii 
D- Filimon, V. 
Pîrvu și alții se 
tre cei care 
bogate

Consfătuire cu cititorii 
bibliotecii

Ț~n sala căminului cultu- 
/ ral din comuna Cirja 

regiunea Iași, nu mai 
era nici un loc liber. Erau 
prezenți aproape toți cititorii 
bibliotecii. Consfătuirea,, orga
nizată de comitetul U.T.M. și 
conducerea căminului cultu
ral, avea următoarea temă: 
„Cum putem obține 5000 kg 
porumb la hectar, in cultura 
neirigată11. Consfătuirea a fost 
anunțată cu multe zile îna
inte, astfel ca participanții sâ 
aibă timp să studieze broșuri 
pe această temă, să se pregă
tească.

Referatul prezentat de teh
nicianul agronom C. Spinache 
a arătat experiența gospodă
riei agricole colective de aici 
în cultura porumbului și mă
surile luate pentru viitoarea 
recoltă. Cititorii, în majorita
te tineri, au vorbit despre

învățămintele prețioase culese 
din cărțile citite și despre a- 
plicarea in practică a celor 
învățate.

Tinerii colectiviști au vor
bit despre arăturile adinei de 
toamnă executate pe cele 300 
ha ce vor fi cultivate cu po
rumb, despre importanța se
lecționării seminței, despre 
marile cantități de îngrășă
minte naturale transportate 
pe cimp, precum și despre 
felul cum vor executa ei în- 
sâmințările și celelalte lucrări 
de întreținere.

A fost o consfătuire plină 
de învățăminte prețioase, iar 
comitetul U. T. M. și condu
cerea căminului cultural și-au 
propus să organizeze cit mai 
multe asemenea consfătuiri cu 
cititorii.

N. BUNESCU 
funcționar

DUMITRU CIOANA 
elev

difuzate în a- 
t peste 600 vo- 

colectiviști 
Deacu, Gh. 

numără prin- 
au cele mai 

biblioteci personale.
N. STOENENCO 

activist al Comitetului 
raional U.T.M.

O plăcută surpriză
Zile'e trecute, Casa de cultură 

a studenlifor din Brașov ne-a ofe
rit o plăcută surpriză. O întîlnire 
cu artiștii Teatrului muzical „Gh. 
Dima”. Scopul întîlnirii era popu
larizarea în rîndul studenților a 
muzicii de operă și operetă. 
Thifiativa s-a dovedit a fi deosebit 
de fructuoasă, Studqntii au ascul
ta/ arii din „Rigoleffo'J, „Vînt de

libertate” șj „Lăsa|i-mă să clnt” 
interpretate de Paul Nicolaescu, 
Smaranda Chereanu, Maria Burz și 
H. Zaharescu. După această înfîl- 
nire, numeroși 
sa fie nelipsiți 
Teatrului „Gh.

sfudenfi au hotărît 
de la spectacolele 
Dima’1 din Brașov.

ȘT. CULDA
student

propus, de asemenea, să cu
prindem un număr mai mare 
de elevi in formațiunile cul- 
tural-artistice organizate in 
școală.

De altfel, in școala noastră, 
toți elevii sint cuprinși in 
activitatea culturală. Cum am 
reușit acest lucru ?

S-a stabilit p? fiecare cla
să un plan minim de activi
tăți culturale la care să parti
cipe toți elevii. Unii elevi au 
fost îndrumați ce cărți de 
literatură să citească, în ce 
formații artistice să activeze. 
S-au recomandat cîntecele 
care să fie învățate intr-o 
anumită perioadă de către 
toți ucenicii. în felul ace
sta activitatea culturală de
curge mai organizat și re
zultatele sint mai bune. 
Am vrea să exemplificăm c- 
cest lucru, oprindu-ne la 
clasa a Ilî-a E. Aici sint 30 
de elevi. Care era situa
ția pină nu de mult timp ? 
10 elevi făceau parte din 
echipa de teatru și 2 din cer
cul de artă plastică. Restul? 
Nu se poate spune prea mare 
lucru despre felul cum își fo
loseau aceștia timpul liber. 
Unii mergeau citeodată la film 
sau citeau cite o carte. Nu 
aveau insă o activitate bine 
organizată care să-i preocu
pe, să-i intereseze in mod per
manent. Am organizat o discu
ție în clasă pe marginea în
tocmirii unui plan minim de 
activități culturale. în urma 
propunerilor făcute, a angaja
mentelor luate, în planul res
pectiv au fost trecute urmă
toarele: unui număr de 7 elevi 
printre care Maria Anghel, 
Cornelia Arnăutu, Dinu Radu, 
Eugenia Rădoi, li s-au reco
mandat să citească o carte din 
concurs. Arnăutu va prezenta 
în fața clasei recenzia cărții 
respective și se vor organiza 
discuții: patru ucenici cu în
clinații spre declamare au fost 
îndrumați să învețe unele poe
zii. Alți elevi au fost înca
drați în corul școlii.

Asemenea planuri cu activi
tăți concrete au fost stabilite 
în fiecare clasă iar măsurile 
luate de comitetul U.T.M. și 
direcțiunea școlii contribuie la 
înfăptuirea lor.

Rezultate bune s-au obținut 
și in ce privește activitatea 

' teatrală.
La început ne-am gindit să 

organizăm o echipă de teatru 
a școlii, care să susțină spec
tacole în școală, în între
prinderi. Neam dat seama 
că o singură formație limi
tează participarea elevilor 
care îndrăgesc acest gen de 
activitate culturală. Ne-am 
consultat cu elevii, cu profe- 
sorii-diriginți, cu organizatorii 
U.T.M. pe clase și am ajuns 
la concluzia că avem toate

condițiile ca să organizăm co
lective de teatru in fiecare 
clasă. In clamele ur.de s-au 
format - UI E. III C, III D 
iu fost prezentate scenete cu 
fapte diverse din activitatea 
ucenicilor. Ele au avut un 
caracter agitatoric puternic 
pentru activitatea culturală în 
școală.

O altă formă îndrăgită de 
elevi este cercul de artă plas
tică. Acesta iși desfășoară acti
vitatea sub îndrumarea profe 
soarei Marinescu Elisabeta.

Un mare accent îl punem pe 
dezvoltarea la elevi a intere
sului pentru literatură. In 
cadrul bibliotecii are loc în 
mod permanent o bogată ac
tivitate : se organizează dis
cuții asupra eroilor din cele 
mai cunoscute cărți pentru ti
neret. recenzii. Mai mult de 
jumătate din elevii școlii 
(peste 400) sint cititori frec- 
venți ai bibliotecii noastre. 
Există însă o posibilitate 
cu mare eficacitate pe care 
noi n-am folosit-o îndea
juns : Concursul „Iubiți car
tea". Avem puțini purtă
tori ai insignei „Prieten al 
cărții". Recent am analizat a- 
ceastă situație și s-au luat o 
seamă de măsuri. S-au discu
tat pe clase condițiile de parti
cipare la concurs. Au fost re
cenzate unele cărți obligatorii 
din regulament. Im biblioteca 
școlii se dau consultații, se 
face o largă popularizare a 
concursului. O seamă de cărți 
din concurs au fost discutate 
și în cadrul cercului literar.

Desigur sînt încă multe posi
bilități pe care le avem și pe 
care le folosim în educarea 
elevilor, în pregătirea multi
laterală a viitorilor muncitori: 
vizionări de filme în colectiv 
urmate de discuții pe clase, 
participarea la „Ziua elevu
lui" organizată în cadrul ca
sei de cultură a tineretului 
din raionul nostru, organiza
rea de excursii pentru cunoaș
terea unor monumente isto
rice, a unor obiective mari in
dustriale. ca și a bogățiilor 
patriei etc.

Pe baza experienței pe care 
am dobîndit-o sub îndrumarea 
organizației de partid, cu aju
torul întregului colectiv al 
școlii, al părinților, vom căuta 
mereu noi forme plăcute, in
teresante care să contribuie 
la educarea ucenicilor în spi
ritul dragostei și răspunderii 
pentru meseria aleasă, care 
să-i ajute în dezvoltarea lor 
multilaterală, armonioasă.

IOZEFINA RADULESCU 
directoarea Școlii profesionale 
a Fabricii de încălțăminte 

„Kirov" București

NICOLAE MIERLA 
secretarul 

comitetului U.T.M.

Emil Tuduce, Vasile Baboș și Vasile German —trei tineri 
muncitori de la Uzinele „Unirea" din Cluj — care contri
buie, prin munca lor la bunul renume al mărcii fabricii 
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Noutăti de pe litoral

Lucrări pentru 
îmbunătățirea 

alimentării cu apă
Pe cursul unor rîuri din a- 

propierea centrelor muncito
rești Hunedoara, Reșița, O- 
nești și Baia Mare se desfă
șoară în prezeht lucrări com
plexe pentru îmbunătățirea 
alimentării cu apă a între
prinderilor industriale și a lo
calităților respective.

Pe rîul Cerna se află în 
plina construcție un baraj din 
beton înalt de 50 de m, în 
spatele căruia se va forma im 
lac pe o suprafață de 160 hec
tare. Apa adunată va putea 
satisface cerințele sporite ale 
Combinatului siderurgic din 
Hunedoara, precum și pe cele 
ale minei de fier Teliuc.

Tot aici se află într-un sta
diu avansat lucrările de să
pare a unui tunel de aducțiu- 
ne lung de circa 5 km.

La Secu, lîngă Reșița, s-au 
făcut excavații și s-au turnat 
peste 1000 mc de beton în ve
derea construirii unui alt ba
raj. Anul acesta, va începe 
aici umplerea unui lac de acu
mulare de unde se va trimite 
apă, printr-o conductă de be
ton, spre Combinatul metalur
gic Reșița. Amenajările de 
aici vor asigura totodată re
gularizarea cursului rîului 
Bîrzava și vor transforma re
giunea din jur într-un atrac
tiv loc de agrement.

în curînd va fi zăgăzuit și 
rîul Tazlău pentru a asigura 
cantitatea sporită de apă ne
cesară noului centru al indus
triei chimice — Onești. La 
barajul de pămînt, ce se con
struiește în acest scop la Bel- 
ci, au fost executate trei sfer
turi din volumul lucrărilor. 
Lacul de acumulare, va cuprin
de peste 200.000 mc de apă.

Complexul hidroenergetic 
de la Baia Mare este prevă
zut cu două baraje și o cen
trală hidroelectrică. Pentru 
transportul apei la punctele 
de alimentare se construiesc 
conducte din prefabricate de 
beton. (Agerpres)

Inti-o pauză la biblioteca 
volantă a secției stiungă- 
fie de la Uzina metalui- 

gică din Bacău.

Foto ; N. STELORIAN

Reproducem, cu unele | 
prescurtări, din revista so
vietică „Za Rubejonr no* 
tele de călătorie în Uni
unea Sud-Africană ale lui 
N. M. Makarov, director 
adjunct al Institutului pen
tru Africa al Academiei de 

Științe a U.BS.S.

Ocolind delurosul Cap Blaf, 
pe care se află un far și un 
dig, ne îndreptăm, printr-o in
trare strimtă, spre lagună. L?. 
stingă se întinde mica insula 
Sulsbery, iar la dreapta, cit 
cuprinzi cu ochii, se zăresc de
barcadere, o pădure de maca
rale. catarge de vase, nenumă
ratele antrepozite ale Dur- 
ban-ului — oraș cu o populație 
de aproximativ 400.000 oame
ni, primul port, în ceea ce pri
vește rulajul de mărfuri, d:r. 
Republica sud-africană.

Centrul Durban-ului este 
format de o uriașă îngrămă
dire de magazine cu multe eta
je, construite după ultimul 
cuvînt al tehnicii de construc
ții. Ele sînt destinate bogăta
șilor albi. Chiar aici, alături 
de blocurile cu multe etaje, se 
pitesc prăvălioare mizere — 
pentru albii săraci. Africanii 
fac cumpărături in magazine 
speciale pentru africani, situa
te la periferie.

Mulți călători denumesc Dur- 
ban ul, un oraș al grădinilor. 
Intr-adevăr, atît la periferie, 
cit și în centrul orașului exis
tă o abundență de rondouri 
cu flori, scuaruri, parcuri. A- 
leile umbroase te îmbie cu ră
coarea lor... dar numai dacă 
ești alb 1 „Numai pentru albi" 
— această inscripție o întîl-

Oaspeții de sezon ai litora
lului nostru s-au obiș
nuit ca în fiecare ano

timp călduros sâ fie primiți 
cu noi surprize în stațiunile 
de odihnă. Mai sînt doar cî- 
teva luni pînă la data de 5 
mai, cînd marea își va primi 
primii oaspeți, și constructorii 
de pe litoral zoresc cu termi
narea noilor blocuri, vile și 
restaurante. Adică, în total, 
litoralul va putea să pri
mească în acest an de apro
ximativ 6 ori mai mulți vizi
tatori decît în anul 1955. Ce 
vor găsi nou la Mamaia în a- 
ceastă vară oamenii muncii 
veniți la odihnă ?

Constructorii de la I.S.C.L. 
vor termina la începutul sezo
nului întregul complex hote
lier cu 10.000 de paturi, din 
care jumătate s-au dat în fo
losință anul trecut. în ulti
mele zile, destul de capri
cioase și nefavorabile pentru 
cei care lucrează pe schele, 
se execută mai ales finisaje 
interioare și se amenajează 
spațiile verzi care vor împo
dobi cu arbori ornamentali^ 
flori și evantaie împrejuri
mile. La vară, Mamaia va fi 
mai frumoasă ca orieînd.

La Vasile Roaîta, construc
ția celor 2 vile care vor fi 
date în folosință la începutul 
acestei veri a ajuns la eta
jul II. Ele fac parte din com
plexul de odihnă cu 1.500 de 
paturi care se va termina în 
întregime în anii viitori. Tot

aici se apro'pie de sfîrșit cons
trucția unui restaurant-can- 
tină și a unui pavilion de băi 
reci cu 2.900 locuri.

Pînă și plaja din această 
stațiune va arăta altfel în 
noul sezon. Ea se mărește cu 
2.800 mp prin lucrările de 
amenajare care se fac în pre
zent.

La Mangalia, din cele 19 
blocuri cu 628 apartamente, 
324 apartamente vor fi gata 
chiar în acest sezon.

în afară de constructori, 
pregătiri serioase fac și lu
crătorii de la I.H.R. și I.S.B.C. 
Reparațiile clădirilor mai 
vechi, cursurile de inițiere a 
personalului de serviciu, con
tractele care se încheie cu în
treprinderile comerciale pen
tru aprovizionarea litoralului 
cu mărfurile, produsele și ali
mentele necesare, amenajarea 
cluburilor, a bibliotecilor și 
bazelor sportive, vor asigura 
un confort sporit celor care 
își vor petrece concediul la 
mare.

Adăugați la toate acestea lu
crările de artă, statuile, pic
turile murale și basoreliefu
rile la care lucrează în pre
zent cei mai de seamă artiști 
plastici ai țârii; fîntînile arte
ziene și milioanele de flori de 
pe alei și veți avea aproape 
complet tabloul apropiat al 
perlelor Mării Negre de pe li
toralul romînesc.

GEORGE MIHAESCL

Elevi pe scena
Cu citeva săptămini în ur

mă, corul, echipa de dansuri 
populare și brigada artistică 
de agitație ale Școlii medii nr. 
8 ..Emil Racoviță" din Capi
tală au ocupat locuri frunta
șe la faza concursului cultu
ral artistic al elevilor.

După concurs, formațiile ar
tistice au continuat să susți
nă spectacole. Astfel, brigada 
artistică de agitație, compusă 
in majoritate din elevii clasei 
a Xl-a C, a repurtat un me
ritat succes pe scena Studiou
lui Casei populare de creație.

In seria spectacolelor brigă
zii artistice de agitație, poate 
fi amintit și cel dat pentru 
fruntașii la învățătură din 
școală.

Duminica trecută, brigada, 
corul și echipa de dansuri 
populare s-au intîlnit pe sce
na Teatrului popular al Uzi-, 
nelor . „Republica" realizînd 
spectacolul „Cintă. cîntă, tine
rețe". Spectacolul a constituit 
un adevărat examen înaintea 
fazei orășenești a concursului 
cultural artistic al elevilor.

A. MANGU

neȘii la orice pas : la intrarea 
in biserici, in cinematografe, 
in camera de toaletă a gării 
maritime si chiar pe băncile 
parcurilor...

Aid, doar aerul nu este îm
părțit după criteriul rasial...

„Pașapoarte" 
pentru africani

Ca urmare a politicii de a- 
partheid, segregația a fost in
trodusă chiar și in emisiunile 
de radio și la expozițiile de 
artă. Colecția de legi rasiale 
se completează mereu cu legi 
care de care mai monstruoa
se. Potrivit legii care interzice 
căsătoriile mixte, pentru o le
gătură intre un alb și o afri
cană tribunalul pedepsește pe 
ambii parteneri cu muncă sil
nică pe termen pină la 7 ani. 
După o altă lege, se interzice 
să se facă unui alb o transfu
zie cu singele luat de la un 
african.

Atenția noastră este atrasă 
de o stație de ricșe din piața 
centrală din apropierea mo
numentului ridicat in aminti
rea victimelor celui de-al doi
lea război mondial. Meseria 
de conducător de ricșă consti 
tuie aici un „privilegiu" al zu
lușilor.

Acest vehicul cu roți mari 
de tipul celor de bicicletă, 
este adaptat pentru transpor 
tarea a doi pasageri. In mîini, 
cel ce trage ricșa ține un bici 
și un scut mic, acoperit cu o 
piele de vițel. Biciul este ofe-

identitate. în afară de aceasta, 
un așa-zis pașaport lunar, care 
confirmă că deținătorul său nu 
este șomer.

Un african care pleacă în 
oraș in căutare de lucru, tre
buie să aibă un pașaport săp- 
tăminal. După șase zile, dacă 
nu a găsit de lucru, el trebuie 
să predea pașaportul și să se 
întoarcă în rezervația sa. A- 
cest lucru constrînge pe afri
can să se declare de acord să 
muncească fără plată, numai

NOTE DE DRUM
ÎN UNIUNEA SUD-AFRICANĂ

ORAȘUL
rrt călătorului. Zulusul e con
siderat animal de povară...

Dacă ar putea, rasiștii sud- 
afneani ar interzice în gene
ral celor de culoare accesul în 
oraș. Dar ei au nevoie pentru 
uzine și fabrici de mină de 
lucru ieftină. De aceea, intra
rea celor de culoare în oraș, 
in special a africanilor este 
permisă, fiind însă strict re
glementată. In oraș pot trăi 
numai africanii ale căror ser
vicii sint necesare europenilor. 
Deosebit de sever 
este limitată intra
rea in oraș a femeilor 
negre. Ele primesc 
o asemenea permi
siune numai dacă 
pot dovedi că bărba
tul sau tatăl lor
trăiește de doi ani, fără în
trerupere, in orașul respec
tiv.

Numai unul din doi africani 
atinge in Africa de sud vârsta 
de 16 ani. Dar, atingînd aceas
tă virstă, africanul se vede în 
fața unei mari probleme : pen
tru a lucra, a se deplasa și 
exista in afara zidurilor închi
sorii, el are nevoie de nume
roase pașapoarte. însoțitorul 
nostru începe să enumere: 
primul și cel mai important 
document este dovada că a a- 
chitat impozitul pe cap de lo
cuitor și alte impozite. La ie
șirea din rezervație, fiecare a- 
frican trebuie să aibă un pa
șaport pentru folosirea șosele
lor. în afară de aceasta, el 
trebuie să aibă o permisiune 
ca să părăsească rezervația și, 
obligatoriu, un buletin de

să nu fie nevoit să se întoarcă 
acasă.

Pe lingă aceasta, el trebuie 
să aibă un pașaport de noap
te, care îi dă dreptul să iasă 
in stradă după ora 8 seara.

în afara celor amintite, e- 
xistă o serie întreagă de alte 
pașapoarte: o dovadă că are 
dreptul să trăiască intr-un car
tier rezervat din suburbii, o 
adeverință din partea proprie
tarului întreprinderii sau fer
mei că acel care o prezintă are 
dreptul de a absenta de la lu
cru, etc. Toate aceste docu
mente care lezează demnitatea 
de om, africanul trebuie să le 
aibă în permanență asupra sa. 
Dacă îi lipsește unul singur, 
toate celelalte își pierd valoa
rea. Omul este arestat și tri

mis în închisoare sau la mun
că forțată.

O operajie 
de apendicită — cîștigul 

pe 15 luni

...Un medic radiolog englez 
s-a apropiat de noi pe o stra
dă din Durban, dar nu s-a 
hotărît să se urce pe navă. 
Trebuia să treacă prin fața 

polițiștilor și postu
lui de vameși, iar 
medicul este, și fără 
asta, considerat
„roz"... Ne așezăm 
pe o bancă „numai 
pentru albi". Ri
chard lucrează ca 

radiolog intr-un spital pentru 
africani. Spital ? Cea mai 
pură ficțiune ! De fapt, in rin- 
durile populației africane nu 
se duce nici un fel de acțiune 
curativă și profilactică. Medi
camentele sint foarte scumpe, 
ajutorul medical — de aseme
nea. Dacă un bolnav trebuie 
să-și facă o operație de apen
dicită, el trebuie să plătească 
25-30 lire sterline. Aceasta 
constituie ciștigul unui mun
citor agricol sezonier pe timp 
de 12-15 luni...

Mortalitatea în rindurile 
neeuropenilor din Republica 
sud-africană este de două ori 
mai mare decît in rindurile 
albilor.
Autoritățile orășenești au 

refuzat să ne acorde permisiu
nea să vizităm cartierele din 
Durban, rezervate africanilor.

Intrarea albilor in aceste car
tiere este interzisă, sub pe
deapsa cu închisoarea. în pro
gramul nostru a figurat insă 
o călătorie în rezervația zulu
șilor.

Ghetto-uri africane
Colonizarea Africii de sad 

de către europeni, a dus la 
răpirea păminturilor aparți- 
nind populației ei băștinașe — 
hottentoții și bantu. Pămîntu- 
rile cucerite au fost predate 
colonialiștilor. Lipsiți de pă- 
mint, africanii erau aruncați 
în rezervații. Aceste rezervații 
constituie cel mai barbar mij
loc de asuprire a africanilor.

în conformitate cu „Legea 
pentru dezvoltarea autonomiei 
bantu", adoptată in 1959, re
zervațiile sint considerate 
drept unicul loc legal pentru 
așezările africanilor. Rezerva
țiile ocupă 10 la sută din în
tregul fond de pământuri, de 
regulă, cele mai proaste pă- 
minturi, lipsite de apă sau 
dimpotrivă, mlăștinoase, regiu
ni bintuite de malarie. Rezer
vația este un fel de lagăr de 
concentrare. Ea nu este încon
jurată de un gard, dar nu poa
te fi părăsită fără o permi
siune specială. In rezervație 
însă, pe african îl așteaptă 
foametea, sau temnița dacă 
nu-și face rost de bani ca să 
achite impozitele.

în rezervația Zululand tră
iește într-o mizerie groaznică.

de nedescris, o pătrime din 
totalul zulușilor.

„Cerem lichidarea 
segregajiei 1"

...Dimineața ne deșteaptă 
zăngănitul lanțurilor ancorei: 
ne îndepărtăm de țărm. Ora
șul și portul se cufunda în 
picla albăstrie. Deasupra co
șurilor uzinelor de la margi
nea orașului se înalță dire de 
fum.

După cum aflu din ghidul 
cumpărat, aici se dezvoltă nu 
numai industria de tors și pre
lucrare a linei, ci și industriile 
de tricotaje, carboniferă, de 
prelucrare a lemnului. Durban 
este un mare centru industrial 
al Republicii sud-africane.

în ghid se elogiază aeropor
tul’ modern cu pistele pentru 
avioanele cu reacție. Multe 
rinduri sint rezervate muzeu
lui local de științe naturale, 
în care sint expuse colecții 
bogate de minereuri utile — 
principala avuție a țării. Ș7, 
desigur, se face reclamă pen
tru plaje, restaurante, hote
luri, magazine cu mulfe etaje-..

în amintirea mea persista 
însă și un alt Durban. O de
monstrație tăcută a femeilor 
africane care s-au așezat pe 
jos în fața clădirii municipa
lității. în miinile lor se aflau 
pancarte : „Cerem lichidarea 
segregației" „Cerem anularea 
apartheid-ului!".

...Degetul cel mare ridicat 
de africani care trec in fața 
noastră - salutul lor priete
nesc..,

...Un model in funcțiune al 
primului nostru satelit al Pă
mântului în vitrina unui cu
noscut magazin.

Adio, Durban, orașul sălba
ticilor albi!

ur.de


Dezarmarea —
problema cea mai importantă

a contemporaneității
STOCKHOLM 22 

pres). — Sprijinind 
nerea sovietică ca la lucră
rile Comitetului celor 18 pen
tru dezarmare să participe 
șefii de guverne sau de sta
te, ziarul suedez „Norshens- 
flamman" condamnă mane
vrele țărilor occidentale.

Sîntem ferm convinși, ara
tă în încheiere ziarul, că 
majoritatea covîrșitoare a po
porului suedez așteaptă mă
suri eficiente care să poată 
duce la dezarmare.

★
LONDRA 22 (Agerpres). « 

După cum relatează agenția 
France Presse, în cursul zilei 
de luni o delegație de femei 
care sprijină acțiunile " 
mitetului celor

(Ager- 
propu-

„Co-
100“ pentru

GENEVA 22 (Agerpres). — 
TASS transmite : După cum 
a devenit cunoscut, la 22 fe
bruarie a avut loc a doua în- 
tîlnire neoficială a reprezen
tanților U.R.S.S., S.U.A. și 
Angliei la tratativele în pro
blema încetării experiențelor 
nucleare.

întîlnirile neoficiale au fost 
convocate după ce puterile 
occidentale, din inițiativa

Din lupta 

studenților 

lumii

„Suedia trebuie 
să renunțe

la înarmarea atomică"

Uniunea studenților so- 
cial-democrați din 
Suedia s-a pronunța: 

împotriva cererilor formu
late de cercurile reacțio
nare suedeze ca forțele ar
mate ale țării să fie dotate 
cu arma atomică. -Suedia 
trebuie să renunțe la înar
marea atomică*, se spune 
într-o rezoluție zdeptiîi 
de uniune.

Zi de luptă 
împotriva 

colonialismului
in inițiativa organiza
țiilor gulden țeșn și 
obștești din Rangoon,

la 21 februarie a avut loc 
un miting care s-a desfă
șurat sub lozincile: .Sâ 
fie lichidat definitiv siste
mul colonial. Dezarmare 
generală și totală. Condam
năm pe imperialiștii ame
ricani, inițiatorii boicotului 
comercial împotriva Cubei. 
Sprijinim lupta dreaptă a 
poporului cuban. Irianul de 
vest să fie redat Indoneziei. 
Să fie imediat eliberat An
toine Gizenga, locțiitorul 
primului ministru al Con- 
goului".

Sute de studenți s-au în
dreptat spre Universitatea 
din Rangoon pentru a săr
bători Ziua de luptă a stu
denților împotriva colo
nialismului.

în rezoluția adoptată în 
unanimitate de participan
ții la miting se spune: 
Sprijinim lupta dreaptă 
împotriva colonialismului. 
Sistemul colonial trebuie 
lichidat în întreaga lume !

O declarație 

a studenților 
brazilieni

~r~i niunea națională a sfu- 
// denfilor din Brazilia a 

daf publicității o decla
rație în care își exprimă de
plina aprobare față de recenta 
măsură luată de guvernatorul 
statului Rio Grande Do Sul, 
Leonel Brizolla, de a expropria 
compania americană „Interna
tional Telephone and Tele
graph Corporation". „Această 
acțiune — se spune în decla
rație — a fost luată pentru 
apărarea economiei statului’’. 
Declarafia demască încercările 
ambasadorului S.U.A. în Bra
zilia, Lincoln Gordon, de a 
împiedica exproprierea compa
niei americane și o consideră 
ca o încercare de imixtiune în 
treburile interne ale țării. De
clarația respinge în continua
re afirmația purtătorului de 
cuvînt al Departamentului de 
Stat al S.U.A., F. W. Tully, po
trivit căreia exproprierea ar fi 
„un pas înapoi” în calea apli
cării programului „Alianța 
pentru progres” și o califică 
drept o încercare de presiune 
asupra guvernului brazilian. 
„Aceasta a demonstrat clar 
— se spune în declarație — că 
alianța pentru progres este de 
fapt un instrument pentru 
exercitarea de presiuni”. A- 
ceastă atitudine a S.U.A.
arată declarația în încheiere
_  demască adevărata natură 
a politicii imperialiste a S.U.A. 
pe continentul latino-american.

renunțarea la înarmarea nu
cleară și la experiențele ato
mice a intrat în parlament în- 
mînînd mai multor deputați 
un protest vehement în care, 

spune : 
nucleare 
de moar- 
viitoarea

printre altele, se 
„Toate experiențele 
constituie un pericol 
te pentru actuala și 
generație...

ir.
BAGDAD 22 (Agerpres).

Presa din Republica Irak con
damnă în comentariile sale 
refuzul Occidentului de a ac
cepta propunerea șefului gu
vernului sovietic cu privire la 
începerea la nivel înalt a lu
crărilor Comitetului celor 18 
state pentru dezarmare și 
cheamă la unitate toate forțele 
iubitoare de pace.

DE PESTEHOTARE®
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Ședința festivă consacrată 
celei de-a 44-a aniversări

a Forțelor Armate ale U.R.S.S,

Intervenția 
reprezentantului 

R. P. Romîne

S.U.A., au torpilat conferința 
de la Geneva în problema în
cetării experiențelor cu arma 
nucleară. Pentru a atenua im
presia neplăcuta pe care a 
făcut-o opiniei mondiale acest 
pas al puterilor occidentale, 
reprezentanții S.U.A. și Angli
ei au fost aceia care au pro
pus ca tratativele sâ fie con
tinuate pe cale neoficială. 
Făcînd această propunere, pu
terile occidentale nu și-au 
manifestat însă cîtuși de pu
țin dorința de a o pune în 
practică.
Puterile occidentale propun 

ca această problemă să fie 
transmisa Comitetului celor 18 
state pentru dezarmare. Uniu
nea Sovietică, a declarat re
prezentantul UJI.S.S.. este ne
voită să țină seama de această 
poziție a puterilor occidentale. 
Dorind să se ajungă la un a- 
cord în problema încetării ex- 
penențelor nucleare, Uniunea 
Sovietică nu obiectează împo- 

îr.cercării de a se găsi 
i o narea acestei probleme 
idrul problemei dezarmă- 
merale și totale. O astfel 
luționare. Uniunea Sovie- 

lus-o și anterior, 
le occidentale au 
istă propunere.

în 
rii 
de 
ticâ a 
Dar, r
re I

U.R.S.S. ; aspect de pe șantierul uzinei producătoare de 
mașini „Juguralmaszavod- din Orsk, regiunea Orenburg

Foto: TASS—MOSCOVA

MOSCOVA 22 (Agerpres). 
După cum transmite agenția 
TASS, la 22 februarie a avut 
loc, la Teatrul Armatei Sovie
tice, ședința festivă consacra
tă celei de-a 44-a aniversări 
a Forțelor Armate ale U.R.S-S. 
Au participat comandanți mi
litari sovietici, generali, ami
rali și ofițeri, reprezentanți ai 
opiniei publice din capitala 
sovietică.

Ședința a fost deschisă de 
mareșalul R. I. Malinovski, 
ministrul Apărării al U.R.S.S.

în cuvîntarea pe care a 
rostit-o cu acest prilej, minis
trul Apărării al Uniunii So
vietice a arătat că victoriile

i
e

Inaugurarea 
primului sector 
al „Conductei 

prieteniei"

„Stare de
in Republica

urgentă"
Dominicană...

PRAGA 22. — Corespon
dentul Agerpres transmite: 
La 22 februarie. A. Novotny, 
președintele R. S. Cehoslova
ce. prim-secretar al CC al 
P.C. din Cehoslovacia, a inau
gurat la Bratislava primul 
sector al ..conductei priete
niei* care va transporta pe
trol din UJLS.S. în patru țări 
socialiste: R. S. Cehoslovacă, 
R. D. Germană, R. P. Polonă, 
R. P. Ungară.

La festivitate au participat 
reprezentanți ai țărilor pm 
care trece conducta. A fost de 
față, de asemenea, o delega
ție a R. P. Romîne condusă 
de Mihai Florescu. ministrul 
Industriei Petrolului și Chi
miei.

DOMINGO 22 (Ager- 
Ca și pe vremea iui 
Balaguer, repres:uni:e

SANTO 
p-es). — 
Trujillo ți 
continui în Republica Dominicani.
După cum transmit agențiile ocd- 
der-‘a e ce presă, guvernul dom:- 
nican a msfaurat la 21 februarie, 
^area de urgență" în î-*reaga 
țară sub pretextul „situației fut- 
burf*. £k.pă cum rezultă din re a-

firile agențiilor de presă, guver
nul condus de Rafael Bonnelly se 
folosește de această situație pen
tru a instaura un regim de teroa
re în țară cu scopul de a îndepăr
ta pe reprezentanții partidelor de 
opoziție, care se pronunță pentru 
! bertăți democratice și împotriva 
politicii de aservire a țării 
de S.U.A.

repurtate de Armata Sovieti
că în războiul civil și în Ma
rele Război pentru Apărarea 
Patriei sînt un rezultat firesc 
al marei superiorități a noii 
orînduiri socialiste față de lu
mea tot mai învechită a ca
pitalismului.

Armata și Flota Maritimă 
Militară Sovietică și-au aco
perit stindardul de o glorie 
nepieritoare, a spus R. I. Ma
linovski. Ele au dobîndit re
cunoștința fierbinte și sinceră 
nu numai a poporului sovie
tic, ci și a întregii omeniri 
progresiste.

Ministrul Apărării al 
U.R.S.S. a declarat că Forțele 
Armate Sovietice vor sta tot
deauna de strajă cuceririlor 
poporului sovietic — eroicul 
constructor al comunismului.

Subliniind că prin declara
țiile războinice ale generali
lor N.A.T.O. se urmărește îm
pingerea popoarelor în viitoa
rea unui război racheto-nu- 
clear, vorbitorul a arătat că 
datoria sfîntă a poporului so
vietic este de a opri mîna 
ațîțătorilor la război care a- 
menință pacea, de a urmări 
cu vigilență uneltirile ațîță-

torilor la război, de a întări 
capacitatea de apărare a țării 
și de a perfecționa forțele ar
mate pentru ca nici un fel de 
eventualități să nu-1 surprin
dă nepregătit.

Ministrul Apărării al 
U.R.S.S. a subliniat că dra
gostea de pace a Țării Sovie
tice se explică nu prin slăbi
ciune. „La forță vom răspunde 
cu o forță și mai impresio
nantă" — a declarat el.

Mareșalul R. I. Malinovski 
a reafirmat că forțele armate 
sovietice dispun în prezent 
de tot ce este necesar pentru 
a nimici orice agresor.

Deși “ '
U.R.S.S. au fost 
meric, a declarat 
lor de foc și forța 
cut de mai multe

Participanții la 
fost salutați de reprezentanți 
ai locuitorilor Moscovei, 
muncitorilor din construcții, 
U.T.C.L., colhoznicilor din re
giunea Moscova.

Participanții la ședința fes
tivă au trimis o telegramă de 
salut Comitetului Central al 
Partidului Comunist al Uniu
nii Sovietice.

aleForțele Armate 
reduse nu- 
el, puterea 
lor au cres- 
ori.
ședință au

NEW YORK 22 (Agerpres). 
— In cadrul dezbaterilor care 
au avut loc în Comitetul 
nr. 4 al O.N.U. cu privire la 
situația din Ruanda Urundi 
a luat cuvîntul reprezentan
tul R.P. Romîne, Ion Moraru.

Delegația romînă — a spus 
vorbitorul — subliniază as
pectele pozitive ale proiectului 
de rezoluție propus de 30 de 
delegații afro-asiatice, îndeo
sebi prevederea referitoare la 
acordarea independenței a- 
cestui teritoriu, precum și 
unele măsuri corespunzătoare 
acestui scop. In același timp 
însă, delegația noastră își ex
primă și unele rezerve pri
vind condițiile și împrejură
rile în care, potrivit proiec
tului în discuție, teritoriul 
Ruanda Urundi urmează să-și 
dobîndească independența, Or, 
în cursul acestor dezbateri au 
ieșit în mod clar la iveală in
tențiile puterii administrante 
de a pregăti acordarea inde
pendenței după formula mo
dernă neocolonialistă a „in
dependenței asistate". Iată de 
ce — a subliniat reprezentan
tul R. P. Romîne — teama 
exprimată de adunarea legis
lativă din Urundi în petiția 
sa, ca O.N.U. să nu servească 
instaurării neocolonialismului 
pe teritoriul acestei țări, ne 
pare destul de simptomatică, 
în consecință — a spus I. Mo
raru7 — considerăm că spri
jinul pe care O.N.U. îl va a- 
corda acestei populații trebuie 
să aibă ca scop lichidarea 
oricărui aspect colonial, vechi 
sau nou.

„Locul lui Olczos
este in parlament"

față Formarea noului guvern italian

f

Aspect din timpul unei demonstrații a studenților iranieni 
care învațd în capitala Austriei. Ei au demonstrat împo

triva teroare! și mizeriei care domnește în Iran.

Conferința de presă 
a președintelui S. U. A

WASHINGTON 22 
preț).— La 21 februar 
conferință de presă, p: 
tele Kennedy a adus

fn r.’—:l gl 0© 
efectuat ca k.

g
qz e-CT

M:

je

URSS în acest el ara
tă d cc lat>? rarea ri-rrrr» țârue 
noastre in domer.iul explorăni 
Cosmosului ar fi utilă pentru 
dezvoltarea științei.

Consider, a spus Kennedy, 
această propunere cu privire 
la colaborarea internațională 
în domeniul explorării Cosmo
sului, inclusiv colaborarea so- 
vieto-americană ca fiind foarte 
încurajatoare.

WASHINGTON 22 (Ager
pres). — Diferite personalități 
politice precum și presa occi- 

lă dezbat pe larg pro- 
ea lui N. S Hrușciov 
csâ în telegrama de fe- 
*e adresată președinte- 
iezmedy cu prilejul 2 
orbital al lui Gienn, 
se arau că U RS S.
- ar putea să colabor

in 
Și

25-

1
bene «a corsarrax mesa;u.ui 
tui N. S. Htușxxjv arucole re- 
dacpocale speciale.

Toate ziarele subliniază 
acel pasaj în care N. & Hruș
ciov vorbește despre însem
nătatea pe care ar avea-o 
unirea eforturilor Uniunii 
Sovietice și Statelor Unite 
cucerirea Cosmosului.

pp Pp scurt
MOSCOVA. — La 22 fe

bruarie N. Guină, ambasado
rul R. P. Romine Ia Moscova, 
a oferit o gală de filme ro- 
minești la Casa centrală a 
oamenilor de litere.

ADDIS ABEBA. — La cea 
de-a patra sesiune a Comisiei 
economice O.N.U. pentru Afri
ca, care are loc la Addis- 
Abeba, șeful delegației Ghanei 
a cerut excluderea puterilor 
coloniale din această comisie. 
Numeroși delegați la sesiune 
au sprijinit propunerea repre
zentantului Ghanei cu privire 
la excluderea colonialiștilor

în

din componența Comisiei eco
nomice O.N.U. pentru Africa.

La ședința din 22 februarie 
a fost formată o comisie pen
tru elaborarea rezoluției în a- 
ceastă problemă.

HAVANA. — După cum 
anunță agenția Prensa Latina, 
guvernul cuban a semnat un 
decret prin care se creează în 
Cuba „Comitetul național 
pentru Academia de științe a 
Republicii Cuba“. Aceasta este 
primul pas pentru crearea u- 
nei academii de științe care 
să ducă la dezvoltarea știin
țelor în această țară.

ROMA 22 (Agerpres). — La 
22 februarie noul prim-minis- 
tru italian Amintore Fanfani 
a prezentat președintelui Gio- 
vani Gronchi lista guvernului. 
Partidul democrat-creștin de
ține, în afară de președinția 
Consiliului de Miniștri, 19 mi
nistere, Partidul social-demo
crat 3 ministere (Comerțul 
Exterior, Tezaurul și Munca) 
iar republicanii — două mini
stere (Bugetul și Marina Co
mercială). După cum se vede, 
la repartiția portofoliilor 
partidul democrat-creștin și-a 
rezervat principalele minis
tere, dintre care Afacerile Ex
terne și Războiul, care au fost 
atribuite respectiv lui Anto-

nio Segni și Giulio Andreotti 
—- persoane cunoscute prin ze
lul depus în sprijinul politicii 
promovate de S.U.A. în cadrul 
N.A.T.O.

Palmiro Togliatti, secretarul 
general al P.C. Italian, a aver
tizat asupra pericolului care 
există în încercările burghe
ziei și reacțiunii de a submina 
unitatea muncitorilor și for
țelor populare.

Forțele democratice din Ita
lia, în primul rînd Partidul 
comunist, consideră că orien
tarea de centru stînga dacă 
va fi reală poate să deschidă 
perspective mai favorabile 
luptei pentru reînnoirea eco
nomică și politică a țării.

O. N. U. face noi concesii
lui Chombe...

LEOPOLDVILLE 22 (Ager- 
preș). — Trupele O.N.U. din 
Congo chemate să contribuie 
la îndeplinirea rezoluției Con
siliului de Securitate nu 
întreprind nici o acțiune pen
tru a opri înaintarea forțe
lor lui Chombe. Reprezentan
ții O.N.U. invocă motivul că 
la Leopoldville „nu se știe 
nimic despre înaintarea tru
pelor katangheze în nordul 
Katangăi“.

Bucurîndu-se de îngăduința 
conducătorilor O.N.U. din 
Congo, jandarmeria separa
tiștilor katanghezi a început 
ample acțiuni militare în 
nordul Katangăi. Jandarmeria 
lui Chombe a ocupat orașele 
Kabalo și Kongolo. După cum 
anunță agenția Reuter din 
Kongolo forțele armate ale lui 
Chombe înaintează mai de
parte spre nord. Forțele lui 
Chombe s-au apropiat deja de 
Albertville unde se află gar
nizoana principală a 
O.N.U.

nunță France Presse, 
prinderile marii 
„Union Miniere" din 
ga au fost restituite 
proprietarilor lor.

Aceste întreprinderi 
ocupate de unitățile 
ne ale trupelor 
Katanga. Acceptînd 
lierea" 
prin 
cum 
pus 
pală 
paniei „Union Miniere" să fie 
restituite proprietarilor lor. 
în prezent comandamentul 
trupelor O.N.U. a evacuat a- 
ceste întreprinderi și în felul 
acesta a capitulat din nou în 
fața lui Chombe.

între- 
companii 

Katan- 
oficial

au fost 
etiopie- 

O.N.U. din 
_ __ K___ „conci-

1" cu guvernul Adoula, 
intermediul O.N.U., după 

se știe, Chombe a 
drept condiție prind

ea întreprinderile com-

trupelor

22 (A" 
cum

ELISABETHVILLE 
gerpres).

Marșul studenților spre Washington
„Una dintre cele mai mari 

manifestații pentru pace care 
a avut loc în ultimul timp la 
Washington" astfel a ca
racterizat agenția „ASSO
CIATED PRESS" demonstra
ția studenților americani or
ganizată în zilele de 16 și 17 
februarie în capitala Statelor 
Unite. încă din primele ore 
ale dimineții de 16 februarie, 
din toate 
Unite au 
sească în 
autobuze în care se aflau 
participanții la „Marșul stu
denților spre Washington".

A doua zi numărul lor a 
ajuns la peste 6.000 ceea ce 
a demonstrat că studenții a- 
mericani sînt profund intere
sați în apărarea păcii, înce
tarea cursei înarmărilor și a- 
sigurarea unui viitor mai bun 
și mai fericit tineretului. Eve
nimentul a avut o asemenea 
amploare încit întreaga pre
să din S.U.A. și toate agen
țiile 
i-au 
deși 
nea 
rate

In
bruarie, 
TIMES" 
pagină

colțurile Statelor 
început să so- 
capitala S.U.A., 

se

occidentale de presa 
acordat un spațiu larg, 
în mod obișnuit aseme- 
manifestdri sînt înconju
ri® complotul tăcerii, 
dimineața zilei de 

ziarul „NEW 
a publicat în 
o fotografie

17 fe- 
YORK 
prima 

__  w uriașă 
înfățișînd grupuri de studenți 
americani purtînd pancarte

Amănunte în legătură cu puternica 
demonstrație a studenților americani

jurul Casei Albe. „Cursaîn
înarmărilor nu duce la pace" 
— se putea citi pe aceste 
pancarte. In aceeași zi co
mitetul de organizare a de
monstrației a dat publicității 
o declarație în care se spu
ne : „Studenții au sosit azi 
la Washington pentru a de
clara că Statele Unite tre
buie să depună toate efortu
rile pentru asigurarea unei 
păci trainice. Cerem guver
nului să renunțe imediat și 
în public la intenția sa de a 
relua experiențele nucleare 
în atmosfera. Cerem ca Sta
tele Unite să-și lichideze ba
zele militare în țari ca Tur
cia și Italia care sînt menți
nute cu un singur scop — a- 
cela de a încerca să dea de 
aici o lovitură Uniunii So
vietice".

In declarație se subliniază 
de asemenea că cursa înar
mărilor a dus la crearea 
unei puternice alianțe între 
vîrfurile militariste și marii 
monopoliști, că cursa înar
mărilor încurajează elemen
tele de extremă dreaptă.

„A fost una dintre cele mal

mari manifestații văzutâ vre
odată aici — a scris ziarul 
„NEW YORK HERALD TRI
BUNE". Studenții au mărșă- 
luit prin zăpadă spre Casa 
Albă și apoi spre monumen
tul Eroului necunoscut".

Oficialitățile americane nu 
s-au arătat deloc îneîntate 
de această demonstrație care 
a tulburat „week-end“-ul Ca
sei Albe. Dar ecoul public al 
manifestației s-a dovedit atît 
de puternic îneît ea nu a 
putut fi ignorată. Președinte
le Kennedy a evitat să se în- 
tîlnească cu studenții. In 
schimb — spre a-i 
— a ' “
trimită 
laseră 
Albe... 
vișuri. 
a relatat agenția
PRESS INTERNATIONAL" — 
au aruncat pur și simplu ca
feaua șl sandvișurile și au 
declarat că au venit aici 
deoarece consideră că 
vernui poate face mai 
pentru dezarmare".

într-o declarație făcută re
prezentanților presei, condu-

cu studenții, 
„îmbuna* 

dat dispoziție să se 
studenților care insta- 
pichete în fața Casei 
cafea fierbinte și sand- 
„Mulți demonstranți — 

„UNITED

gu- 
mult

arătat, 
ziarul 

câ au 
de

cătorii studenților au 
după cum subliniază 
„NEW YORK TIMES" 
mers la Departamentul 
Stat pentru „a avea o discu
ție deschisă asupra proble
mei «războiului rece» dar au 
fost primiți cu sarcasm și 
condescendență". „Cei care 
ne-au întîmpinat — a decla
rat Peter Goldmark, de la 
Universitatea Harvard — 
ne-au tratat ca și cum am fi 
fost foarte, foarte tineri și cu 
totul ignoranți în problemele 
„războiului rece". Nu am pri
mit răspuns la nici una din
tre întrebările noastre". Don 
Carter, de la Universitatea 
din Barkeley (California), care 
a făcut de asemenea parte 
din delegație, a declarat la 
rîndul lui: „Reprezentanții 
Departamentului de Stat au 
fost cu totul lipsiți de tact. 
Impresia pe care am avut-o 
a fost că ei erau extrem de 
supărați pentru curajul nos
tru de a pune întrebări în le
gătură cu politica guvernu
lui".

Studenții — participant! la 
demonstrația de la Washing-

dorința 
și de pre- 

Cererea 
In

ton și-au exprimat 
de a fi primiți 
ședințele Kennedy, 
lor nu a fost satisfăcută, 
schimb, numeroși senatori și 
membri ai Camerei Repre
zentanților care au fost vizi
tați de studenți s-au aflat în 
mai multe iînduri în încurcă
tură întrucît, evident, nu pu
teau găsi răspunsuri demne 
de crezare la întrebările sim
ple ale manifestanților : „De 
ce politica Statelor Unite nu 
este schimbată astfel incit 
să aleagă calea păcii 
în locul aceleia a cursei 
înarmărilor ?". „De ce Sta
tele Unite nu caută să ajun
gă la un acord cu Uniunea 
Sovietică în problema dezar
mării?".

Puternica demonstrație a 
studenților americani se in
tegrează în larga campanie 
pentru pace și dezarmare 
care se desfășoară în pre
zent în Statele Unite. Ea a de
monstrat că studenții din toa
te colțurile Statelor Unite, 
mase importante ale tinere
tului american cer cu tot mai 
multă hotărîre să înceteze 
cursa înarmărilor și să în
ceapă tratative serioase pen
tru asigurarea unei păci 
trainice în lume.

I. RETEGAN
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ATENA 22 (Agerpres). - 
TASS transmite: Conducăto
rul fracțiunii parlamentare a 
Uniunii democrate de stînga 
(E.D.A.), Iliu, a cerut Parla
mentului grec să examineze 
de urgență proiectul de lege 
cu privire la punerea în li
bertate a lui Manolis Glezos.

Eroul de la Acropole, a de
clarat el, ar fi fost de mult 
în libertate, dacă guvernul 
nu l-ar fi urmărit pe motive 
pur politice. Nevinovăția lui 
Glezos nu este pusă la îndo
ială de nimeni. Poporul grec 
nu a aprobat și nu aprobă 
persecutarea lui Glezos. El 
l-a ales pe eroul său național 
deputat în Parlament.

Interesele țării și ale po
porului, a spus în continuare 
Iliu, reclamă acordarea am
nistiei generale tuturor con- 
HamnațîVtr politici- Eliberarea 
lui Glose ar constitui primul 

în această direcție, locul 
Glezos este în parlament.lui

-------•--------

TURCIA: 
Cresc 

prețurile 
alimentelor

ISTAMBUL 22 (Agerpres). 
— In Turcia continuă să 
crească prețurile la produsele 
alimentare și, în special, la 
carne. Conform datelor sta
tistice, Turcia ocupă al doi
lea loc din lume în ceea ce 
privește scumpetea. în ultimii 
ani prețurile au crescut de a- 
proape trei ori și jumătate. 
In același timp salariul mun
citorilor a rămas același.

însemnări
om și un cîine

ntr-un ziar din orașul 
recent o fotografie pe 
germană ,,Zeit im Bild“. Fotografia a făcut vîlvă...

Un om și un cîine. Omul îngenunchiat în stradă ține 
strîns, cu grijă, chiar cu disperare, animalul. Cine este 
el ? Nu este, după cum s-ar părea, un membru al vre
unei societăți de protecție a animalelor. Imaginea re- 

american șomer. Un om care nu trăiește omenește în c îîI î+Xt 11I n C .u..   — _

Indianopolis (S.U.A.) a apărut 
care o reproduce și revista

prezintă un _ ____
țara „tuturor posibilităților". Unul din cei 5 milioane de desmoș- 
tenifi ai soartei din S.U.A. Chinurile foamei și ale mizeriei l-au 
purtat pe drumurile Americii din oraș în oraș. De lucru nu a găsit. 
Tovarăș de suferință îi era acest dine. Disperarea l-a adus la cer
șetorie. In această situație a fost prins de un polițist. S-ar putea ca 
șomerul-cerșetor să fi fost luai drept un ,,tulburător" al ordinei 
publice" sau un om „periculos" pentru securitatea statului. Altceva 
este însă important, semnificativ pentru „modul de viață american". 
In momentul în care a fost arestat, nenorocitul s-a aruncat să-și sal-

veze dinele amenințat de a fi dat pe mîna hingherilor. Un fotore
porter care se afla întîmplător acolo a prins pe peliculă imaginea. 
Fotografia a apărut în aceeași zi. De aici toată zarva. „Trebuie sal
vat I" — declară ziarele. Directorul poliției primește de la diverși 
domni miloși scrisori. Dar cine să fie salvat ? Omul ? Nu I Clinele...

Așadar, nu șomerul care flămînzește și duce o viață de cîine a 
atras atenția ziarelor burgheze, nu omul ajuns la disperare a rupt 
inimile cititorilor ghiftuifi, inimile reci ale doamnelor blazate sau 
ale businessmanilor care măsoară totul în dolari. Lor le era milă 
numai de soarta cîinelui.

GH. PURCAREA
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