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aurul cîmpiilor
încheierea lucrărilor ședinței

Din experiența G. A. S. Pietroiii, 
regiunea București

și plante tehnice a Consiliului

i V

Proletari din toate țările, uniți-vă!

Superior al Agriculturii
între Dunăre și brațul 

Borcea, în Balta Ialomi- 
ței, se întind, pe multe 
mii de hectare, terenuri
le gospodăriei agricole 
de stat Pietroiu. Ne a- 
flăm, deci, într-o zonă 
favorabilă culturii po
rumbului. Iată de ce a- 
ceastă plantă deosebit 
de valoroasă a fost cul
tivată an de an pe su
prafețe tot mai mari, 
sporind totodată și pro
ducțiile. Pentru o mai 
bună ilustrare, voi o- 
glindi aceste creșteri în- 
tr-un interval de patru 
ani.

în 1959 pe 1562 de 
hectare am obținut o 
producție medie de 2 750 
de kilograme boabe la 
hectar ; în I960 — 4 490 
de kilograme la hectar 
de pe 1618 hectare ; în 
1961 — 5 090 de kilo
grame în medie de pe 
1 572 de hectare, iar în 
anul trecut de pe 1725 
de hectare am obținut 
cîte 6 200 de kilograme 
de boabe la hectar. (La 
irigat, producția medie 
pe 810 hectare a fost de 
8 280 de kilograme la 
hectar, iar la neirigat pe 
915 hectare am obținut 
cîte 4 357 de kilograme 
la hectar).

Cifrele pe care le-am 
prezentat aici (cele refe
ritoare la recoltă) cred 
că sînt un puternic ar
gument care demonstrea-

Timotei Popușoi
inginer șef

la G.A.S. Pietroiu, 
regiunea București.

ză eficacitatea aplicării 
diferențiate a metodelor 
agrotehnice. Asupra a- 
cestui fapt vreau să mă 
opresc în cele ce ur
mează.

Și nouă practica ne-a 
dovedit că arătura adîn- 
că are un rol deosebit în 
obținerea unor producții 
sporite. De aceea 
mînțăm porumbul 
mai în teren 
28—30 de 
vara, după strîngerea 
păioaselor, sau toamna. 
Anul trecut, aproape o 
treime din suprafața 
destinată culturii po
rumbului am arat-o de 
două ori — o dată vara 
la 20—25 de centimetri 
și a doua oară toamna, 
la 28—30 de centimetri. 
Tn felul acesta am mă
rit capacitatea solului de 
reținere a apei, am dis
trus buruienile, am mă- 
runțit bine pămîntul, 
pregătind condiții opti
me pentru dezvoltarea 
plantelor. Așa se expli
că sporul de 500—800 
de kilograme de boabe 
la hectar obținute pe a- 
ceste terenuri, față de 
producția realizată în 
condițiile unei singure 
arături.

în egală măsură ne-a

însă- 
nu- 

arat la 
centimetri

preocupat și fertilizarea 
solului. Pe toate cele 
1 725 de hectare cultiva
te cu porumb anul tre
cut. am împrăștiat 565 
de tone de superfosfat 
și 244 de tone de azotat 
și sulfat de amoniu. A- 
ceste îngrășăminte le-am 
aplicat conform unui 
plan de fertilizare în
tocmit pe baza analizei 
chimice a solurilor. în 
felul acesta am avut po
sibilitatea să adminis
trăm diferențiat, pe fie
care parcelă, cantitatea 
necesară de îngrășămin 
te, în funcție de fertili
tatea sa naturală și de 
planta premergătoare.

Am amintit pînă acum 
doi factori : arătura și 
îngrășămintele. Fiecare 
dintre aceștia, încadrat 
în normele recomandate 
de agrotehnică, înseam
nă boabe, sute de kilo
grame de boabe la hec
tar. Dar, după cum se 
știe, izvorul producției 
nu se oprește aici. Te
renului — arat în vară 
sau în toamnă — trebuie 
să-i faci, înainte de în- 
sămînțare, o „toaletă" 
corespunzătoare, trebuie 
să-1 pregătești să pri
mească sămînța. De a- 
ceea, mecanizatorii noș
tri, în primăvară. înda
tă ce s-a putut intra 
tractorul pe parcele,

(Continuare 
în pag. a IV-a)

Joi dimineața au continuat lucrările ședinței lăr
gite a secfiei de cereale și plante tehnice a Con
siliului Superior al Agriculturii, cu privire la cultura 
porumbului. La discuții au mai luat cuvîntul tovară
șii : ing. Ion Honu, vice-președinte al consiliului a- 
gricol regional Banat, Gheorghe Ciolănescu, ing. 
șef la G.A.S. Roșeți, regiunea București, prof Vasile 
Stratula, șef de laborator la Stațiunea experimentală 
Șimnic, regiunea Oltenia, AA/hai Bîrllga, președintele 
G.A.C. din Roma, regiunea Suceava, ing. Jean Keis, 
directorul trustului Agrosem, ing. Nicolae Stoica, 
președintele consiliului agricol raional Călărași, re
giunea București, ing. Nicolae Șarpe, director ad- 
junct științific al Institutului de cercetări pentru ce
reale și plante tehnice Fundulea.

In încheierea lucrărilor, a luat cuvîntul tovarășul 
Mihai Dalea, secretar al C.C. al P.M.R., președin
tele Consiliului Superior al Agriculturii, care a fă
cut o amplă expunere asupra rezultatelor deosebit 
de rodnice ale ședinței, subliniind sarcinile ce re
vin Consiliului Superior al Agriculturii, consiliilor a- 
gricole regionale și raionale, specialiștilor din agri
cultură pentru generalizarea în practică a rezultate
lor cercetărilor științifice și a experienței valoroase, 
în vederea obținerii în acest an a unor recolte bo
gate de porumb.

Participanții au 
cultura porumbului 
elaborate pe baza 
cercetări agricole, 
carea și omologarea soiurilor, trustului central Go
stat, a experienței înaintate a gospodăriilor agri
cole de stat și gospodăriilor colective și a analizei 
făcute de Consiliul Superior al 
măsurilor tehnico-organizaforice 
în ultimii ani, la obținerea de 
porumb în unitățile fruntașe.

cînteia
Muncitor
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Hidrocentrala Roznov I Comitetului Central

cu 
au

Agriculturii asupra 
care au contribuit, 
producții mari de

adoptat recomandările pentru 
în 1963. Recomandările au fost 
referatelor Institutului central do 
Comisiei de stat pentru încer-

(Agerpres)

(Agerpres)

Margareta Hohotea Andrei Popamg.
de pompe și mașini agricole-București

Zilele acestea a Început să pro
ducă energie electrică cu întreaga 
capacitate, hidrocentrala Roznov 1.

Noua hidrocentrală, cu o putere 
instalată de 14 300 kW, este echi-

pată cu utilaje și instalații moder
ne. Funcționarea turbinelor, a sta
țiilor de transformare și a celor- 

' lai ie instalații este automatizată, 
condusă și urmărită din camera de

In clișeu : vedere parțială a hidro
centralei

secretara comitetului organizației U.T.M. a sectorului VIII 
Fabrica de confecții și tricotaje ..București’’

n fabrici și uzine, pe șantiere, colectivele de muncă au pornit cu 
mult entuziasm Ia realizarea sarcinilor de plan pe 1963. Recent, 
in cadrul unor adunări, muncitorii, inginerii și tehnicienii din 
multe întreprinderi și-au definitivat angajamentele în întrecerea 
socialistă. Pentru îndeplinirea lor au fost stabilite numeroase mă
suri printre care se află și cele privitoare la ridicarea calificării 
profesionale a muncitorilor.

în multe întreprinderi cursurile și-au început activitatea, în altele se fac 
pregătiri pentru organizarea și buna lor desfășurare.

în această perioadă, organizațiile U.T.M., în strînsă colaborare cu comi
tetele sindicale, trebuie să ajute conducerile tehnico-administrative ale în
treprinderilor, secțiilor în stabilirea și înfăptuirea măsurilor privitoare la ri
dicarea calificării profesionale, să îndemne pe toți tinerii să participe la for
mele inițiate în acest sens, ajutîndu-i concret să-și îmbogățească cunoștințele.
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LA ANCHETA
NOASTRĂ

RĂSPUND:

ing. Florian Dițulescu
directorul Uzinei mecanice-Ci mpina

comandă a centralei ; tot de aici 
se urmăretșe și nivelul apei din 
lacul propriu de acumulare.

Centrala Roznov I tace parte din 
lanțul celor 12 hidrocentrale care se 
construiesc pe Bistrița, între Pin- 
garafi și Bacău, a căror producție 
totală de energie electrică va de
păși cu mult pe cea dată de hi
drocentrala de la Bicaz. Construc
ția acestor unități a devenit posi
bilă datorită lucrărilor de regula
rizare a Bistriței, asigurate prin 
marele Iac de acumulare si bara
jul hidrocentralei de la Bicaz.

■*unml

Anul 1962 a fost pentru co
lectivul Uzinei mecanice din 
Cîmpina bogat în realizări. 
Munctiorii, inginerii și tehni
cienii de aici au îndeplinit pla
nul producției globale în pro
porție de 100,84 la sută, iar al 
producției marfă cu 101,6 la 
sută. Sînt desigur multe de 
spus în legătură cu factorii ce 
au dus Ia obținerea acestor 
succese. în bilanțul de Ia fi
nele anului trecut se arăta 
însă pe bună dreptate că ni
velul de pregătire al celor 
care contribuie la realizarea 
planului a avut un rol dintre 
cele mai importante. Pe acea
stă temă am solicitat tovară
șului director al uzinei să ne 
răspundă la cîteva întrebări.

privinfa organizării procesului de 
ridicare a calificării ?

— Răspunzîndu-vă, aș vrea să 
pomenesc mai întîi un lucru, de 
principiu, după mine. Această 
problemă — nivelul de pregăti
re al cadrelor — esențială în 
viața unei uzine, a fost privită la 
noi ca fiind nu numai de resor
tul organelor tehnico-administra- 
tive, al conducerii uzinei. înde
plinind indicațiile comitetului de 
partid, s-a dus o acțiune comu
nă cu totul deosebită de alți ani, 
de acest lucru ocupîndu-ne, în- 
tr-o strinsă colaborare, atît noi 
cît și comitetul U.T.M. și comi
tetul sindicatului.

Practic, aceasta a însemnat cu
prinderea multor muncitori, in
gineri și maiștri în cele 30 de 
cursuri de ridicare a calificării

ectorului VIII al 
Fabricii de confec
ții și tricotaje 
„București" i s-au 
încredințat în a- 

cest an sarcini 
mult mai mari

(numai productivitatea muncii, 
de pildă, crește cu 13 la sută). 
E adevărat că pentru îndepli
nirea lor s-au luat importante 
măsuri tehnico-organizatorice . 

Aplicarea acestor măsuri a 
ridicat însă problema creșterii 
calificării muncitorilor.

Conducerea sectorului a luat 
din timp măsuri în acest sens. 
Se vor deschide astfel 5 
cursuri: 2 de calificare, 2 de 
ridicare a calificării și un curs 
de specializare pentru ajutorii 
de maiștri.

In sector lucrează aproape 
500 de tineri. Organizația 
U.T.M. consideră că în inte
resul producției, al îmbunătă
țirii calității, ei, toți tinerii tre
buie să învețe. Ce măsuri am 
luat noi ? Membrii birourilor 
organizațiilor de bază U.T.M. 
au stat de vorbă pînă în pre
zent, în mod individual, cu 
peste 300 de tineri, în legătu
ră cu pregătirea lor, și le-au re
comandat să urmeze o formă

să învețe, să se perfecționeze. 
Ne-am gîndit mult la ce forme 
să-i încadrăm. Pentru ei ar fi 
bun un cerc de studiere a lite
raturii tehnice, de specialitate. 
Lunar vor fi organizate con
sultații și dezbateri pe baza 
materialelor studiate.

Odată deschise cursurile, 
principalul este ca ele să fie 
urmate cu regularitate de că
tre toți tinerii. Noi am stabilit 
ca secretarii organizațiilor 
U.T.M. pe schimburi să păstre
ze permanent legătura cu lec
torul, cu maiștrii pentru a cu
noaște zilnic situația frecven
ței, modul în care învață ti
nerii. De aceste probleme se 
vor ocupa Și posturile utemiste 
de control. Li s-a indicat să 
organizeze raiduri pe schim
buri și cursuri, să popularize
ze pe tinerii fruntași în pregă
tirea profesională, să combată 
neajunsurile.

Sîntem, hotarîți să facem tot 
ce depinde de noi pentru ca 
toți tinerii să învețe.

La Exploatarea minieră Lupeni, în cadrul 
cursurilor de ridicare a calificării, se țin 
unele lecții cu caracter general în loc 
ca temele să fie axate pe problemele con
crete, pe nevoile locului de muncă respectiv.

sau alta de ridicare a califi
cării.

Firește, cei mai mulți tineri 
sînt dornici să învețe. Mai sînt 
însă și unii care gîndesc cam 
așa : „Ce cîștig eu dacă urmez 
aceste cursuri ?“ Ne-am pro
pus să răspundem unei aseme
nea întrebări printr-o acțiune 
interesantă. La începutul lunii 
februarie vom organiza îm
preună cu comitetul sindicatu
lui o zi a experienței înaintate. 
Tinerii care au absolvit diver
se cursuri anul trecut vor vor
bi despre modul cum i-au aju
tat acestea în rezolvarea pro
blemelor de producție.

50 de tineri din sectorul no
stru urmează cursurile școlii 
medii serale. Și ei au nevoie

directorul Uzinei

condiție 
pentru 
șurare a 
cursurilor este 
gurarea sălilor și 
materialelor 
sare. Ce|

importantă 
buna desfă- 

activității 
asi- 

a 
nece- 

320 de 
cursanți au tost împărțiți în 7 clase. 
Era nevoie așa dar de 7 săli. Ele au 
fost amenajate în cluburile secții
lor. Dotate cu bănci, table pentru 
scris, fiind bine încălzite și ilumi
nate, sălile oferă posibilitatea pre
dării și audierii în cele mai bune 
condiții a lecțiilor. La îndemîna 
lectorilor se află ca material didac
tic, diferite planșe, piese, de la 
cele mai simple pînă la cele mai 
complicate, după care toți cursanții 
vor învăța să execute schițe, apoi 
desene complexe.

Uzina noastră a’ispune de o bi-

în Întreprinderea „Bumbacul" din Timișoa
ra sînt unele tinere care nu se preocupă de 
îmbogățirea cunoștințelor lor profesionale. 
Drept urmare, o mare parte din produsele 
lor sînt de calitate slabă.

găsesc, de 
300 broșuri 

a rectifica- 
matrițerului 
de 78 de 

apar în țară

(Continuare în pag. a V-a)— Cum s-a procedat la dv. în

Dezvoltarea 
radioteleviziunii 

noastre

m 
fost

Peisaj de iarnă în Eucegi.
Foto : AGERPRES

în prezent, în țara noastră 
sînt de aproape 8 ori mai mulți 
posesori de aparate de radio 
decît în 1944, iar de televizoare 
de aproximativ două ori mai 
numeroși decît în 1961, al pa
trulea an de la darea în func
țiune a primei stații de televi
ziune.

Concomitent cu creșterea 
numărului de abonați s-a dez
voltat radioteleviziunea. 
cursul anului trecut au
date în funcțiune primele sta
ții principale de radiodifuziu
ne pe unde metrice, care asi
gură emisiuni de înaltă calita
te, precum și noi stații și radio- 
relee de televiziune. Numărul 
stațiilor de radio este acum de 
peste 10 ori mai mare față de 
1938.

Cea mai mare parte a apa
ratelor de radio și a televizoa
relor o asigură industria țării 
noastre, a cărei producție creș
te permanent. Anul trecut ea 
a fabricat, comparativ cu anul 
1961, de trei ori mai multe 
televizoare și cu 18 la sută mai 
multe aparate de radio.

în scopul asigurării unei 
bune întrețineri a aparatelor 
pe perioade de garanție au 
fost deschise 340 de centre de 
deservire a abonaților radio- 
televiziunii.

(Agerpres)

Lectorul ; — In general prin organizarea pro
ducției se înțelege...

Un muncitor : — Nu credefi c-ar trebui să în
vățăm cite ceva a'espre organizarea locului no
stru de muncă ?

— De ce mă tot bateți la cap cu calificarea? 
De asta-mi arde mie acuma cînd nu știu cum 
să mă descurc cu calitatea ?

bliotecă tehnică bogată. Ea nu
mără peste 8.000 de volume. 
Dintre acestea cea mai mare parte 
sînt manuale și cursuri de lăcătușe- 
rie, sfrungărie, turnătorie etc. pen
tru nivel mediu.

în bibliotecă se 
asemenea, peste
„Călăuza lăcătușului”, 
torului, strungarului, 
precum și un număr 
titluri de reviste care
și străinătate. Lectorii obișnuiesc să 
recomande tinerilor muncitori ace
ste cărți, în funefie de tema lecției 
predate astfel ca ei să aibă posibi
litatea să studieze și mai profund.

Pînă acum au fost împrumutate 
peste 2.000 din cărțile sau revi
stele respective, iar dintre acestea 
cea mai mare parte se află trecute 
pe fișele muncitorilor înscriși la 
cursurile de ridicare a calificării.

Am putea spune că celor mai 
multe lecții li se imprimă un carac
ter practic. Acestea sînf predate în 
ateliere, la dispoziția cursanfilor 
sînf puse mașini, utilaje, iar lecto
rul demonstrează „pe viu" cum 
trebuie organizat un loc de muncă 
în funefie de piesele pe care le 
are muncitorul de executat, cum 
se prelucrează o piesă după de
sen, cum se respectă normele de 
tehnica securității muncii etc.

Conducerea uzinei consideră că 
asigurarea celor mai bune condiții 
materiale pentru desfășurarea 
cursurilor de ridicare a calificării 
este o sarcină de mare importantă. 
Ne-am ocupat și ne vom ocupa de 
aceea de ea cu toată răspunderea.

în ziua de 15 ianuarie, a 
luat sfîrșit cea de-a treia se
siune de comunicări științifi
ce a Institutului de cercetări 
Metalurgice (I.C.E.M.). La 
sesiune au participat acade
micieni, cercetători ai unor 
institute de cercetări științi
fice, cadre de conducere ale 
marilor unități metalurgice, 
cadre didactice din învăță- 
mîntul tehnic superior, ingi
neri și tehnicieni, reprezen
tanți ai Ministerului Metalur
giei și Construcțiilor de Ma
șini, ai Comitetului pentru 
tehnica nouă etc.

Participanții la sesiune au 
dezbătut 38 de comunicări 
științifice, prezentate de lu
crătorii Institutului și de u- 
nele colective de cercetare 
din uzinele metalurgice. Co
municările științifice au o- 
glindit rezultatele obținute în 
lărgirea bazei de materii pri
me, elaborarea de noi mărci 
de oțel, aliaje și alte produse 
metalurgice, îmbunătățirea ca
lității acestora, precum și 
creșterea indicatorilor fizico- 
economici ai agregatelor si
derurgice.

Participanții la sesiune și 
colectivul Institutului de cer
cetări metalurgice au adresat 
o telegramă Comitetului Cen
tral al Partidului Muncitoresc 
Romîn, tovarășului Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, în care îți 
exprimă recunoștința profun
dă pentru condițiile ce le-au 
fost create, spre a-și putea 
consacra întreaga capacitate 
de muncă sprijinirii dezvoltă
rii industriei metalurgice din 
țara noastră.

Interesul cu care au fost 
primite lucrările sesiunii noas
tre — se arată în telegramă 
— dovedește preocuparea 
crescîndă a lucrătorilor din 
industria metalurgică pentru 
îndeplinirea sarcinilor trasate 
de Congresul al IlI-lea al 
Partidului Muncitoresc Romîn 
cu privire la asimilarea de 
noi mărci de oțeluri aliate și 
cu proprietăți speciale, îm
bunătățirea calității metalu
lui, ridicarea neîncetată a ni
velului tehnic al producției și 
introducerea tehnicii noi în 
această importantă ramură a 
economiei naționale.

Colectivul Institutului de 
cercetări metalurgice asigură 
Comitetul Central al Parti
dului Muncitoresc Romîn 
și personal pe tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej că 
va munci cu elan ți 
devotament pentru promo
varea consecventă a pro
gresului tehnic în metalurgie, 
pentru mărirea eficienței 
muncii de cercetare și pen
tru aplicarea în producție a 
rezultatelor cercetărilor, con
tribuind astfel la îndeplinirea 
obiectivelor planului de șase 
ani.

= • Timp de o săptămî-
g nă doi redactori și un I 

ioto-reporter au parti- *
I cipat la activitățile cui- I 
■ turale desfășurate în ■ 
I comuna Gliganu, raio- ■ 

nul Costesti? ;
comuna Gliganu, raio
nul Costești.

s Însemnările lor sînf . 
I cuprinse în pagina a | 
| IlI-a a ziarului :I Săptămîna cuihirală a comunei I 

I
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Lunar —- două zile 
cu scule economisite
Printre constructorii de trac

toare se lărgește inițiativa de 
a lucra cel puțin două zile pe 
lună cu scule economisite. 
Muncitorii din sectorul șasiu 
reușesc să realizeze aceasta 
prin folosirea rațională a scu
lelor, reducerea consumului 
de plăcuțe „Vidia” și introdu
cerea unei evidențe pe bază 
de grafic. Rezultate asemănă
toare obțin și muncitorii din 
sectorul motoare.

Inițiativa constructorilor de 
tractoare se extinde în pre
zent și în celelalte uzine me
talurgice și constructoare de 
mașini din regiunea Brașov.

Festivalul filmului pentru sate 
m plină desfășurare

Școală profesională 
în local nou

77 estivalul filmului pentru 
sate, care în actuala edi
ție se desfășoară în 

peste 13 000 de localități, a in
trat în ultima etapă. In satele 
și comunele care au cinema
tografe proprii sau acolo unde 
poposesc cele peste 110 cara
vane cinematografice, sînt pre
zentate în cadrul festivalului 
numeroase filme artistice și 
documentare. In prima etapă, 
care s-a desfășurat în jumăta
te din raioanele țării, filmele 
au fost vizionate de aproxima-

tiv 240 000 oameni ai muncii în 
regiunea Suceava, 127 000 în 
regiunea Crișana, 100 000 în 
regiunea Bacău etc. De aseme
nea, numeroși spectatori au 
urmărit filmele prezentate în 
satele și comunele regiunilor 
Cluj, Argeș și Hunedoara.

In afara spectacolelor obiș
nuite, cu filmele artistice pro
gramate, au mai fost
zate și cicluri speciale de do
cumentare agricole, 
cursanții cercurilor

organi-

pentru 
agrozoo

tehnice etc. N-au fost neglijați

nici micii 
preșcolari 
filme de desene animate, iar 
pentru elevi s-au organizat ci
cluri speciale de filme.

Numărul cinematografelor 
sătești, în care se desfășoară 
acum această tradițională săr
bătoare a filmului pentru ță
ranii colectiviști, este de peste 
3 700, cu aproape 600 mai mul
te decît la festivalul prece
dent.

spectatori. Pentru 
au fost prezentate

La depoul C.F.R. Brașov a 
fost dat în folosință un nou 
local pentru școala profesio
nală. Noua construcție cuprin
de 8 săli de clasă, laborator, 
cabinet tehnic, bibliotecă și 
altele. Aici se pregătesc acum 
250 de elevi pentru a deveni 
mecanici de locomotive Diesel, 
locomotive electrice și pentru 
întreținerea instalațiilor elec
trice.

(Agerpres) (Agerpres)



de bază:
generalizarea 

experienței bune
însemnări de la cursul de pregătire a cadrelor 

U. T. M. organizat de Comitetul raional 
U. T. M. Aleșd

eea ce a surprins 
a fost numărul 
mare de întrebări 

. puse aproape fie- 
| cărui vorbitor. De 

ce ați procedat 
așa ? Ce rezultate 

ați obținut ? Dar în cutare și 
cutare situație ce măsuri ați fi 
luat, cum credeți că ar fi fost 
bine să se procedeze ? etc. etc.

Și toate întrebările, majori
tatea puse de tineri aleși pen
tru prima dată în conducerea 
organizațiilor U.T.M., dovedeau 
interesul acestora pentru a cu
noaște amănunțit cum să or
ganizeze mai bine treburile, 
dorința de a munci cu rezul
tate din ce în ce mai bune.

Dar cei mai mulți dintre 
participanții la cursul de pre
gătire a cadrelor, organizat de 
Comitetul raional U.T.M. Aleșd 
nu s-au mulțumit numai să 
înregistreze răspunsurile date 
de oameni cu o maț mare ve
chime în muncă decît ei. Luînd 
cu vin tul au supus dezbaterii 
propria lor experiență, ceea ce 
au considerat bun și valoros în 
activitatea desfășurată în anul 
care a trecut.

în raionul Aleșd cursul de 
pregătire a cadrelor U.T.M, a 
avut astfel un profund carac
ter de lucru, a contribuit la 
generalizarea experienței bune.

Pentru a se înlesni aprofun
darea problemelor ce urmau 
să fie studiate, fiecare din cele 
cinci zile petrecute la sediul de 
raion de secretarii comitetelor 
U.T.M. pe comună, din G.A.C. 
și organizaților U.T.M. de 
brigadă, a fost destinată unui 
anumit aspect al muncii de 
organizație: studiului unora 
dn instrucțiunile C.C. al 
U.T.M.; problemelor muncii 
de mobilizare a tineretului la 
întărirea economico-organiza- 
torică a G.A.C.; muncii de 
educare comunistă a tineretu
lui și întăririi vieții interne de 
organizație.

In fiecare din aceste zile lo
cul principal l-a ocupat schim
bul de păreri între secretarii 
U.T.M., explicarea amănunțită 
a metodelor folosite în munca 
de organizație.

Lupu Teodor, secretarul co
mitetului U.T.M. din comuna 
Lucșoara, a făcut o remarcă 
care merită reținută :

— Ascultînd referatele pre
zentate de secretarii U.T.M., am 
fost plăcut surprins. Fiecare 
vorbitor a adus în discuție un 
crîmpei din viață, o întîm-

MINERULUI
de FLORENȚA ALBUde MIHAI NEGULESCU

S. CORNEL

de PETRE DRAGU

P. ISPAS

de aur.
1,

...Cocorii, lopătînd în stol, 
Sînt un imens cocor domol.

...De-o vezi de sus, din depărtare, 
O turmă-e-un berbec mai mare.

...Prin ce-are intimul atom 
E omenirea doar un om ;

Iar globul care ne hrănește 
E-un bob de grîu care plutește.

cu pînze, 
sălciile-sori.Nu verbul meu va stăpîni tăcut 

vuindul abatajului calibru — 
ci ochii tăi, Cu licărul lor calm, 
restabilesc și ritm, și echilibru.

Visez.
Mi s-a-napoiat pe umăr, șoim, 
vîrsta adolescenței, 
pot să văd departele 
și acolo unde nu se vede.

dar
nu

Slăvită fie, între toate, 
Această largă unitate '.

Apele au solzii 
Unde nu se mai văd, 
încolăcesc infinitul.

De ce îmi ceri un vers» prieten drag, 
în clipa dinaintea pușcăturii ?
Ți-aș da mai bine un pahar de cer 
și-o frunză tremurată, a pădurii.

fie-vă milă de el 
la țară, să-și facă 
pe care a învă-

GÎND

M-am dus la CEC. 
acolo s-au făcut că 

legătura dintre meseria

Juvenilă

ea

Concurs
cheamă ?

(Agerpres)
N. IONESCU 

corespondent voluntar

radio, mașinî-aragaz,

Bibliotecara 
că are

țiuni pe care le-au organizat 
cu pionierii dar și o chemare 
fierbinte adresată acestora. 
Costache Mureș s-a dus cu de-

— Cum îl
— Nu, el nu știe să citească.
— Nu-i nimic, li citești dumneata. Totul a 

să figureze în scripte.

La Uzinele de reparații Du- 
deșfi-Cioplea, pentru asigura
rea unei Calități corespunză
toare a lucrărilor, aii fost or
ganizate posturi de lucru pe 
ansamble și subansamble. In 
fotografie : o ultimă revizie a 
tractoarelor reparate, înainte de 
a fi expediate în G.A.S. și 

S.M.T.
Foto : AGERPRES

Excursii
peste hotare

Pentru amatorii de excursii 
peste hotare, Oficiul Național 
de Turism — „Carpați” orga
nizează călătorii cu trenul în 
lunile februarie și martie în 
diferite țări prietene.

Astfel sînt programate ex
cursii în Uniunea Sovietică, 
eu o durată de 9 zile, pe itine- 
rariul Chișinău—Kiev—Mos
cova ; în R.S. Cehoslovacă, 
timp de 12 zile, pe itinerariul 
Brno—Pfaga—Karlovy Vary ; 
în R.P. Polonă, cu o durată de 
14 zile, pe ruta Bratislava— 
Katowice — Cracovia — Varșo
via—Budapesta, precum și ex
cursii de 3—4 zile în capitalele 
R.P. Bulgaria și R.P. Ungare. 

(Agerpres)

plare, un fapt concret explicînd 
modul în care organizația a 
intervenit. Și, ca să fiu sincer 
— continuă tov. Lupu — nici 
nu știu cînd a trecut timpul.

Intr-adevăr, și Damșeu Con
stantin din G'.A.C. Telecuș, 
Suciu Nicolae, secretarul unei 
organizații U.T.M. de brigadă 
din G.A.C. Borod, Oniță Flo
rian din G.A.C. Țețchea, Maria 
Gabor din G.A.C. Cuieșd și 
toți ceilalți care au vorbit au 
povestit s,mplu fapte concrete 
din activitatea organizației 
lor, dînd astfel posibilitatea tu
turor participanților la curs să 
tragă învățăminte folositoare.

La fel de antrenante au fost 
și expunerile prezentate. Este 
un merit al comitetului raio
nal U.T.M. că s-a îngrijit din 
vreme, adunîndu-și materialul 
necesar, ca fiecare expunere 
să pornească de la realitatea 
concretă din organizațiile de 
bază, să sintetizeze și să gene
ralizeze experiența bună exi
stentă, De data aceasta — cum 
au remarcat mai mulți se
cretari — expunerile nu au ex
plicat numai ce trebuie făcut, 
ci și cum trebuie muncit pen
tru ca sarcinile mari ce ne stau 
în față să fie îndeplinite. Cre
dem însă că expunerile ar fi 
cîștigat mai mult în conținut 
dacă nu s-ar fi bazat în exclu
sivitate numai pe exemple din 
raion. Presa de tineret publică 
zilnic articole despre experi
ența organizațiilor U.T.M. din 
G.A.C. care ar fi putut fi folo
site la întocmirea expunerilor.

Și în sfîrșit, nu putem în
cheia rîndurile de față fără a 
spune cîteva cuvinte despre 
seminarul cu care s-a sfîrșit 
fiecare zi a cursului, 
școlăresc, 
minatul

Nimic 
nimic formal. Se- 

nu a urmărit re
petarea mecanică a ceea ce 
s-a discutat, ci ajutorarea 
cadrelor U.T.M. de a se 
clarifica asupra modului în 
care pot și trebuie să aplice în 
viață cele studiate. „Cum vă 
veți ocupa concret de educarea 
socialistă a tinerilor colecti
viști, ce activități veți organi
za în acest scop", „ce veți în
treprinde pentru îmbunătăți
rea permanentă a activității 
cercurilor politice U.T.M., pen
tru a asigura operativ infor
marea politică a tineretului", 
„ce veți întreprinde pentru ca 
tineretul să-și îndeplinească 
bine îndatoririle în campania 
de primăvară", „cum veți or
ganiza munca patriotică’’ etc. 
întrebările formulate astfel

tefăn Jugan, Co
stache Mureș, Ari
stide Beldescu sînt 
toți trei tineri. Cel _ .. ___ ___ _
dinții e sudor la tașamentul lui la Muzeul de 

istorie a partidului. Altădată 
a invitat la o adunare a de
tașamentului un muncitor 
fruntaș mai în vîrstă, comu
nist, chiar din uzina lui, de la 
U.M.F. L-a rugat să le pove
stească pionierilor și despre 
viața de azi a uzinei, despre 
cum a înflorit ea, dar și des
pre trecutul, despre copilăria 
lui grea. Toți copiii au învățat 
de asemenea cîntece și poezii 
închinate partidului.

Uzina de pom
pe și mașini a- 

gricole, celălalt strungar, iar 
ultimul montor la Uzinele 
de mecanică fină. De cele 
mai multe ori. la termi
narea lucrului îi vezi ieșind 
cu mare grabă pe poarta uzi
nei. „Sînt seraliști", vor fi în
dreptățiți să spună unii. Intr-a
devăr. învață toți trei la școala 
medie serală și sînt într-a X-a. 
înainte însă de a ajunge la 
școala medie, este aproape un 
obicei al lor să facă un popas 
la o altă școală : școala de 8 
ani nr. 56. Acolo își pun la gît 
cravate roșii de pionier și, pe 
dată, îi și vezi înconjurați de 
copii gălăgioși cu care pare că 
se cunosc de cînd lumea. Toți 
trei sînt instructori de detașa
ment.

Ne-am interesat de preocu
pările mai importante ale celor 
trei instructori de detașament 
în munca lor cu pionierii. 
Grija lor cea mai mare este a- 
ceea ca, în calitatea lor de ute- 
mișa, să-i ajute pe pionieri să 
cunoască cuvîntul partidului și 
înfăptuirile puterii populare, 
să cunoască și ei munca părin. 
ților și fraților lor mai mari 
antrenați în bătălia măreață 
a desăvîrșiril construcției so
cialiste. „Să cunoaștem drumul

■ glorios de luptă a partidului" 
a fost hu numai tema unor ac-

Fiecare idee expusă aici, fie
care metodă relatată trebuie 
reținută cu grijă, Acesta este 
simfămîntul care-l sfapîneș'e 
pe fiecare participant la cursul 
de pregătire a cadrelor U.T.M. 

organizat la Aleșd.

Foto : O. PLECAN

cereau răspunsuri care să se 
refere la situația concretă din 
organizația de bază respectivă, 
ajutau la înțelegerea mai pro
fundă a modului în care va 
trebui organizată activitatea 
în viitor.

Experiența acumulată de co
mitetul raional U.T.M. în or
ganizarea cursului de cinci 
zile va trebui acum folosită și 
îmbogățită cu prilejul ședin
țelor de pregătire a cadrelor 
U.T.M. ce vor aVea loc pe cen
tre de comune. Aceasta este cu 
atît mai important dacă ținem 
seama că de buna pregătire a 
cadrelor depinde în mare mă
sură succesul activității vii
toare.

INSTRUCTORUL D PIONIERI
Odată, într-o discuție cu co

piii, Jugan le-a arătat că ei de 
fapt nu-și cunosc așa cum se 
cuvine nici măcar raionul în 
care locuiesc, cu toate că ei 
se laudă că ar putea ajunge la 
școală și cu ochii închiși. A- 
cesta e un raion în care, date 
fiind uriașele transformări pe 
care i le-au adus anii puterii 
populare, cineva care nu l-a 
mai văzut de mult s-ar putea 
rătăci de-a binelea. Ca să-ți 
dai seama de toate aceste în
noiri și să te bucuri mai din 
plin de ele este necesar să le 
cunoști bine, cu ochii deschiși. 
Este tocmai lucrul pe care I-au 
urmărit instructorii noștri 
prin organizarea unui concurs 

f 
I 
I 
I
I 
I

Radioteleviziunea romînă în 
colaborare cu Institutul de 
cercetări pentru cereale și 
plante tehnice organizează 
înCepind cu 19 ianuarie un 
nou concurs „Cine știe, ne 
scrie”, axat pe problemele cul
turii porumbului.

Concursurile cuprind 48 de 
întrebări care vor fi difuzate 
în șase emisiuni săptămînale. 
Ele vor fi transmise prin ra
dio în fiecare sîmbătă la ora 
17,30 pe programul I și se vor 
repeta duminică dimineață la 
ora 9,30 pe programul II. Du
minică după amiază se vor 

de felul „drumeților veseli" pe 
tema înfăptuirilor din raionul 
23 August. Pentru aceasta, pio
nierii ajutați de instructorii 
lor, au trebuit să afle ce între
prinderi mai importante sînt în 
raion și ce produc ele, o serie 
de date despre noile magistrale 
și cvartale modeme abia con
struite. Instructorii de detașa
ment au înțeles însă că acesta 
nu poate fi decît începutul. 
De la ceea ce copiilor le este 
mai apropiat mai bine cuno
scut, trebuie mers înainte, spre 
ceea ce le este mai îndepărtat, 
mai puțin cunoscut. Acesta a 
fost motivul pentru care fie

care s-a dus cu detașamentul 
lui să viziteze cel de-al IV-lea 
Pavilion de mostre.

Din aceleași motive, Costa
che Mureș pregătește cu pio
nierii lui o adunare dedicată 
orașelor și obiectivelor noi de 
pe harta țării noastre. în care 
pionierii vor arăta ce cunosc 
despre realizările regimului 
nostru în diferite regiuni ale 
țării, ilustrîndu-le totodată 
prin cîntece și dansuri popu
lare adecvate.

O altă preocupare nu mai 
puțin însemnată a celor trei 
instructori este aceea de a le 
cultiva pionierilor dragostea 
de muncă. Aristide Beldescu 
le-a povestit pionierilor cu cîtă

pe problemele culturii 
porumbului

difuza în limbile maghiară și 
germană. Ele vor fi repetate 
lunea în emisiunile studiouri
lor regionale. Televiziunea va 
difuza întrebările în progra. 
mele de duminică dimineața.

La concurs pot lua parte co
lectiviști, muncitori și mecani
zatori din gospodăriile agri
cole de stat și S.M.T.

Cei care vor răspunde la 
cele mai multe întrebări și 
vor întruni cel mai mare nu
măr de puncte vor primi drept 
premii televizoare, aparate de

înflăcărare muncesc tovarășii 
din brigada de la montaj, unde 
lucrează și el, pentru a păstra 
nepătată onoarea acestui co
lectiv : aici planul este întot
deauna îndeplinit și chiar de
pășit, de aici nu pleacă decît 
produse de bună calitate. „Nu-i 
firesc atunci ca și voi, pionie
rii, să luptați pentru onoarea 
clasei și a detașamentului 
vostru și să nu dați rebuturi 
în munca de învățătură ? — i-a 
întrebat fără înconjur. Urma
rea este că lupta pentru onoa
rea detașamentului a fost des
chisă. Tot Beldescu a observat 
însă că pionierii nu înțelegeau 

întotdeauna ajutorul tovără
șesc așa cum se cuvine. Pre
ședinta detașamentului a ve
nit să i se plîngă pentru fap
tul că un coleg al ei s-a supă
rat că nu i-a dat caietul să-și 
copieze temele. Așa înțelegeți 
voi ajutorul ? Să vă povestesc 
eu cum ne ajutăm noi. în bri
gada de la montaj, le-a spus 
Beldescu, explicîndu-le cum 
trebuie ei să se ajute pentru 
ca nivelul la învățătură al în
tregii clase să crească.

învățătura însă nu-i singura 
muncă a școlarului: și-apoi ea 
nu e un scop în sine, ea te pre
gătește pentru o muncă mai 
înaltă, productivă. Pionierii 
trebuie să vadă această legă-

dușmănia unei studente

te și-a atras o păpușă

Există pe lume diferite credin
țe oculte. Sînt, de pildă, 
unii care cred în noroc. No

rocul e o noțiune abstractă si greu 
de înțeles dacă nu e legată de un 
lucru concret, care să-1 poarte în 
el. lată, de exemplu, studenta Ma
ria Gheorghiade din anul I al Fa
cultății de fizico-chimice a Institu
tului pedagogic din Brașov a avut 
credința oarbă că norocul ei se 
află într-o păpușă. Drept pentru 
care și-a cumpărat această păpușă 
de la un magazin de jucării. Pă
pușa o purta cu ea tot timpul. La 
cămin o ținea pe noptieră, lingă 
cărțile care zăceau neatinse. La 
plimbare (șl trebuie să știți că ea 
se plimba foarte mult) mergea, de 
asemenea, cu păpușa în poșetă. Pe 
la cursuri, seminarii și sala de 
lectură păpușa nu mergea pe sim
plul motiv că nici stăpina ei nu 
avea acest obicei. De altfel, Maria 
Gheorghiade nici nu-și punea ast
fel de probleme trecătoare, cum 
ar fi învățătura, și asta era firesc 
din moment ce avea asupra ei o 
păpușă care-i purta noroc.

lată însă că s-a întîmplat un in
cident. S-a dat o lucrare de con
trol la fizică. Maria era liniștită. 
Păpușa mascotă avea s-o scoată 
din încurcătură. Nu se știe precis 
însă din ce pricină păpușa n-a fă
cut asta. Fie că se defectase, fie 
că uitase norocul acasă sau pe 
stradă, cert este că Maria n-a fă
cut nimic la lucrare și a luat pur 
și simplu nota 3. Drept consecință, 
studenta cu pricina a început să 
urască de moarte păpușa, ajun- 
gînd pînă acolo îneît să o arunce 
fără milă intr-un dulap.

Alunec cu apele.
Barca se depărtează 
pe trei Dunări
— dacă-mi pun palma — streașină, 
mă văd de.părtîndu-mă 
în barca aceea 
trecînd printre

Alunec cu apele.
Turlele, fețele lumii
se oglindesc împrejuru-mi.
Eu trec — poate nici nu îmbătrînesc, 
împuternicit de tinerețea tuturor 
să ating țărmul, cu toate visele aevea.

Eu poate nici nu îmbătrînesc. 
Stau unde bate vîntul mai tare 
și curg pe trei Dunări-nainte.-nainte, 
apropiind mările 
pe care toți oamenii 
trimit în adolescență, corăbii.

ceasuri 
de mină și de masă și alte o. 
biecte.

Răspunsurile vor trebui ex
pediate în cel mult cinci zile 
după fiecare emisiune.concurs, 
adică pînă joia. Pentru stabi
lirea datei de expediere se va 
lua în considerație data im
primată pe plic de către ofi
ciul poștal expeditor.

Primele 8 întrebări vor fi 
difuzate sîmbătă 19 ianuarie.

tură a învățăturii cu munca 
productivă. Așa și-a spus Mu
reș, atunci cînd a organizat cu 
pionierii săi vizite în între
prinderi. Intîi, firește, pionie
rii trebuiau să vadă propria lui 
uzină. Și e lesne de închipuit 
cu cită emoție și bucurie l-au 
înconjurat pionierii acolo la 
strungul lui. E greu de con
semnat aici tot ce i-a impre
sionat mai mult pe copii în 
uzină. In mod deosebit însă — 
disciplina, ordinea în care de
curge procesul muncii. Asupra 
acestora a atras și Mureș aten
ția copiilor și-n alte dăți, pen
tru că la ei în clasă se mani

festă încă indisciplină, lipsă de 
grijă față de bunurile obștești, 
față de curățenie. Acum, toate 
acestea nu mai constituie o pro
blemă în detașamentul lui 
Mureș : nimeni nu mal ia apă
rarea unuia care a îndrăznit 
să tulbure ora, sau e de ajuns 
să-i scape unuia o hîrtioară pe 
jos în clasă pentru ca să se gă
sească doi-trei pionieri care 
să-1 facă atent că a «pierdut» 
ceva...

Nu trebuie înțeles de aici că 
Jugan, Mureș sau Beldescu fac 
singuri totul în detașament, 
iar pionierii nu fac decît să-i 
urmeze. Costache Mureș are o 
vorbă, pe care o spune adese
ori pionierilor, mai ales celor

Reacția este cit se poate de fi
rească. Păpușa era de vină. Așa 
cum de vină sînt și cei de la fa
brica de jucării care n-au reușit să 
construiască o asemenea păpușă 
(eventual cibernetică) în stare să 
sufle la nevoie orice formule chi
mice și fizice. Asta ar fi, intr-ade
văr, o păpușă purtătoare cu noroc.

Mă întreb ce o să facă acum 
fără păpușă Maria Gheorghiade. 
Oare o să se apuce să învețe î

Impresionanta

a unui agronom-magaziner
„Vă spun foarte sincer că mie 

îmi place grozav la țară. îmi 
place aerul curat și cerul senin, 
îmi place cîmpul plin cu ver
deață, îmi place cum cîntă păsă
relele (și chiar greierii), îmi 
place să mingii vițeii pe botul 
lor umed. Nu îmi sînt dezagrea
bili nici mieii și iezii. într-un 
cuvînt, pot spune că la țară e 
minunat. Ia gindiți-vă numai ce 
frumoase sînt cîmpurile vara, cu 
lanurile de grîu și porumb le- 
gănindu-se în bătaia superficia
lă și molcomă a vîntului 1

Simțind toate aceste sentimen
te acționînd puternic în inima 
mea, m-am înscris la școala teh
nică agricolă. Dar nu numai că 
m-am înscris, ci am și urmat-o. 
Pe măsură ce învățam cum se 
face o agricultură științifică, bu
nele mele sentimente pentru 
munca la sate creșteau vizibil. 
Abia așteptam să termin școala. 
Și într-adevăr, am terminat-o. 
Cînd am terminat-o mi-am zis: 
„în sfîrșit, sînt și eu tehnician 
agricol; ia să vedem noi dacă 
nu e cumva nevoie de mine la 
CEC", 
cei de 
pricep
mea și instituția lor, așa că am 
trecut vizavi la Loto-Pronosport

'Ana Păucean e- 
ste bibliotecară la 
căminul cultural 
din comuna Blajel, 
raionul Mediaș. 
Pasiunea ei pentru 
această funcție e- 
ste dovedită și 
prin faptul că are 
foarte mulți citi
tori. Anul trecut, 
de pildă, ea s-a 
angajat să dubleze 
numărul acestora. 

Treaba nu era de
loc ușoară, trebuiau 
întreprinse acțiuni 
interesante și atrac- 

ca: cercuri 
citit, recen

zii, discuții și con
cursuri pe margi
nea cărților și al
tele. Acestea sînt 
forme obișnuite de 
atragerea cititori
lor, pe care Ie fo
losesc cei care sînt 
lipsiți de fantezie, 
din Blajel a dovedit 
fantezie și că nu se oprește la 
formulele învechite. A găsit ea 
o metodă nouă, mult mai ra
pidă. Adică a luat registrele 
vechi, din anii 1959, 1960, 1961 
registre în care a găsit o su
medenie de cititori înscriși. 
„Dragi cititori. Ie-a zis ea ce
lor din registre, nu vreți sd vă 
mutați în registrul pe anul 
1962 ? Ca sd fiți mai mulți și 
să mă ajutați și pe mine să-mi 

din activ : „Să nu așteptați să 
vă tragă cineva de mînecă pen. 
tru ca să vă apucați de lucru". 
Nu numai că le spune, dar îi 
și ajută să-și dezvolte iniția
tiva. Dacă vreunul dintre pio
nierii din grupa lui Mateescu 
Florin lipsește într-o zi de la 
școală, este un lucru sigur că 
Florin după ore, înainte chiar 
de a ajunge acasă, se duce cu 
vreunul dintre tovarășii săi a- 
casă la cel care a lipsit să afle 
motivul, să vadă dacă nu are 
nevoie de ceva, să-i spună te
mele pentru a doua zi. Și a- 
ceasta fără să-1 tragă cineva 
de mînecă. Iată și-un alt obi

cei bun împământenit în acest 
detașament: să nu aștepte în
demnuri cînd e vorba de orga
nizat o acțiune interesantă, ac
tuală, necesară. A apărut un 
articol interesant în „Scînteia 
pionierului” ? Ei bine, nu tre
buie să se dea o hotărîre spe
cială ca el să fie citit în colec
tiv, în grupă.

In privința dezvoltării ini
țiativei copiilor, Ștefan Jugan 
care are de altfel mai multă 
experiență, e de părere că se 
poate face mult mai mult a- 
tunci cînd ținem seama de do
rințele copiilor și cînd dăm 
fiecăruia ceva interesant de 
făcut în folosul întregului de
tașament. Ca argument poate

cevaDacă aflu 
vă promit să vă 
telegramă.

în acest sens, 
trimit urgent o

C. P. DELENI
profesor

unde, de asemenea, nu am fost pri
mit. cu înțelegerea cuvenită. Spre 
plăcuta mea surprindere, la Ra
finăria Onești am fost primit cu 
brațele deschise, pentru că de 
mult aveau ei nevoie de un agro
nom pentru a se ocupa de alcă
tuirea diferitelor bonuri de in
trare și ieșire a materialelor. Cu 
toate acestea, vă spun sincer, 
gîndul meu zboară pe ogoare, 
la păsărele și greieri, la lanurile 
de porumb și grîu. Fac bonuri 
și visez: ah d 'amne, ce frumos 
trebuie să fie la țară, ce aer tre
buie să fie acolo, domnule.

Vite, asta am avut să vă spun, 
drept pentru care iscălesc cit 
conștiința împăcată".

VASILE BORDEI
agronom-magaziner

N. A. Fără pic de suflet eSÎ 
fii, lemn sau... rafinărie să fii și 
tot ai fi impresionat de această 
mărturisire. După cum se vede, 
agronomul Bordei suferă cumplit 
în magazia lui, tînjind după via
ta la țară. Tovarăși de la Rafi
năria Onești, 
și trimiteți-1 
omul meseria 
țat-o.!

îndeplinesc angajamentul. O să 
vă fiu recunoscătoare".

Și așa, rapid și... ieftin, nu
mărul cititorilor s-a dublat.

Numai că între timp oamenii 
au aflat de acest transfer, s-au 
supărat și au trecut înapoi în 
registrele vechi, iar bibliote
cara s-a ales cu o... sancțiune.

Ca să vezi ce iese dintr-un 
hocus-pocus...

•T

da modul cum a luat ființă și 
a crescut brigada artistică a 
pionierilor. In treacăt fie spus, 
„regizor” al brigăzii e Jugan 
însuși, de unde se vede și la 
cite lucruri trebuie să se pri
ceapă a face un instructor de 
pionieri. Ideea brigăzii artistice 
a stîrnit un mare interes prin
tre copii. De aceea s-au și a- 
pucat cu deosebită rîvnă de 
lucru. Brigada a desfășurat o 
bună activitate în școală dar 
și în afara ei : nu odată au a- 
părut pionierii lui Jugan pe 
scenele căminelor culturale 
din împrejurimi. Acum, echi
pa de teatru pregătește sub în
drumarea lui Jugan, sceneta 
„Acrobatul” a lui N. Nosov. 
Interesul interpreților e mare. 
Jugan însă n-a uitat să și cul
tive acest interes, să-i dea un 
conținut mai înalt. Are în plan, 
între altele, vizionarea îm
preună cu micii actori a cîtor- 
va piese bune de teatru, pe 
care apoi să le discute îm
preună.

Dar cite alte lucruri intere
sante nu au în plan acești trei 
instructori de pionieri, pasio
nați de munca lor, dornici să 
creeze în detașamentul în care 
muncesc o adevărată viață 
pionierească!

VIRGIL CARABA 
cercetător principal 

la Institutul de științe 
pedagogice
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In dimineața acestei zile am făcut cu
noștință cu viticultorii gospodăriei, la 
locul lor de muncă. Erau aceiași tineri, 
care anul trecut au plantat 8 ha vie, 
primul lot din 30 ha care vor fi cultivate 
pînă în 1965. Acum, împreună cu alți co
lectiviști, ei desfundau o nouă supra
față de teren. Pe înserat au luat loc 
în bănci, la cercul de viticultură. Pre- 
zenți — toți cei 26 de cursanți. Lec
ția începe cu o discuție recapitula
tivă. Se trece apoi la predarea lec
ției noi : „Elementele de rod folosite 
la tăierea viței de vie“. Tabla și creta 
stau la îndemînă. în sală a fost adus și un 
butuc de vie din lotul experimental ca 
explicațiile să fie date „pe viu". De altfel, 
la majoritatea celor 13 lecții ținute pînă 
în prezent s-a procedat în chip asemă
nător. Bogatul material didactic, intuitiv, 
i-a ajutat pe cursanți să înțeleagă mai

bine cunoștințele teoretice care li s-au 
predat.

Concomitent, aici își desfășoară activi
tatea și cercul agrotehnic, și cel zooteh
nic. Acum frecvența este bună, răspun
surile date de cursanți dovedesc că stu
diază. Nu a fost însă totdeauna așa. La 
început unii lipseau, alții nu se pregă
teau. Conducerea G.A.C. a analizat a- 
ceastă situație, a descoperit cauzele și a 
luat măsurile cuvinte. Unele din cauze 
au și fost înlăturate. Altele încă nu. 
Bunăoară, lectorul cercului zootehnic ex
pune uneori lecția grăbit, superficial. 
Apoi, căminul posedă un aparat de pro
iecții de filme pe bandă îngustă și unul 
de diafilme. Există numeroase filme do
cumentare pe teme agrozootehnice, ca de 
altfel și filme artistice. La cămin s-ar 
putea organiza proiecții cu aceste fil
me care să vină în sprijinul cursanților 
la învățămîntul agrozootehnic.

încet, încet, sala mare a căminului 
s-a umplut de lume. Oamenii au venit 
îmbrăcați de sărbătoare, cu oarecare gra
vitate în expresia fețelor și s-au așezat 
în liniște pe scaune. La început ne-a im
presionat numărul mare de participanți : 
erau peste 400. Ce urma să se petreacă 
acolo ? O adunare generală ?

Era o seară literară. Ne așteptam (așa 
cum se obișnuiește în multe cazuri) ca 
cineva să prezinte o expunere despre 
viața și opera unui scriitor, presărată cu 
cîteva exemplificări. Dar, s-a petrecut 
aici un lucru interesant. Șapte tinere co
lectiviste au citit fragmente din repor
tajele unor scriitori.

Fiecare fragment le-a prezentat ascul
tătorilor aspecte semnificative din viața 
și munca membrilor unor gospodării co
lective din diferite regiuni ale țării din 
care colectiviștii au tras învățăminte fo
lositoare pentru propria lor muncă.

Textele au fost bine alese de un co
lectiv format din cei mai buni cititori ai 
bibliotecii. Atenția cu care este' urmărită 
lectura se vede și, după terminarea ei, 
din însuflețirea discuțiilor...

...Urmează apoi un interesant concurs : 
„Pentru cel mai bun solist“. Condiții de 
participare : tineri care cîntă frumos și 
care nu fac parte din formațiile cămi
nului. Au urcat pe scenă colectivistele 
Maria Fieraru, Alexandra Coman. Elena 
D. Ciocîlea, Niculina Ion care, acompa
niate de taraful căminului, au. interpre
tat melodii populare inspirate din folclo
rul nou al satului colectivizat. A fost un 
moment de destindere pentru toți parti - 
cipanții. Dar pentru juriu a însemnat 
muncă : trebuiau desemnați cei mai buni. 
A hotărît publicul prin ropote de a- 
plauze. Și iată cum în această seară în 
formațiile artistice ale căminului cultu
ral s-au înscris noi soliste.
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Ne-am alăturat grupului de tineri care 
se îndreptau spre cămin.

— Ce activitate are loc azi ?
— învățămîntul politic.
în fiecare zi tinerii din Gliganu 

găsesc la căminul cultural o acți
une sau alta care îi ajută să-și petreacă 
cu folos timpul, să-și lărgească orizontul 
cultural-politic. Învățămîntul politic 
U.T.M. este unul din cele mai importante 
mijloace prin care organizația U.T.M. îi 
ajută pe tineri să-și însușească învăță
tura marxist-leninistă, politica partidului 
nostru.

Iată-i aici, în sala căminului, pe toți 
cei treizeci de cursanți. Propagandista 
Maria Militaru vorbește despre „Statutul 
— legea de bază a organizației U.T.M. în
datoririle și drepturile membrilor 
U.T.M.".

Pentru Ciobanu Vasile, Caval B. Ioana, 
Maria Roșu, sau pentru oricare dintre 
cursanți tema de azi mai înseamnă și un 
răspuns Ia întrebarea : cum ți-ai înde
plinit, aici în sectorul tău de muncă, în
datoririle de utemist ?

Exemplificările făcute de propagan
distă pe marginea lecției expuse i-a 
ajutat pe cursanți nu numai să cu
noască bine prevederile Statutului 
U.T.M., ci să și înțeleagă profund cît

este de important și necesar să-și însu
șească politica partidului nostru, să 
lupte pentru aplicarea ei în viață, în- 
țelegînd prin aceasta în primul rînd 
participarea activă la munca de întă
rire economico-organizatorică a G.A.C. 
Lecția audiată i-a ajutat să tragă con
cluzii în ceea ce privește propria 
lor activitate și a tovarășilor lor. 
în felul acesta lecția a constituit o te
meinică bază pentru studiul individual 
ce urmează, pentru dezbaterile care vor 
avea loc în cerc.

...în aceeași seară la cămin, colectiviș
tii vizionează un film artistic. Ca de 
obicei însă, înainte de a începe filmul, 
profesoara Florica Miu li-1 prezintă.

A doua zi, duminică dimineața au loc 
discuțiile despre filmul văzut. Cîțiva ti
neri citesc scurte recenzii în care subli
niază ceea ce le-a plăcut mai mult în 
film. Clar, concis, fiecare participant la 
discuție explică de ce i-a plăcut un 
personaj, ce nedumeriri i-a provocat 
purtarea altuia.

Asemenea discuții au loc pe marginea 
fiecărui film vizionat. Comentate de mai 
mulți, ideile devin fiecăruia mai limpezi, 
mesajul filmului pătrunde mai' direct 
spre mintea spectatorilor.

în centrul comunei, pe panoul din fața 
căminului cultural se anunță pentru a- 
ceastă dimineață de duminică programul 
actualei ediții a Spartachiadei de iarnă : 
întreceri de săniuțe, runda a doua la șah, 
un meci amical cu... bulgări de zăpadă.

Ne îndreptăm spre primul loc de con
curs. Cu fețe îmbujorate, băieți și fete 
se grupează pe echipe, hotărîți fiecare, 
să ajungă primii la ștart. Mai mîndri și 
mai în siguranță se simt parcă cei care 
și-au construit cu forțe proprii „vehicu
lul44. Tînăra învățătoare Elena Tudora- 
che — unul dintre animatorii activității 
sportive din comunăare de la început 
de înfruntat o greutate : alegerea arbi
trilor, care în concursul de săniuțe, se 
știe, au „răspunderi" mari. Și nu atît în 
desemnarea celor mai buni concurenți, ci 
în menținerea spiritului de întrecere 
sportivă atît de adesea „subminat” de 
exploziile de rîs ce urmează după căză
turi. „Necazul” tovarășei Tudorache a 
dispărut însă o dată cu evidențierea pri
milor concurenți. între o sută de partici
panți n-a fost prea ușor de ales primii.

Al doilea loc de concurs : sala de sport 
a căminului. Răbdarea proverbială a șa
hiștilor n-a clintit-o nici măcar fulgera
rea blitz-ului. Cristescu F. Ion, membru 
al brigăzii a IlI-a de cîmp, are un ad
versar redutabil: pe Ion M. Stana. La 
finala Spartachiadei de anul trecut Stana 
s-a clasat al doilea pe raion. De aceda, 
acum, Cristescu își cîntărește de 10 ori 
fiecare mutare.

Pe margine, suporterii — și ei cunos
cători — învață în ciuda supărării că 
n-au putut trece de prima etapă.

Deodată liniștea din sala căminului se 
sparge... De afară s-aude gălăgiosul meci 
cu... bulgări de zăpadă. Cîștigătorii ? 
Toți cei care au dat dar care au și pri
mit cei mai mulți bulgări de zăpadă.

...După-amiază colectiviștii din Gliga
nu au avut oaspeți: brigada științifică 
a raionului. Ca și în alte dăți au venit 
mai devreme. Era semnul de prețuire cu 
care o întîmpinau.

Nerăbdarea era firească. Cu zile în 
urmă mulți colectiviști au adresat bri

găzii nenumărate întrebări în scris. Acum 
aveau să se întîlnească din nou la sfat.

— Nu-i ușor să-i mulțumești pe colec
tiviștii de aici — ne spunea înainte de 
începere prof. Ion Marinescu, responsa
bilul brigăzii științifice. Vor să fie lămu
riți „la amănunt44 cînd întreabă ceva.

Membrii brigăzii veniseră cu tot ce le 
trebuie pentru a-și face mai lesne de 
înțeles expunerile, '-pentru a demonstra, 
cum se spune „pe viu" răspunsurile : 
hărți, planșe, cărți, ziare-

Ne-ar fi greu să relatăm în detaliu, 
bogăția de probleme și fapte demonstra
te. Cu un cuvînt, pe colectiviști îi inte
resau și situația politică în lume și ce-i 
nou în țară, și ultimele date privind cu
cerirea Cosmosului și „cum e” cu asola- 
mentele, și, noutățile radiotehnice.

E un obicei la Gliganu : cînd răspunsul 
dat îi mulțumește, oamenii aplaudă. Cînd 
nu, fac pauze lungi, dau glas dorinței de 
a discuta mai pe-ndelete. în această în- 
tîlnire n-au fost pauze.

Ca semn că întîlnirea le-a plăcut, a 
fost și acesta : i-au rugat pe membrii 
brigăzii să rămînă la... premieră.

Da, la premieră. O a doua echipă de 
teatru din comună — de astădată forma
tă numai din colectiviști — și-a făcut 
în această seară debutul prezentînd pie
sa lui Siito Andras „Dragoste nu te 
pripi44.

Cortina se ridică și pe scenă, într-un 
decor atît de cunos'cut patricipanților —• 
sediul colectivei — a început piesa.

Domnește în sală o mare liniște. Exact 
ca-n sălile de teatru în fața unei piese 
bune, care-ți place, care te face să uiți 
că ești la teatru și te ia cu ea în viitoa
rea evenimentelor. Devii tu însuți unul 
din eroi — cel cu care simți că te apropii 
mai mult — iei parte la acțiune.

Iar tinerii artiști amatori n-au putut 
avea răsplată mai mare ca furtuna de 
aplauze ce a izbucnit la cîteva secunde 
de la lăsarea cortinei. Erau în aceste a- 
plauze și bucurie, și mîndrie și o urare: 
să ajungă să obțină aplauze la scenă des
chisă și în piesa „Baba Dochia și briga
dierul" a cărei lectură la masă au și 
făcut-o și mii de aplauze la toate premie
rele pe care le vor prezenta.

De obicei, luni este zi de pauză în ac
tivitatea căminelor culturale. Nu și la 
Gliganu. Oamenii s-au obișnuit să vină 
la cămin în fiecare zi.

în această zi i-am însoțit pe prietenii 
cărții în călătoria atît de frumoasă cu 
eroii literaturii.

Nu erau mulți — doar 11 la număr. 
Dar cîte sute de ore dedicate lecturii 
cîte zeci de mii de pagini citite ! Acum 
în două, trei ceasuri vor putea să în
fățișeze comorile descoperite în această 
călătorie ?

...Unsprezece tineri au emoții. Comi
sia știe să le înlăture, creînd de la în
ceput atmosfera de discuție tinerească, 
de schimb de păreri prietenești. Gîn- 
dul unuia despre o carte este completat 
de amănunte date de celălalt participant, 
în prezentări sintetice (ca ale lui Ion Gh. 
Trandafir, Gherghina St. Barbu și Flo
rea I. Dorobanțu) sau cu detalii multi
ple, analogii și comparații între scriitori 
și opere (ca ale lui Stoican I. Anghelescu 
și Victor Cristescu) — participanții la a- 
ceastă discuție finală a concursului „Iu
biți cartea” demonstrează cunoștințe te

meinice, putere de generalizare, păreri 
proprii, vorbire aleasă. Cu un cuvînt. ei 
merită să poarte insemnul dorit: insig
na „Prieten al cărții”. Dar nu toți. Ni
colae Gh. Badea și Gh. Rădulescu. care 
au socotit că se poate obține insigna și 
cu eforturi mai puține, n-au primit-o. în 
schimb, din această discuție prietenească 
au înțeles de ce a fost necesară exigen
ța comisiei, convingîndu-se că pentru a 
se alătura celor aproape 250 de purtă
tori ai insignei „Prieten al cărții”, cîți 
sînt în comună, mai trebuie să citească.

După o pauză, la informarea politică... 
Peste 300 de colectiviști urmăresc ex

punerea în fața hărții. Directorul școlii 
de 8 ani le vorbește despre principalele 
evenimente politice interne și internațio
nale petrecute în primele zile ale anului.

Informarea politică a stîrnit și de astă 
dată un viu interes. Pregătite din vre
me, de un colectiv de lectori ai cămi
nului, informările politice, care se țin cu 
regularitate săptămînal sînt concise, 
limpezi, pe înțelesul tuturor. Colec
tiviștii le ascultă cu luare aminte, une
ori își notează, cer lămuriri și discută.

• VIITORUL IN CIFRE • BRIGADA ARTM

ARE CUVlNTUL

• UN SCHIMB DE EXPERIENȚĂ INTRE 
ZOOÎEHNIȘTI • PE SCENA CĂMINULUI - 

ACTORI DIN PITEȘTI
5

Membrii brigăzii științifice dau răspuns la întrebările colectiviști lor,

Sala căminului cultural. Dar în locul 
decorului, pe scenă se află o tablă de 
școală cu cretă și burete. Grafice cu de
sene, săgeți și cifre.

O seară de calcul. Un număr mare de 
colectiviști sînt invitați să socotească îm
preună cu contabilul gospodăriei colec
tive ce avantaje va aduce gospodăriei și 
fiecărui colectivist iii parte construirea 
unui baraj cu ajutorul căruia să se rea
lizeze un lac de acumulare necesar iri
gării a 80 de hectare. Barajul este în curs 
de construire și anul acesta cele 80 de 
hectare vor fi irigate.

Toate aceste date sînt scrise pe tablă 
și se fac calcule. Cele 80 de hectare au 
fost semănate în 1962 cu grîu și au pro
dus 1900 de kg. de grîu la hectar. Deci 
(cifra apare mare pe tablă) au rezultat 
152 000 kg de grîu. E o avuție. Ni
mic de zis. Dar să vedem ce se va în- 
tîmpla dacă pe cele 80 de hectare care 
vor fi irigate se vor semăna pe 5 hectare 
roșii, pe 15 hectare plante furajere și pe 
60 de hectare porumb.

Să presupunem producțiile în condiții 
de irigare : 3 000 de kg. de roșii la hec
tar înmulțit cu 5 fac 15 000 kg. de roșii; 
5 000 de kg. de nutrețuri valoroase la 
hectar, ori 15 hectare fac 75 000 de kg. 
de nutrețuri cu mare valoare nutritivă ; 
5 000 de kg. de porumb-boabe la hectar 
înmulțit cu 60 de hectare va fi egal cu 
300 000 de kg. de porumb-boabe (30 de 
vagoane).

Toate aceste calcule sînt făcute pe ta
blă, încet, pe înțelesul și cu participarea 
tuturor. Fiecare cifră rezultată din calcu
le este comentată. Firește, a rezultat în 
final un spor de venituri anuale mai 
mult decît dublu față de cel obținut pînă 
acum de pe această suprafață. Venitu

rile au fost apoi, cu participarea tuturor, 
împărțite la fondul de bază și adăugate 
la valoarea zilei-muncă. între timp, în 
sală a sosit tovarășul Drafta, primul se
cretar al comitetului raional de partid. 
Dînsul, intervenind în discuțiile ce se 
purtau, a spus :

— Tovarășul contabil — ca orice con
tabil — e zgîrcit cu cifrele. Trebuie să 
știți că un hectar de roșii în condiții de 
irigare nu produce 3 000 de ap,. la hectar 
ci 20 000 sau 30 000 de kg la hectar... Ț

Să calculăm din nou.
Contabilul calculează. Iese, firește Un 

spor mult mai mare... Gospodăria va 
cîștiga mai mult. Eroarea a provenit din 
lipsa de experiență a colectiviștilor în 
cultivarea Moșiilor irigate.

„Dar mai sînt de făcut și alte calcule” 
— continuă tovarășul prim secretar. Și 
în continuare oamenii din sală au în
ceput să chibzuiască amănunțit asupra 
tuturor resurselor nefolosite încă de gos
podăria colectivă și care pot spori cu 
mult veniturile globale, fondul de bază, 
în general putereea economică a gospo
dăriei.

Seara de calcul n-a fost pur și simplu 
o seară în care s-a vorbit despre cifre, 
ci o discuție concretă despre viitor, un 
îndemn viu pentru o muncă și mai rod
nică în gospodăria colectivă'.

...A urmat apoi un program al brigăzii 
artistice de agitație. Deosebit de semni
ficativ intitulat — „Pe drumul belșugu
lui" —textul exprima opinia satului, a- 
preclerea colectiviștilor după munca, 
după grija față de dezvoltarea gospodă
riei.

Cîteva păreri și sugestii
©0 CONFERINȚĂ AGROZOOTEHNICĂ@LA „JOIA

TINERETULUI" ...TINERII S-AU CAM PLICTISIT
Surpriza zilei a constituit-o concursul 

„Cine știe răspunde”.
Tema : sectorul zootehnic — importan

tă sursă de bogăție a colectivei noastre.
Concurenți : crescătorii de animale din 

Gliganu și Șerbănești.
Bibliografie : experiența muncii lor și 

toate cele învățate pînă acum la cercul 
agrozootehnic.

Reprezentanții celor două gospodării 
urcă pe scenă. Examinatorii (ing. Lucian 
Ghizdavăț și tehnicianul zootehnist Flo
rin Ghinescu) desfac plicurile cu între
bări.

— Care este sarcina de plan a gospo
dăriei pentru sectorul porcin ?

Răspunsul trebuie să-l dea cei din Gli
ganu. Un lucru interesant: examinatorii 
sînt de fapt responsabilii cercurilor agro
zootehnice. Ei își verifică acum pentru 
prima oară munca de pedagogi la școala 
belșugului în fața marii mase de colec
tiviști. „Nu se vor intimida oare ?” — 
se întreabă privind fețele concentrate 
ale tinerilor G. Boiculescu, Mihai G. 
Stan, Constantin N. Sandu din Serbă- 
nești și ale celor din Gliganu : Maria 
Roșu, Sandu T. Ene, Florea Călin.

Cu primele răspunsuri îndoiala se 
spulberă. Tinerii muncesc bine, învață 
bine și e firesc să răspundă la fel, spre 
bucuria tuturor participanților. Confir
marea le-o dă juriul prin note egale în
scrise pe tabela de punctaj. Dar și sala : 
prin aplauze.

Ambele echipe intră în baraj. Florea 
Călin, printr-o exemplificare mai bogată, 
aduce celor din Gliganu cinci puncte și

premiul I. Recompensă: un aparat de 
radio cu tranzistori „Electronica" pentru 
sectorul zootehnic și premii individuale 
pentru toți cei trei concurenți.

Din sală se aude o voce :
— Și cei din Șerbănești au răspuns 

bine ! Propunem concurs „Fulger" !
Juriul acceptă și după răspunsurile 

date înainte de consumarea minutului de 
gîndire, acordă premii asemănătoare și 
celei de a doua echipe.

...Programul „zilei zootehnistului” (care 
a mai cuprins o vizită la sectorul zooteh
nic împreună cu oaspeții colectiviști 
din Rociu și Șerbănești — bun prilej de 
a discuta despre cele realizate dar și 
despre cîte mai trebuie de făcut; o con
sfătuire pe marginea cărții „Cum putem 
obține producții mai mari de lapte”) se în
cheie cu un spectacol de brigadă dat de 
artiștii amatori din Șerbănești. înainte de 
căderea cortinei o ultimă surpriză :

— Au sosit actorii din Pitești. Tovarășii 
Eftimie Popovici și Nicolae Dinică vor re
cita pentru dumneavoastră din cele mai 
frumoase poezii !

Cu talent și naturalețe tinerii actori 
recită versuri din Eminescu, Maria Ba- 
nuș, Victor Tulbure.

...Peste sat înserarea s-a lăsat de mult. 
Voia bună și mulțumirea îi însoțește spre 
casă pe colectiviștii din Gliganu ca și pe 
cei din Rociu și Șerbănești invitați la 
ziua zootehnistului. Au și de ce. Au în
vățat unii de la alții și au mai înscris în 
jurnalul acestei săptămîni o manifestare 
folositoare.

Cornelia Ghinescu este tehnician agri
col la gospodăria colec.tivă „16 Februa
rie" din Gliganu. Dar ea este și lector 
al ciclului de conferințe agrozootehnice 
ce se țin săptămînal la căminul cultural, 
întovărășind-o la expunerea care avea 
loc la cămin în această zi de joi am ru- 
gat-o să ne vorbească despre munca ei 
în pregătirea conferințelor.

— Mai întîi vreau să precizez că c 
atenție deosebită am dat-o tematicii con
ferințelor. Din conferințele pe care 
le-am primit am ales pe acelea care tra. 
tează probleme care interesează cel mai 
mult pe colectiviștii noștri, care răspund 
specificului economic al gospodăriei. O- 
bișnuiesc să pornesc întotdeauna de la 
fapte și rezultate cunoscute. Ați văzut : 
astăzi le-am vorbit colectiviștilor despre 
„îmbunătățirea pășunilor și fînețelor na
turale”. De ce am ales această lecție ? 
în comună la noi producția de pe cele 
254 de ha de pășune ,1 finețe nu poate 
asigura hrana animalelor decît în pro
porție de 75 la sută. Iată pentru ce a- 
tenția noastră se îndreaptă spre căile de 
sporire a producției acestor pășuni. în 
vara care a trecut, 70 de ha care pro
duceau doar 3—4 000 kg fîn la hectar au 
fost arate și însămînțate cu secară și o- 
văz, iar 24 de hectare au fost îngrășate 
prin mutarea locului de pășunat al oilor. 
Pentru anul 1963 vrem să mărim rezul

tatele prin folosirea mai bună a acestor 
metode și a altora ca, de pildă, folosi
rea pe scară mai largă a îngrășăminte
lor naturale.

Tovarășa Ghinescu ne-a mai spus că 
de fiecare dată conferințele agrozooteh
nice sînt însoțite de programe culturale 
pe cît posibil legate de tema în discuție.

...A urmat „Joia tineretului”. în pro
gram : sărbătoarea tinerilor fruntași din 
gospodărie, un concurs ghicitoare din 
cele mai frumoase versuri, jocuri distrac
tive, concurs de dans. Acțiuni interesante 
care ar fi putut oferi celor peste 400 
de colectiviști prezenți în sala căminului 
cîteva ceasuri frumoase. Dar... numai in
tențiile au fost bune. Pregătită în gra
bă „sărbătoarea fruntașilor” s-a rezumat 
la o scurtă expunere făcută de către se
cretarul comitetului comunal U.T.M. și 
cîteva luări de cuvînt, destul de generale, 
din partea fruntașilor. De mai mare 
succes s-a bucurat concursul-ghicitoare la 
care iubitorii de poezie s-au întrecut în 
recunoașterea versurilor și în recitări ar
tistice.

...O invitație :
— Poftiți la dans 1
Tinerii nu s-au lăsat rugați. Hora și-a 

dat mîna cu valsul și tangoul. Băieți și 
fete dansează în ritmul melodios al or
chestrei, sub privirile pline de admirație 
ale mamelor prezente și ele la această 
manifestare tinerească.

m stat de 
numeroși 
vîrstnici, 

șurile lor asupra 
din această săptămînă sub
liniază caracterul lor plă
cut și folositor. Au avut și 
unele observații, sugestii. 
Și cu privire la programul 
acestor zile, și la activitatea 
cultural-educativă în gene
ral. Iată cîteva din ele :

vorbă cu 
tineri și 
și răspun- 
acțiunilor

ALEXANDRA COMAN, 
colectivistă în brigada a 
IV-a: — Sîntem mulți ar
tiști amatori în comună. 
Activăm și la cor, și la dan
suri, și la teatru. Dar uite, 
cu brigada artistică de agi
tație nu stăm de loc bine. 
E numai una, are șapte fete 
și numai doi băieți. Și doar 
avem băieți talentați. Orga
nizația U.T.M. ar trebui să 
facă mai mult pentru an
trenarea lor. încercarea din 
această săptămînă — con
cursul soliștilor — s-ar pu
tea repeta și pentru brigada 
de agitație.

ION GII. ALEXE, colec
tivist fruntaș în brigada a 
II-a : — Eu cred că la ac
tivitatea sportivă stăm cel 
mai slab. în plină desfășu
rare a Spartachiadei de iar
nă, ar trebui să fie organi
zate concursuri la mai mul

al băieților: peste două 
sute.

Colectiviștii ION BU- 
CĂTARU, FLOAREA DO
ROBANȚU și alții, sugerau 
comisiei concursului „Iubiți 
cartea" să folosească mai 
mult în acțiunile pe care le 
organizează tinerii care au 
primit insigna.

ION GOBOI, colectivist 
în brigada a III-a : — Des
pre festivalul filmului la 
sate din anul acesta pot 
spune doar din cîte am ci
tit în ziare. Bineînțeles că 
nu din comuna noastră e- 
rau veștile, pentru că la 
noi... Nu pot spune că nu 
s-a dat și nu se dă atenție 
filmului. Adesea noi discu
tăm în colectiv filmele ar
tistice văzute, facem recen
zii. Dar ne-am fi așteptat ca 
acum, în perioada de iarnă, 
să vedem mai multe filme 
legate de munca în gospo
dăria colectivă care să ne 
ajute și pe noi. Or, n-am 
văzut decît unul, „Căile sr >- 
ririi producției de lapte".

Tînărul Ion Goboi avea 
dreptate. Măcar acum, în 
desfășurarea celei de-a II-a 
etape a festivalului filmu

lui la sate să sperăm că Di
recția regională a difuzării 
filmelor va ține seama de 
dorințele colectiviștilor din 
Gliganu și va trimite și fil
me pe teme agrozootehnice, 
alăturîndu-se forțelor cul
turale din comună care de
pun strădanii de a face cît 
mai accesibil și plăcut pro
gramul conferințelor agro
tehnice,

★
Săptămînă culturală la 

care am participat demons
trează cît de variate și bo
gate în conținut pot fi ac
tivitățile ce se organizează 
acum, iarna, la sat. Mun
cind în continuare cu dra
goste și pasiune, colaborînd 
mai strîns cu conducerea 
căminului cultural, cu toate 
organizațiile de masă, bucu- 
rîndu-se permanent de în
drumarea și sprijinul co
mitetului raional U.T.M., 
organizația U.T.M. din Gli
ganu va reuși să desfășoare 
în continuare o rodnică ac
tivitate cultural-educativă 
în rîndul tinerilor colecti
viști pentru dezvoltarea 
conștiinței lor socialiste.

te discipline sportive. Mie 
îmi place gimnastica. Dar la 
noi în sat o practică doar 
elevii. De asemenea, cred 
eu, sînt prea puțin antre
nate fetele la sport. Și nu
mărul lor e aproape egal cu

r
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PREDOMINANTE- MOEELE MAR!
Institutul de petrol, 

’ gaze și geologie din 
București. Pretu- 

\ tindeni domnește o 
I liniște impresio- 
' nantă. Cu o zi îna
inte de data exa

menului respectiv pe ușa sălii 
unde va avea loc examenul apa
re programul examinării: ora la 
caro trebuie să se prezinte fie
care student în fața comisiei.

Intrăm și noi într-o sală. Aici 
dau examen la fizică nucleară 
studenții grupei 427 din anul V 
al Facultății de mașini și utilaj 
petrolier. Examinator: prof, 
univ. dr. Radu Țițeica. Răspunde 
studentul Avram Filip. Vorbește 
cu multă siguranță și claritate. 
Din cînd în cînd, pentru a sus
ține afirmațiile făcute, notează 
pe tablă anumite formule și e- 
cuații. Profesorul îl felicită pen
tru conștiinciozitatea cu care s-a 
prcmldt..... ....

Printre cei care asistă la exa
minare se află și tov. prof. dr. 
Nicolae Pretulian, rectorul insti
tutului. La sfîrșitul examenului 
facem cu toții bilanțul: efectivul 
grupei — 16 studenți, prezentați: 
16; promovați : 16. Dintre a- 
ceștia 13 au obținute note de la 
7 la 10.

li solicităm apoi tovarășului 
rector Nicolae Pretulian cîteva 
amănunte in legătură cu măsu
rile luate de conducerea institu
tului pentru buna desfășurare a 
actualei sesiuni de examene.

— Intrînd de acum în sesiu
ne — ne răspunde tovarășul rec
tor — mă voi referi Ia măsurile 
concrete liiate pentru perioada 
de la sfîrșitul cursurilor și pînă 
Ia începutul vacanței studențești.

Elevii noștri 
de la seral

■ \rofesoara așterne 
pe tablă formule 
chimice complica
te. Nu se aude de_ 

j cît mersul lin al 
I cretei și, din cînd 
în cînd. cite o filă 

de caiet întoarsă; Elevii no
tează și ei.

: In fiecare an numărul tine
rilor de la Fabrica de rulmenți 
din Bîrlad, care învață, la 
școala, serală a crescut simți
tor. Cu numai 3 ani în urmă, 
doa,r 12 tineri erau în clasa a 
XT-'a. Anul acesta însă sînt a- 
prpape 70, iar în clasa a VlII-a 
aproape 100. La institutele de 
învățămînt superior studiază 
aproape 40 de tineri , care Q:u 
terminat cursul mediu tot aici 
la școala serală. Anul trecut 
s-a întors la fabrică primul 
inginer: Ion Zapodeanu iar 
în anul acesta se vor mai în
toarce încă patru.

Tinerilor care învață le sînt 
create în uzină condiții din 
cele mai bune pentru a urma 
'cursurile Școlii serale. •

în.fabrică lucrează mulți in
ginerii tineri. Din partea i lor, 
muricitorii-elevi primesc un 
sprijin efectiv în rezolvarea 
unor probleme mai compli
cate, neînțelese la școală.
' In anul trecut, în majorita

Scenă, din piesa „Prima zi de libertate" de Leon Kruczkovski, interpretată de colectivul artistic al 
Teatrului „C, Notfara” din Capitală.

Foto ; AGERPRES

(Urmare din pag. l-a) 

efectuat o lucrare, cu grapa cu 
colți reglabili la adîncimea de 
3—5 centimetri, pieziș sau 
de-a curmezișul brazdei. în 
felul acesta, a fost spartă cru
sta, împiedieîndu-se pierderea 
apei prin evaporare. -Pînă la 
însămînțat am măi lucrat de 
două-trei ori cu grapa cu 
discuri în agregat cu grapa cu 
colți reglabili,'în scopul, af ma
rii terenului și distrugerii bu
ruienilor. în sfîrșit, cu o zi- 
înainte de însămînțat am pre
gătit un bun pat germinativ 
seminței, printr-o lucrare cu 
grapa cu discuri la adîncimea 
de 8—10 centimetri. Poate
unii dintre cititori, cu mai pu
țină experiență, se vor între
ba-: „Oare nu-i prea mult ? 
Ce-i nevoie de atîta cheltuială 
de lucrări ?“ Nu, nu-i prea 
mult! Această cheltuială a- 
duce importante cîștiguri de 
boabe. .Se știe că absența, apei 
din sol și prezența buruienilor 
într-un teren cultivat dijmu- 
iesc mult producția. Noi, prin 
lucrările amintite, am asigurat 
apa și am distrus burtiiehile.

Odată cu încheierea cursurilor 
activitatea cadrelor noastre di
dactice a intrat într-o nouă pe
rioadă : pregătirea și buna des
fășurare a examenelor. în baza 
planului de muncă alcătuit s-a 
trecut Ia traducerea în viață a 
unor măsuri menite să asigure, 
în continuare, sprijinirea studen
ților în temeinica pregătire pen
tru fiecare examen. în acest sens 
la fiecare catedră și în fiecare 

Convorbire cu Ioy. prof. dr. Nicolae Pretulian, 
membru corespondent al Academiei R.P.R., 

rector al Institutului de petrol, gaze și geologie

laborator s-a constituit o perma
nență dintre șefii de- lucrări și 
conferențiari. Studenții care mai 
au anumite nelămuriri >au măi 
întîmpină anumite dificultăți în 
asimiliarea materiei respective 
vin și în această perioadă și se 
adresează cadrelor didactice de 
la laboratorul sau catedra de 
specialitate. Merită subliniată în 
această direcție activitatea deo
sebită pe care o desfășoară cate
dra de matematici condusă de 
prof. Tiberiu Mihăilescu.

O altă preocupare a conduce
rii institutului o constituie asi
gurarea celor mai bune condiții 
de viață și studiu studenților. 
Orioe mică defecțiune ivită a- 
cțtm în funcționarea unui cămin, 
a unei cantine sau biblioteci poa4 
te influența negativ pregătirea 
studenților.

Pentru a tiu stingheri pe stu-

tea secțiilor erau organizate 
ore de consultații unde ingi
neri virstnici și tineri îi aju
tau pe seraliști să lămurească 
unele probleme neclare de la 
cursuri și chiar să pregătească 
lecțiile pentru școală. Această 
măsură a dat roade din cele 
mai bune. Majoritatea elevilor 
mergeau la școală cu temele

Din însemnările postului 
de corespondenți 

voluntari
ai „Scînteii tineretului" 

de la Fabrica 
de rulmenți-Bîrlad

pregătite. Ținînd cont de acea
stă experiență, asemenea ore 
de consultații vor fi organiza
te și în acest an. Încă de pe 
acum, în unele secții ca: 
strungărie, rectificare și altele, 
ingineri cu o bună pregătire 
ca Alexandru Dumitrache, 
Constantin Băiceanu, Eugen 
Oprea, Aurel Lapteș îi ajută 
cu regularitate pe tinerii se
raliști să-și pregătească teme
le pentru școală. S-a stabilit 
chiar amenajarea unor camere 
speciale unde tinerii, împreună 
cu „profesorii" lor, să poată

Porumbul — aurul cîmpiilor

Și iată că ne-am apropiat 
de vremea bună pentru semă
nat, care de obicei este în ju
rul datei de 10 aprilie. Meca
nizatorii, după ce au trecut 
cu succes probele teoretice și 
practice privind Semănatul, au 
primit ordinul de lucru. în 
timpul acesta, brigadierii de 
cîmp au jalonat parcelele pen
tru a-i ajuta pe tractoriști să 
însămînțeze în rînduri perfect 
drepte.

Cutiile semănătorilor sînt 
pline ; intrăm pe brazdă. Dar, 
înainte ca primul bob să intre 
în pămînt, să ne oprim puțin 
și să vedem ce semănăm, ce 
sămînță folosim. (Bineînțeles, 
noi verificasem amănunțit, 
încă din‘ iarnă, întreaga canti
tate de sămînță). Pentru pro
ducția de porumb a anului 
1962 am folosit hibrizii dubli 
408 și 409. De ce i-am ales pe 
aceștia ? Am ținut seama de 
recomandările Institutului de 

denți în timpul studiului, am 
căutat să evităm greșala care s-a 
făcut în ceilalți ani și anume in
tensificarea vizitelor efectuate 
tie cadrele didactice la cămine și 
săli de lectură. Studenții care 
mai au nevoie de sprijinul nostru 
vjn singuri și se adresează cate
drelor respective, unde, în per
manență, se găsește cîte un ca
dru didactic care le stă la dispo
ziție.

— Cum apreciați rezulta
tele obținute de studenții 
institutului la primele exa- 
incite și colocvii din actuala 
sesiune ?

— Consider că trei sînt ca
racteristicile de bază ale actua
lei sesiuni: participarea integra-j 
lă a studenților Ia examene și 
colocvii, depășirea limitelor 
cursurilor prin adîncirea mate
rialului bibliografic și însușirea 
temeinică de către studenți a 
posibilităților practice de apli
care în viață, în procesul de pro
ducție a cunoștințelor teoretice.,

Aceste trăsături au ieșit puter
nic în relief atît la examenul de 
fizică nucleară de la anul V, cît' 
și la cel de geometrie descriptivă 
de la anul I, atît la materialism i 
dialectic cît și la rezistența ma
terialelor.

Constatările îmbucurătoare pe ■ 
care le-am făcut cu prilejul lu-

aprofunda cunoștințele primi
te la școală.

Mulți dintre seraliștii de la 
Fabrica de rulmenți locuiesc 
în același bloc. Dar cît 
timp acest bloc se afla în ad
ministrarea fabricii aveau și 
seraliștii condiții bune pentru 
învățătură. Erau repartizați 
în camere pe schimburi și 
chiar pe clase. Odată cu 
trecerea căminului la I.D.L. 
Bîrlad, nu se mai ține sea
ma de condițiile ce le au e- 
levii seraliști pentru a învăța. 
Deseori întilnești cazuri cînd 
în același timp într-o cameră 
unii învață, alții dorm, iar al
ții se pregătesc să plece la lu
cru.' Existau aici și camere de 
lectură unde elevii își pregă
teau în comun lecțiile. Condu
cerea T.L.L.-ului a găsit ‘ însă 
de cuviință că e mai bine să 
le desființeze. Toate interven
țiile comitetului U.T.M. la 
I.L.L. au fost pînă acum inuti
le. Aceștia din urmă îi tratea
ză pe tinerii de aici ca pe niște 
locatari obișnuiți, fără să în
țeleagă că e și de datoria lor 
să creeze condiții din cele mai 
bune tinerilor care învață.

NICOLAE RAINEA
maistru

FLORIN ȚAGA
ajustor

cercetări pentru cereale și 
plante tehnice și i-am verifi
cat și noi în câmpuri compara
tive. '■ Iată deci, că prin asigu
rarea unor semințe productive 
am mai respectat un factor, 
care asigură și el sute de kilo
grame de boabe la hectar. Dar 
n-am ajuns încă la cele 6 200 
de kilograme pe care le-am 
obținut.

Să pornim tractoarele pen
tru că orice întârziere înseam
nă pierderi. Semănătorile au 
înaintat 10 metri. Nu s-a de
fectat nimic, dar tractorul s-a 
oprit. Mecanizatorul coboară 
de la volan și dezgroapă boa
bele pe întreaga distanță 
parcursă. Firește, îl preocupă 
calitatea lucrării și acum veri
fică : a căzut numărul sufici
ent de boabe, au fost distribui
te la adîncimea corespunză
toare ? Noi folosim semănăto
rile cu clapeți ,care lasă uni
form sămînță în pămînt, dar 

crarilor de control din timpul 
primului semestru au fost confir
mate și îmbogățite acum, la pri
mele examene. Vreau să subli
niez buna pregătire teoretică 
și practică pe care o manifestă 
și studenții străini cuprinși în 
facultățile institutului nostru.

Toate acestea sînt mărturii vii 
că și în învățămînt, ca în toate 
sectoarele de muncă productivă, 
lupta pentru calitate, lupta îm
potriva mediocrității a devenit o 
realitate concretă, reflectată în 
procentajul de 95 la sută pro
movați înregistrat Ia primele 
examene — procentaj din care 
circa 75 la sută reprezintă note 
de la 7 în sus.

IOAN N. CHIȚU 
lector universitar

InSormații
Giăn Du Hoan, ambasado

rul extraordinar și plenipoten
țiar al R.P.D. Coreene în R.P. 
Română, a depus joi la amia
ză o coroană de flori la Mo
numentul Eroilor Patriei, cu 
prilejul prezentării scrisorilor 
de acreditare. La solemnitate 
au fost de fată reprezentanți 
ai Ministerului Afacerilor Ex
terne, Ministerului Forțelor 
Armate și ai Sfatului Popular 
al Capitalei.

★
Cu ocazia împlinirii a 100 de 

ani de la nașterea lui K. S. Sta
nislavski, actor, regizor și peda
gog de frunte al teatrului rus și 
sovietic, fondatorul Teatrului de 
artă din Moscova, Consiliul Ge
neral A.R.L.U.S., Comitetul Na
tional pentru Apărarea Păcii, Co
mitetul de Stat pentru Cultură 
și Artă și A.T.M. au. organizat 
joi după-amiază o manifestare la 
Casa Prieteniei romlno-sovietice 
din Capitală. Au participat oameni 
de cultură, reprezentanți ai unor 
organizații obștești și instituții 
culturale, muncitori, studenti.

A asistai G. E. Cebptariov, con
silier al Ambasadei Uniunii Sovie
tice la București și alti membri ai 
ambasadei.

Cuvîntul de deschidere • a fost 
rostit de artistul poporului Cos- 
tache Antoniu. Despre .personalita
tea și opera lui Stanislavski a vor
bit artistul poporului Jules Caza- 
ban.

Manifestarea s-a încheiat cu un 
recital muzical-literar la care și-au 
dat concursul artiști de frunte ai 
Teatrului national ,,1. L. Caragia- 
le" și ai Teatrului de Operă si Ba
let al R. P. Romine,

(Agerpres) 
-----•-----

Construcții 
și amenajări în Deltă

Cu tot timpul nefavorabil 
din ultimele zile, harnicii 
constructori de la întreprin
derea de construcții hidro
tehnice Tulcea, continuă în 
Delta Dunării lucrările de a- 
menajări menite să înlesnea
scă operațiile de recoltare și 
transportare a stufului. La 
punctul Cireașa se execută lu
crări de dragare la canalul de 
transportare a stufului, dîn- 
du-se în folosință de la înce-> 
putui anului încă 3 km de 
canal navigabil. S-au terminat 
lucrările de amenajare , a di
gurilor de protecție a unități
lor stuficole de Ia Pardina și 
de la Sonta. De asemenea, în 
cadrul complexului de locuin
țe de la Maliuc, au fost date 
în folosință 4 blocuri, lucrîn- 
du-se acum la finisarea celui 
de-al 5-lea bloc.

(Agerpres)

ÎN CURÎND
va apare 

revista săptămînală

„Agricultura 
socialistă"
organ

al Consiliului Superior 
al Agriculturii

Abonați-vă din timp la 
noua publicație. Abonamen
tele se primesc la toate ofi
ciile poștale, factorii poștali 
și difuzorii voluntari din 
unități și instituții.

POVESTEA ANILOR ÎN
FLĂCĂRAȚI — film pentru 
ecran panoramic : Patria ; VA
PORUL LUI EMIL — cine
mascop : Republica, București, 
Gheorghe Doja, 23 August. 
SUB CUPOLA ALBASTRĂ
— rulează la cinematografele: 
Magheru, I. C. Frimu, 6 Mar
tie, George Coșbuc. TELEFO
NISTA — rulează la cinema
tografele : V. Alecsandri, Vic
toria, A Mai. TRANSPORTUL
— cinemascop : rulează la ci
nematograful Elena Pavel.. 
PENTRU UN ZÎMBET SE
NIN.: Lumina. Volga, Libertă- 

practica ne-a dovedit că numai 
un control riguros și repetat 
ne asigură calitatea lucrării.

De aceea, repetăm acest con
trol din trei în trei ore. Am 
reușit astfel sa însămînțăm nu
mărul de boabe necesar pen
tru realizarea densității dori
te, pe multe parcele nemai- 
fiind nevoie să rărim cultura.

într-un interval de aproxi
mativ 10 zile am terminat de 
însămînțat toate cele 1 725 de 
hectare. Plantele răsărite uni
form, lanurile fără goluri 
ne-au arătat calitatea muncii 
depuse pînă atunci. Dar pînă 
la recoltare mai era destul 
timp și pentru ca. să asigurăm 
o producție sporită trebuia să 
mai facem o serie de lucrări 
de întreținere pe care, firește, 
le prevăzusem din timp în 
planul nostru de măsuri. Pla
nul jtcesta n-a fost însă res
pectat absolut întocmai și asta 
nu din cauză să nu fusese bine

Răspundem ia sesizările

Căpățînă Alexandru — Pitești

Consiliul local al Sindicate
lor din Tg. Mureș, care ă cer
cetat sesizarea' dumneavoas
tră, ne-a comunicat că pe data 
de 26 decembrie 1962, între
prinderea nr. 2 Construcții 
Tg. Mureș v-a expediat, pe 
adresa unității unde lucrați, 
cartea de muncă. Pentru a vi 
se achita dreptul de preaviz, 
conform Codului muncii, tre
buie să comunicați de urgen
ță Trustului de construcții Tg. 
Mureș adresa exactă unde do
miciliați.

Avram Gheorghe — Turda

Sesizarea dumneavoastră a 
fost justa. Ministerul Sănătă
ții și Prevederilor Sociale ne-a 
comunicat că s-a reamenajat 
clădirea spitalului care oferă 
acum condiții corespunzătoare 
de lucru. De asemenea, în a- 
nul 1963 se va construi o clă
dire anexă, cu o cameră pen
tru examene anatomo-patolo- 
gice, o cameră pentru exame
ne cistologice, expoliativă. o 
cameră pentru medici, precum 
și anexele necesare. Pînă la 
începerea construcției, medi
cul anatomo-patolog și asis
tentul de anatomie patologică 
vor fi trimiși în schimb de 
experiență la Institutul Onco
logic din Cluj.

Nicolae D. Ilie — I. F.^Roznov

Institutul politehnic Brașov 
— Facultatea de silvicultură, 
ne-a comunicat că actele dum
neavoastră, inclusiv diploma 
de tehnician, se află la secre
tariatul facultății. Pentru a 
intra în posesia io< trebuie să 
comunicați facultății adresa 
unde domiciliați.

Macovei Elena — Fălticeni

După cum am fost infor
mați, G.A.S. „Fîntînele” ce a- 
parține de orașul Arad, v-a 
trimis o adeverință precum 
că soțul dumneavoastră nu 
primește alocația pentru copil. 
Pe această bază, puteți bene
ficia dumneavoastră de acest 
drept.

Barat Maria — Voivozi

Conform prevederilor Codu
lui muncii art. 63 aliniatul 5, 
durata concediului de odihnă 
ce se poate acorda salariaților 
a căror muncă este nenorma
tă se fixează între 15—24 de 
zile lucrătoare.

CINEMATOGRAFE
ții. CÎND COPACII ERAU 
MARI: Central, Grivița. PRO
GRAM PENTRU COPII — di
mineață : 13 Septembrie. O-

MUL DE LÎNGĂ TINE: 13 
Septembrie, Aurel Vlaicu. PE
TRE CEL ISTET : Timpuri 
Noi. SPIONAJ CONTRA SPI- 

întocmit, ci pentru ca numă-, 
rul necesar de prașile ne-a fost 
dictat de. fiecare parcelă în 
parte. Ca lucrări de întreține
re a culturii am aplicat: o 
grăpare cu grapa, cu colți re
glabili în a cir.eea zi după se
mănat, o lucrare sau două cu 
sapa rotativă (după caz) 4 
prașile mecanice cu cultivato
rul, completate cu 3—4 prași
le manuale pe rînd și un ră
rit pe anumite parcele unde a 
fost necesar. Se pare că și 
aici am făcut o mare cheltu
ială de lucrări, dar și de data 
aceasta cheltuiala ne-a adus 
un mare cîștig de boabe. A- 
dăugat la cele amintite pînă 
acum, vor rezulta cele 6 200 
de kilograme la hectar pe care 
le-am obținut în 1962.

Acesta- este rodul activității 
întregului colectiv de munci
tori din gospodăria agricolă 
de stat Pietroiu care, sub con
ducerea organizației de partid,

tinerilor
Cristian Ion — Tîrnăveni

Ministerul Industriei Petro
lului și Chimiei — Direcția 
Personal învățămînt, la sesi
zarea dumneavoastră, ne-a 
răspuns următoarele : Elevii 
maiștri — cursuri serale in
diferent de anii de studii în 
care sînt, trebuie să lucreze 
efectiv 8 ore în producție ca 
muncitori, în specialitatea în 
care se pregătesc în școală sau 
într-o specialitate înrudită. 
Categoria de salarizare este 
aceea Pe care au avut-o la 
intrarea în școală.

Grigore Mihăilescu — Mărcu-
Iești

într-adevăr podul de la 
Bucu .este deteriorat. Sfa
tul popular al Regiunii Bucu
rești —* Secțiunea Drumuri — 
ne-a comunicat că au fost

Laboranta Melania Arsene și 
tehniciană Ana Ștefănescu de 
la laboratorul regional de con
trol al semințelor din Brașov, 
efectuează analize de germi
nație la un lot de semințe de 

primăvară.

Foto : AGERPRES

ONAJ : rulează la cinemato
graful Maxim Gorki. MIRA
COLUL LUPILOR — cinema
scop : înfrățirea între popoare. 
CURSA DE 100 KM : Cultural. 
MOARA DIAVOLULUI : Ale
xandru Popov, Munca, M. E_ 
minescu. DĂ-I ÎNAINTE FĂ
RĂ GRIJĂ : 8 Martie, Flacăra, 
Donca Simo, G. Bacovia, RE
GĂSIREA rulează la cinema
tograful Constantin David. SO
ȚUL SOȚIEI SALE — rulează 
la cinematografele Alexandru 
Sahia, Vasile Roaită, Miorița, 
Floreasca.

s-au străduit să producă pen
tru fondul central al statului 
cantități tot mai mari de po
rumb. Calitatea lucrărilor a 
fost asigurată și de buna pre
gătire profesională a mecani
zatorilor și brigadierilor care, 
ca și în aceste zile, au frec
ventat cu regularitate în iarna 
trecută, cursurile învățămîn- 
tului agrozootehnic.

în primăvara aceasta vom 
cultiva cu porumb boabe o su
prafață de 5 266 de hectare, a- 
dică de peste trei ori mai mult 
decît în anul trecut. Prevede
rile planului au fost discutate 
cu toți muncitorii, am în
tocmit un bogat plan de mă
suri care a fost îmbunătățit 
cu propunerile făcute de mun
citori. Sîntem acum pregătiți 
pentru însămînțări : terenul a 
fost arat, fertilizat, sămînță 
este asigurată, mașinile sînt 
revizuite și reparate. Măsurile 
pe care le-am luat pînă acum 
și pe care le vom lua în con
tinuare ne oferă garanția că 
vom obține în 1963 producții 
pe măsura sarcinilor sporite 
p.e care le avem. 

luate măsurile necesare pen
tru repararea lui. în acest 
sens, au și fost repartizate 
fondurile și materialele nece
sare raionului Slobozia, pen
tru ca prin secția de drumuri 
să se execute reparațiile în 
primul trimestru al anului 
1963.

Leonte Glomnicu — București

Sfatul popular al raionului 
Horezu, după ce a cercetat 
semnalul dumneavoastră cri
tic, a constatat că după recal
cularea venitului pe care ’1 
aveți, puteți beneficia de alo
cația de stat pentru copii.

în acest sens, adresați-vă 
Sfatului popular al comunei 
Berbești pentru a vă elibera 
un certificat de venitul impo
zabil și pe care să-1 prezen
tați întreprinderii de care 
aparțineți.

AVANCRONICA

MUZICALĂ

„Fîntînile Romei11 
de O. Respighi

I oncertele simfoni-
j ce. din 19 și 20 ia-

nuarie ale Filar- 
jWIHI monicii „George

| Enescu” vor fi di-
^ÎTffTl I rijate de Mircea

Cristescu avînd ca 
soliști pe violonistul Boris 
Gutnicov și mezzo-soprana
Elena Cernei. Din bogatul 
program prezentat de tânărul 
dirijor al Filarmonicii, pro
gram care cuprind'’ „Cinci 
cîntece populare ardelenești" 
pentru cor de femei și or
chestră de Dumitru Copoianu, 
„Concertul pentru vioară Și 
orchestră" de Ceaicovski, 
„Rapsodia pentru alto, cor de 
bărbați și orchestră", de 
Brahms și poe
mul simfonic 
„Fîntînile Ro
mei” de Respi
ghi, să încer
căm să ne o- 
prim asupra 
ultimei lucrări.

Ottorino Res
pighi este unul dintre frun
tașii muzicii italiene con
temporane. Sprijinindu-se pe 
temelia solidă a muzicii ita
liene, compozitorul a asimi
lat, în' personalitatea-i crea
toare, cele mai înaintate 
cuceriri ale creației muzicale 
contemporane. Respighi a be
neficiat, totodată, de fericita 
înrîurire, in ceea ce privește 
arta orchestrației, a lui Rimski- 
Korsakov, al cărui elev a fost, 
la Petersburg, la începutul 
veacului nostru.

Renumele lui Respighi l-au 
făcuț îndeosebi poemele sale 
simfonice cu caracter descrip
tiv „Pinii din Roma", „Serbări 
romane" și „Fîntînile Romei" 
— lucrări care, inspirate fie 
din frumusețea peisajului ac
tual, fie din trecutul antic al 
vechii cetăți din peninsula ibe
rică, reprezintă adevărate ta
blouri muzicale pline de stră
lucire și culoare.

Poemul simfonic „Fîntînile

O imagine obișnuită la biblio
teca din comuna Luncani, raio
nul Turda : zilnic cititorii sînt 
informați asupra ultimelor apa
riții, li se recomandă cărți de 

literatură sau științifice.

Foto : AGERPRES

De ia 1 februarie 
„Luna cărții ia sate*1

Incepînd de la 1 februarie se 
va desfășura o nouă ediție a „Lu
nii cărții la safe" organizată de 
Comitetul de stat pentru cultură 
și artă și Cenfrocoop.

Larga acțiune de masă, deve
nită tradițională, „Luna cărții la 
safe”, se va desfășura anul acesta 
sub lozinca „Fiecare casă de co
lectivist cu bibliotecă proprie”, 
încheierea procesului de colecti
vizare a agriculturii țării a creat 
condiții noi țărănimii muncitoare 
de a-și îmbogăți cunoștințele po
litice, agrotehnice, culturale. Ast
fel, în anul 1962 au fost difuzate 
la sate mai mult de 2 800 titluri de 
cărți în peste 13 500 000 exem
plare, aproape de două ori mai 
multe decît în anul 1960. In pre
zent, în țară există peste 714 li
brării sătești și 5 637 raioane de 
librării în cadrul magazinelor mix
te sătești. La răsplndirea cărții în 
rîndul sătenilor contribuie, de a- 
semeinea, cele 15 secții regionale 
„Cartea prin poștă", librăria „car
tea prin poștă” din Capitală și cei 
peste 6 000 de difuzor! voluntari 
de carte din întreaga țară. 28 de 
aufolibrării duc cărți în satele cele 
mai îndepărtate.

. In „Luna cărții la safe”, pe lingă 
acțiunile cu caracter permanent 
ce se desfășoară In satele patriei 
noastre, vor avea loc numeroase 
manifestări culturale de masă : șe
zători literare, întîlniri între scrii
tori și redactori din edituri cu ci
titorii, serbări ale cărții, seri de 
întrebări și răspunsuri, discuții cu 
cititorii despre cărțile noi apărute 
etc. la librăriile sătești, la cămi
nele culturale, In școli, în unitățile 
agricole socialiste, la exploatările 
forestiere se vor organiza ștanduri 
de cărți, ‘bazare și expoziții de cărți 
cu vinzare, expoziții tematice vo
lante, coifuri cu noutăți literare. Se 
vor organiza zile ale cărții poli
tice, agrozootehnice, literare, zile 
ale cărții de popularizare a știin
ței și combatere a misticismului, 
zile ale cărților pentru școlari și 
tineret și se va lansa un nou con
curs pentru titlul „Cel mai bun di
fuzor de carte la safe".

Editurile pregătesc noi volume 
destinate sătenilor care vor fi 
popularizate prin conferințe, afișe, 
prospecte, foi volante etc. In toate 
regiunile vor fi organizate cu ca
racter experimental librării ob
ștești, deservite de difuzorii vo
luntari de carte. La buna desfășu
rare a acestei importante acțiuni 
culturale de masă își vor da con
cursul numeroase instituții cen
trale și organizații obștești.

(Agerpres)

Romei" redă viziunea a patru 
fîntîni vestite ale orașului.

Primul tablou, inspirat de 
fîntina din Valea Giulia redă 
un peisaj pastoral. Turme de 
oi trec și se pierd în bruma ră
coroasă și proaspătă a unei di
mineți romane. Urmează ,,Fîn- 
tîna Tritonului". Tritonii, a- 
cești monștri marini, reprezen
tări în legendă și figurați în 
artă suflînd în trompete, sînt 
evocați printr-o fanfară ve
selă. de către cornii ce domină 
trilurile orchestrei. Este ca o 
chemare voioasă la care răs
pund — în intenția compozito
rului — mulțimea tritonilor și 
a nimfelor mării — naiadele 

ce se fugăresc nebunatec 
printre cascade 
și jocuri de 
apă.

O temă so
lemnă cîntă a- 
poi splendoa
rea, în miezul 
zilei, a monu
mentalei Fîntî- 

na Trevi.
In izbucnirea fanfarelor, ca

rul lui Neptun pare să treacă 
maiestos pe radioasa întindere 
de apă, tras de către caii de 
mare și urmat de un impozant 
cortegiu de tritoni și sirene. 
Cortegiul se îndepărtează, în 
timp ce fanfarele se pierd în
cetișor...

Ultimul tablou, Fîntîna de la 
Vila Medicis în asfințitul soa
relui, se anunță printr-o temă 
nostalgică ce dă impresia că se 
înalță peste un murmur lin de 
ape. Este ora amurgului. At
mosfera vibrează de zvonul 
clopotelor, de ciripitul păsări, 
lor și foșnetul frunzelor. Peste 
tot se așterne apoi tăcerea 
nopții...

Aceste intenții descriptive, 
înscrise de compozitor în frun
tea partiturii, ajută, neîndoios, 
la înțelegerea muzicii respec
tive.

J. V. PANDELESCU



în întreaga fără au loc

martie Lucrările Congresului

occidental, care a 
acestei organiza-

P. S. U. Q.Șj
să

Tn adunări entuziaste oamenii muncii din comunele 
orașele raionale de pe cuprinsul patriei continuă 
-------- x — —, —. ! dintre ei candidați ai F.D.P.propună pe cei mai buni 
în alegerile de la 3 martie.

SUCEAVA. — La adunările 
cetățenești care au avut loc 
pînă acum în comunele și ora
șele de subordonare raională 
din regiunea Suceava au par
ticipat aproape 40 000 de ale
gători la care au fost propuși 
857 de candidați. Printre a- 
ceștia sînt muncitori, colecti
viști, intelectuali, activiști de 
partid și de stat, gospodine și 
alți oameni ai muncii.

IAȘI. — în circumscripția 
electorală comunală nr. 28 din 
regiunea Iași a fost propus A- 
lexandru Dumitrașcu, directo
rul unității de industrializare . 
a lemnului din comuna Ciurea, 
în circumscripția electorală nr. 
26 a fost propus șeful de bri
gadă Constantin Atudoresei, 
de la G.A.C. din comuna Scîn- 
teia, iar colectivista Carolina 
Bursuc din comuna Bîlteni a 
fost propusă în circumscripția 
electorală nr. 15. Pînă acum în 
circumscripțiile electorale co
munale și orășenești raionale 
din regiune 
peste 950 de

au fost propuși 
candidați.

BAIA MARE. — în circum
scripții electorale comunale și 
orășenești raionale din re
giunea Maramureș au fost 
propuși peste 1 600 
In circumscripția 
nr. 1 a comunei Mădăras a fost 
propus pentru a 6-a oară can
didat al F.D.P. Ion Pintea, 
președintele G.A.C. din locali
tate, a cărui activitate este 
strîns legată de întărirea eco- 
nomico-organizatorică a gos
podăriei colective, de înfru
musețarea comunei.

ORADEA. — însuflețite a- 
dunări pentru propunerea de 
candidați ai F.D.P. continuă 
să aibă loc și în comunele și 
orașele raionale din regiunea 
Crișana. La o astfel de adu
nare a fost propus și ing. a- 
gronom Ștefan Tapoș de către 
colectiviștii din comuna So- 
codor.

în cei doi ani de cînd lu
crează în această gospodărie 
el a adus un aport important 
la întărirea și dezvoltarea a- 
verii obștești.

în adunările care au loc în

candidați, 
electorală

comunele și orașele raionale 
ale regiunii Crișana au fost 
propuși pînă acum 1 230 de 
candidați ai F.D.P.

CRAIOVA. — Printre can- 
didații propuși în adunările 
care au loc în comunele și o- 
rașele raionale din regiunea 
Oltenia fac parte îngrijitorul 
mulgător Ion Păun, în circum
scripția nr. 21, ing. agronom 
Ion Urziceanu, în circumscrip
ția electorală nr. 28, Ioana 
Marcu, muncitoare la C.F.R., 
în circumscripția nr. 31, bri
gadierul zootehnist fruntaș 
Emil Croitoru, în circumscrip
ția electorală nr. 2, învățăto
rul Florea Bodan în circum
scripția electorală nr. 15. în 2 
zile de cînd au început propu
nerile de candidați în această 
regiune au fost propuși 2 197 
de candidați.

CONSTANȚA. — în regiu
nea Dobrogea au fost propuși 
pînă joi peste 600 de candidați. 
Printre cei propuși se află ing. 
agronom Eugen Călin din co
muna Babadag, Stere Uzum, 
președintele G.A.C. Beidaud, 
colectiviștii Ilie Stoian și Var
vara Gearip din Săcele, Ion 
Hagiu și Marina Chiriac din 
comuna Beștepe și alții.

(Agerpres)

BERLIN 17 (Corespondentul 
Agerpres transmite) : în cea 
de-a treia zi a Congresului 
P.S.U.G., care își desfășoară 
lucrările la Berlin, au conti
nuat discuțiile la raportul și 
programul partidului. în ca
drul discuțiilor, pe lîngă alți 
numeroși delegați au luat cu
vîntul în ședința de dimineață 
tovarășii Paul Verner, membru 
supleant al Biroului Politic, 
prim-secretar al comitetului re
gional de partid Berlin, dr. Willi 
Bredel, membru al Comitetu
lui Central, președintele Aca
demiei germane de arte, Ger
hard Gruneberg, membru su
pleant al Biroului Politic, se
cretar al Comitetului Central 
și Gerhard Danelius, prim-se
cretar al comitetului P.S.U.G. 
din Berlinul 
adus salutul

Congresul a fost salutat în 
cursul dimineții de către to
varășii Wladyslaw Gorhulka, 
prim-secretar al C.C. al Parti
dului Muncitoresc Unit Polo
nez, Drahomir Kolder, mem
bru al Prezidiului C.C. al P.C. 
din Cehoslovacia, secretar 
al Comitetului Central, și Wal
deck Rochet, secretar general 
adjunct al C.C. al Partidului 
Comunist Francez.

în ședința de după-amiază 
a Congresului la discuții au 
luat cuvîntul, printre alții, tov. 
Albert Norden, membru al Bi
roului Politic și secretar al 
C.C. al P.S.U.G., dr. Margarete 
Wittkowski. membru supleant 
al Biroului Politic al C.C. al 
P.S.U.G., Alois Pisnik, mem
bru supleant al Biroului Po
litic al C.C. al P.S.U.G., prim-

secretar al Comitetului regio
nal Magdeburg.

Congresul a fost salutat de 
tov. Johann Koplenig, preșe
dintele P.C. din Austria, și de 
tov. Armando Hart, membru 
al conducerii naționale al Or
ganizațiilor revoluționare in
tegrate din Cuba.

Lucrările Congresului con
tinuă.

Sesiunea unei 
comisii C.A.E.R.

Serele G.A.S. Popești — sere se întind pe o suprafață de 14 700 
m. p. Legumele timpurii și florile pe care le cultivă sînt apreciate 
atît în jară cîf și peste hotare. în fotografie : un aspect din sera de 

flori.

Foto : AGERPRES

Plenara Comitetului Executiv ai Consiliului
par- 
Bul- 
R.D. 
R.P. 
R.P.

National al P C. din India

SPARTACHIADA DE IARNĂ
A TINERETULUI

htr-o ri

DELHI 17
Delhi și-a 
plenara Comitetului Executiv 
al Consiliului Național al Par
tidului Comunist din India. Pe 
ordinea de zi a plenarei se 
află următoarele probleme : 
raportul președintelui Parti
dului Comunist din India, A. 
Dange, cu privire Ia recenta 
sa vizită în Uniunea Sovietică 
și în alte țări ale Europei; 
analizarea propunerilor confe
rinței de la Colombo a celor 6 
state neangajate, convocată 
pentru a contribui la regle
mentarea pașnică a conflictu
lui de frontieră dintre India 
și R.P. Chineză ; unele pro
bleme ale situației internațio
nale actuale.

(Agerpres). — La 
deschis lucrările

Plenara va analiza, de ase
menea, problema privind a- 
restarea unor membri ai P. C. 
din India, arestare operată, în 
întreaga țară în baza legii ex. 
cepționale.

La lucrările plenarei nu 
participă toți membrii Comi
tetului Executiv al P.C. din 
India. Potrivit relatărilor pre
sei, o treime din activul a- 
cestui organ de conducere al 
partidului comunist se află în 
închisoare. Au fost arestați de 
asemenea 40 de membri ai 
Consiliului Național al P.C. 
din India care este format din 
110 membri.

La ședința din 15 ianuarie a 
plenarei, S. A. Dange, preșe
dintele Partidului Comunist 
din India, a prezentat raportul.

BUDAPESTA 17 (Agerpres). 
•— M.T.I. transmite : Intre 10 
și 14 ianuarie a avut loc la 
Budapesta cea de-a 13-a se
siune a Comisiei permanente 
C.A.E.R. pentru metalurgia 
neferoasă. La sesiune au 
ticipat delegați din R.P. 
garia, R.S. Cehoslovacă, 
Germană, R.P. Mongolă, 
Polonă, R.P. Romînă,
Ungară și U.R.S.S. Ca obser
vatori au fost de față repre
zentanți ai R.D. Vietnam și 
R.P. Chineze.

Comisia a discutat proble
mele coordonării planurilor de 
perspectivă ale dezvoltăriime- 
talurgiei neferoase, a adoptat 
planul de muncă al comisiei 
pe anul 1963 și a discutat pro
blemele organizatorice privind 
îmbunătățirea activității Co
misiei Permanente C.A.E.R. 
pentru metalurgia neferoasă.

------ 9------
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Hocheiștii noștri din nou învingători

Andmști

Situația din Congo rămîne confuză

Foto reportaj : S. SPIREA

Ridicarea cal iii

Moscova a editat al 3-lea vo
lum de documente și materiale 
din istoria P.C.U.S. — anunță 
TASS. Volumul cuprinde 
rioada 1945—aprilie 1962.

Uniunea Sovietică va acorda 
sprijin Cubei în pregătirea cadre
lor naționale în domeniul amelio
rărilor hidraulice.

în Austria

de întreceri

Ne-am propus să văJnfățL 
Șăm astăzi cîteva din 
aspectele unei zile de 

întreceri sportive în cadrul 
Spartachiadei de iarnă a ti
neretului în comuna Andră- 
șeșți. Astfel, am intrat ală
turi de zeci de tineri în spa
țioasa sală de sport a căminu
lui cultural și am urmărit 
pentru început concursul „cel 
mai voinic tînăr din comună”, 
respectiv întrecerile de trîntă 
— ramura sportivă care se bu
cură de o mare popularitate în 
rîndurile tinerilor colectiviști 
și tractoriști. In fotografia nr. 
1 vă prezentăm o imagine de 
la întrecerea dintre tractori
stul N. Constantin și colecti
vistul St. Nicolae.

Nu mai puțin interesante au 
fost și întrecerile de haltere. 
Chiar în timpul concursului 
numeroși tineri au cerut să fie 
înscriși pe listele participanți- 
lor. Aici s-au remarcat tinerii 
Costea Ștefan care a ridicat 
haltera de 20 de ori, Constan
tin Radu, Ion Moise, Radu 
Constantin etc. în fotografia 
nr. 2 vă prezentăm pe tînărul 
tractorist Radu Constantin în 
timpul concursului.

Deosebit de atractive au fost 
și întrecerile de șah. Aici am 
avut de asemenea o plăcută 
surpriză : toate mesele de șah 
aveau concurenți iar în jurul 
acestora alți numeroși iubitori 
ai acestui sport — fotografia 
nr. 3.

Am mai asistat la întreceri 
de tenis de masă și la cele de 
gimnastică. Tinerii partici
pant la întrecerile Sparta- 
chiadei din comuna Andră- 
șești au petrecut o zi plăcută, 
în zilele următoare ei vor 
continua să se pregătească 
pentru întrecerile finale 
prima etapă, cînd vor fi de
semnați campionii 
mună.

Selecționata de hochei pe 
gheață a orașului București 
și-a continuat turneul în Aus
tria evoluînd la Klagenfurt în 
compania echipei locale A. K. 
Klagenfurt care cuprinde și 
trei jucători canadieni. Hoche
iștii romîni au cîștigat cu sco
rul de 6—0 (1—0 ; 1—0 ; 4—0) 
prin punctele marcate de Sza
bo II (3), Andrei, Szabo I și

Ferenczi. Jocul s-a disputat pe 
un patinoar acoperit și a fost 
urmărit de peste 3 500 de 
spectatori.

în ultimul meci al turneului 
din Austria echipa bucureș- 
teană va juca la Innsbruck.

Sîmbătă la Cortina d’Am
pezzo echipa orașului Bucu
rești va susține un meci în 
compania 
lecționate

unei puternice se- 
italiene.

(Urmare din pag. l-a)

s c u r t
• Sîmbătă și duminică la Poiana 

Brașov se desfășoară primele în
treceri ale „Cupei R.P.R." la schi. 
La competiții participă unii din
tre cei maj buni schiori reprezen- 
tind Casa Ofițerilor, Dinamo, Stea
gul Roșu, Voința (Brașov), Carpați, 
Voința (Sinaia), precum și selec
ționate ale orașelor Sibiu, 
Vatra 
ghieni. In prima zi de întreceri — 
sîmbătă — au loc probele de sla
lom uriaș, fond 15 km, 5 km se
nioare și juniori și 3 km iunioare.

Meciul de biatlon dintre echipe
le R. P. Romîne și R. D. Germane 
va avea loc sîmbătă la Poiana 
Brașov.

Cluj, 
Dornei, Rișnov și Gheor-

• Cu toate că a jucat în depla
sare, echipa italiană masculină de 
baschet Simenthal Milano a învins 
cu scorul de 69—67 (30—28) echipa 
vest-germană Allemania Aachen în 
cadrul turului doi al „Cupei cam
pionilor europeni". Returul meciu
lui se va disputa la 29 ianuarie la 
Milano.

9 In prezent se află în turneu 
în Israel echipa iugoslavă 
fotbal Beogradski Sport Klub. 
cînd la Jaffa cu o selecționată 
gională, fotbaliștii iugoslavi 
obținui victoria cu scorul 
2—0 (1—0).

de 
Ju
re-
au
de

• tn turneul internațional de 
fotbal din Mexic echipa maghiară 
Vasas Budapesta a dispus cu 2—0 
(2—0) de echipa mexicană Nacio- 
aal-Guadalajara prin punctele mar
cate de Kekesi și Bundzak.

• La numai 5 zile după ce 
stabilit un nou record mondial 
proba de 220 yarzi fluture, înotă
torul australian Kevin Berry în 
vîrstă de 17 ani, a realizat o nouă 
performantă excepțională. El a 
înotat 110 yarzi fluture în 59", co- 
rectînd cu 4 zecimi de secundă re
cordul mondial care-i aparținea.

a 
în

9 Din cauza timpului nefavora
bil (zăpadă și frig) numai 2 întîl- 
niri din cele 8 programate în ca
drul „Cupei Angliei" la fotbal s-au 
putut desfășura miercuri. Peste 
30 000 de spectatori au urmărit la 
Londra locul dintre Tottenham 
Hotspur, deținătoarea troieului, și 
Burnley. Fotbaliștii de la Burnley 
au repurtat o surprinzătoare vic
torie cu scorul de 3—0 (1—0). De 
remarcat că Tottenham clștigase 
„Cupa Angliei" în ultimii doi ani. 
In cel de-al doilea 
City și Aston Villa 
egalitate : 1—1.

meci. Bristol 
au terminat la

(Agerpres) l

înființate încă de anul trecut în 
uzină. Organizațiile U.T.M. și 
grupele sindicale au discutat cu 
fiecare muncitor și numai pe a- 
ceastă bază, a discuțiilor indivi
duale, au fost înscriși la cursu
rile respective.

— Cu privire la conținutul 
programelor ce ne puteți spune?

— Firește, aici am acordat a- 
tenția cea mai mare. Ce înseam
nă de fapt să asiguri un conținut 
bun cursurilor ? înseamnă, întîi 
și intii, să-ți stabilești un corp 
de lectori dintre ingineri și maiș
tri, foarte bine pregătiți. Noi am 
numit ca lectori cadre cu înaltă 
calificare cum sînt inginerii Ion 
Matei, Constantin Șovăială, Ion 
Chelaru etc. Felul cum se desfă
șoară cursurile unde predau a- 
semenea cadre ne întărește con
vingerea că alegerea a fost bună.

A te ocupa de conținut presu
pune desigur și stabilirea celor 
mai potrivite teme care răspund 
nevoilor uzinei. în cadrul con
trolului tehnic s-a observat, 
spre exemplu, că trebuie adînci- 
te noțiunile de măsurători și to
leranțe (în special în sectorul 
piese de schimb, pistoane, că
măși). în lecții s-a insistat de a- 
ceea pe asemenea probleme, pe

ELISABETHVILLE 17 (A- 
gerpres). — Beneficiind de 
amnistia acordată de guvernul 
central congolez șefilor sece- 
sioniștilor katanghezi, Chombe 
s-a reîntors joi la Elisabet'h- 
ville. El urmează să aibă con
vorbiri cu reprezentanți ai 
autorităților O.N.U. în vede
rea unui aranjament care să 
permită intrarea trupelor 
O.N.U. în Kolwezi, principalul 
și ultimul punct de sprijin al 
secesioniștilor. Agenția United 
Press International transmite 
că apoi convorbirile se vor 
referi la măsurile care ar 
urma să fie luate, în calabo- 
rare, de autoritățile O.N.U. și 
cele katangheze în vederea 
traducerii în fapt a declarației 
lui Chombe că ar fi dispus să 
pună capăt secesiunii katan
gheze.

Observatorii pun însă la în
doială sinceritatea acestei de
clarații. Ei citează în acest 
sens afirmațiile făcute de 
Chombe în cadrul unei confe
rințe de presă care a avut loc 
după publicarea amintitei de-

• MOSCOVA. Guvernul
U.R.S.S. a acordat guvernului 
cuban un credit pe termen lung 
în condiții avantajoase.

Potrivit acordului semnat la 
Moscova, acest credit va fi folo
sit pentru plata utilajelor și ma
terialelor sovietice livrate Cubei, 
precum și pentru cheltuielile lega
te de efectuarea primelor lucrări 
de irigare și asanare a unor pămîn- 
turi din Cuba.

Partea sovietică va asigura li
vrarea în Cuba a unor utilaje de 
construcții și tehnologice de bază, 
a unor materiale de construcții și 
va trimite specialiști care să dea 
ajutor organizațiilor cubane în e- 
fectuarea de cercetări și prospec
țiuni, în proiectarea, construcția și 
montajul utilajelor.

clarații, că „rezolvarea pro
blemei congoleze impusă cu 
forța nu poate fi definitivă. 
Mai devreme sau mai tîrziu, 
această problemă se va ridica 
din nou”. Este semnificativ că, 
chiar primul-ministru congo
lez, Adoula, într-un interviu 
acordat agenției americane 
United Press International, își 
exprimă temeri că Chombe 
urmărește numai cîștigarea de 
timp prin declarația sa. „Cum 
am putea să considerăm oferta 
sa sinceră cînd vedem pe de 
alta parte politica pămîntului 
pîrjolit pusă în aplicare cu 
permisiunea lui?”, a arătat 
Adoula. „Considerăm, a spus 
în continuare Adoula, că 
Chombe este răspunzător per
sonal pentru toate distrugerile 
care ar putea avea loc în Ka
tanga de sud”.

Cu toate acestea, însuși A- 
doula a adresat o scrisoare lui 
Chombe în care îi face cunos
cut că guvernul central este 
dispus să-i acorde lui și adep- 
ților săi din Katanga de sud 
apărare și toate garanțiile ne
cesare.

Sărbătorirea 
centenarului 

lui K. Stanislavski
MOSCOVA. — La 17 ianuarie, 

la Teatrul de Artă din Moscova a 
fost sărbătorit într-un cadru festiv 
centenarul nașterii lui K. Stanis
lavski. Au fost prezenți invitați 
din diferite orașe ale Uniunii So
vietice și din străinătate. Din 
partea R. P. Romîne au participat 
Radu Beligan, președintele Consi
liului teatrelor al Comitetului de 
Stat pentru Cultură și Artă, și 
Sică Alexandrescu, maestru’ eme
rit al artei, prim-regizor al teatru
lui „I. L. Caragiale". Ședința festi
vă a fost deschisă de regizorul 
Mihail Kedrov. A luat apoi cuvîn
tul Ekaterina Furțeva, ministrul 
Culturii al U.R.S.S.

In continuare au vorbit despre 
importanța operei lui Stanislavski 
pentru arta dramatică universală : 
Sică Alexandrescu, Strassberg, di
rectorul studioului „Stanislavski" 
din New York, scriitorul sovietic 
Vsevolod Ivanov, cunoscutul cîn- 
tăreț Ivan Petrov.

------•------

2000 de studenți 
din Ecuador in grevă

A proximativ 2 000 de stu- 
**■ denți de la Colegiul de 

stat „Mehia“ din Quito 
au organizat o grevă de 24 de 
ore în semn de protest împo
triva alocărilor insuficiente 
destinate învățămintului. G u- 
vernul din Ecuador a făgăduit 
să discute fără întârziere re
vendicările cerute de studenți. 
Studenții au hotărît ca în curs 
de zece zile să recurgă [a o 
nouă grevă în cazul nesatisfa- 
cerii revendicărilor lor.

pe-
LOME 17 (Agerpres). — 

După cum anunță agenția 
France Presse, în Togo a fost 
format un guvern de uniune 
națională. Funcția de președin
te al guvernului a fost asuma
tă de Nicolas Grunitzky, care 
cumulează și portofoliile afa
cerilor externe, interne și a- 
părării naționale. Celălalt li
der togolez, Antoine Meatchi, 
va conduce ministerele de fi
nanțe, lucrările publice, trans
porturilor, poștelor și teleco
municațiilor și, în mod provi
zoriu, ministerul educației.

Cei doi oameni de stat fac 
parte din Uniunea democrati
că a populațiilor din Togo.

• PARIS. Se pare că cea 
veche mașină de calculat a 
realizată acum 340 de ani. Ea da
tează din 1623 și a fost inventată 
cu 19 ani înainte de cea realizată 
de savantul francez Pascal. Crea' 
torul acestei mașini este germa
nul Freitag-Loriuglioff. Primul 
prototip a fost distrus într-un in
cendiu și a fost repede uitat.

Recent, pe baza schițelor și 
explicațiilor lăsate de inventa' 
tor, mașina a fost refăcută și 
funcționează perfect.

mai 
fost

măsurătorile de ordinul microni
lor. Efectul ? La contraverifică- 
rile ce se fac de obicei de către 
beneficiari s-a constatat că nu 
mai sînt neajunsuri în această 
privință. Asemănător s-a proce
dat și la cursul din secția tra
tamente termice.

Trebuie să relev și un alt fapt 
care ne-a fost de un real folos, 
înainte de a concretiza propune
rile de teme pentru a fi incluse 
în programa analitică, comisia 
constituită pe uzină a făcut o 
largă consultare a muncitorilor, 
inginerilor și maiștrilor. Ea s-a 
oprit, în primul rînd, asupra sar
cinilor ce le are de îndeplinit 
fiecare sector, întrebînd apoi 
muncitorii de ce anume cu
noștințe au nevoie. Ca să dau 
un exemplu numai, voi aminti că 
muncitorii de la secția montaj au 
cerut să se introducă mai multe 
lecții de desen tehnic, despre 
metodele moderne ce pot asigu
ra o mai mare productivitate la 
operațiile de montaj.

— Ce probleme ridică proce
sul de îmbogățire a cunoștințelor 
profesionale în 1963. Cum 
gîndiți să le rezolvați ?

— Planul de producție pe a- 
cest an reprezintă în ansamblu 
un spor de 26 la sută față de 
1962. Numai indicele privind

vă

productivitatea muncii indică, 
spre exemplu, o creștere de 17 
la sută, fără a mai vorbi de in
troducerea unor sortimente noi 
etc. Devine astfel mai evidentă 
decît oricînd legătura strînsă 
dintre calificare și îndeplinirea 
sarcinilor de plan.

în uzină nc-an sosit de aseme- 
care 

o 
Și

nea noi muncitori printre 
mulți tineri. Consider deci 
primă problemă cuprinderea 
a acestora în cursuri. înscrierea 
lor trebuie să se facă judicios, 
ținindu-se seama de nivelul de 
pregătire al fiecăruia, de necesi
tățile sectoarelor unde au fost 
repartizați.

întreprinderea noastră are a- 
poi nevoie de muncitori strun
gari cu inaltă calificare, iu stare 
să execute operații dintre cele 
mai complicate. Acest lucru este 
cerut printre altele de lucrările 
de la capetele de pompare și 
sculele de foraj-extracție, de la 
capetele de coloană de erupție, 
sortimente introduse în planul 
nostru pe anul în curs. Problema 
se pune deci să îmbunătățim 
programele analitice îndeosebi la 
strungari, pentru ca acest lucru 
să fie rezolvat în 1963 cu forțe 
proprii.

Lucruri noi se pot spune și în 
legătură cu turnătoria. Pînă a-

cum la noi se lucra cu fontă. In 
acest an vom turna numai piese 
din oțel, fiind pe punctul de a 
da în exploatare utilajul adecvat. 
Este firesc, în aceste condiții, să 
ne formăm oțelari și încă de ca
lificare înaltă din vechii munci
tori turnători. Cursul de la 
turnătorie va căpăta astfel aceas
tă caracteristică. Se pun apoi 
probleme privind îmbunătățirea 
frecvenței la secțiile mecanică 
I și mecanica II în special. 
Lipsa muncii politice temeinice 
în aceste secții, delăsarea condu
cerilor tehnice respective a fă
cut ca unii tineri să nu înțelea
gă de ce e necesar să participe 
la cursuri. Anul acesta va trebui, 
de asemenea, să organizăm mai 
bine decît în trecut procesul de 
îmbogățire a cunoștințelor pro
fesionale ale maiștrilor și 
nerilor.

Cursurile 
carii nu au 
considerăm 
buie să se facă permanent și pe 
căi multiple. După epuizarea pro
gramei analitice 
alta la un nivel mai înalt. Creș
terea 
pregătire profesională a salaria- 
ților noștri constituie o bază si
gură pentru îndeplinirea sarci
nilor de plan la toți indicii.

MOSCOVA 17 (Agerpres). — 
La invitația Ministerului învă
țământului din R.S.F.S.R., joi 
a sosit la Moscova o delegație 
a Ministerului Invățămîntului 
din țara noastră condusă de 
tov. Ilie Murgulescu, ministrul 
învățămintului. Delegația va 
vizita școli, institute pedago
gice și de cercetări științifice, 
Academia de științe pedago
gice a R.S.F.S.R. și alte insti
tuții de învățămînt.

• PARIS. — Zilele trecute în 
orașul Toulouse, mezzosoprana 
Iulia Buciuceanu a fost solista 
unui concert susținut de orches
tra simfonică a Radiodifuziunii 
din Toulouse, sub conducerea 
rijorului Alain Lombard.

di-

ingi-

califi-de ridicare a 
o durată precisă. Noi 
că acest lucru tre-

se întocmește

continuă a nivelului de

• LISABONA. — Peste o sula 
persoane — pescari și familiile 
lor — au fost suprinși zilele aces
tea pe coasta mării de pe litora
lul insulei Santiago da Cacem, 
aliat în Oceanul Atlantic,* la 145' 
de km de coastele portugheze, de 
un val înalt de zece metri și lat 
de două sute metri.

Valul a măturat pur și simplu 
peste 80 de persoane, dintre care 
17 și-au găsit moartea prin înec, 
iar alte 20 au fost 
pe urma șocului 
de val.

9 CAIRO. — P. 
ministrul unional 
energeticii și electrificării 
U.R.S.S., și Sitki Mahmud, 
trul pentru problemele construcției 
barajului de la Assuan, au semnat 
la 16 ianuarie la Cairo protocolul 
privind aprobarea proiectului de
finitiv al întregului complex de 
lucrări al barajului de la Assuan 
elaborat de un colectiv de ingineri 
sovietici.

• MOSCOVA. — Editura 
pentru literatura politică din

grav rănite de 
uriaș provocat

S. Neporojnii, 
republican al 

al 
minis-

9 GENEVA. între 4 și 20 
bruarie, în Palatul Națiunilor 
la Geneva va avea loc o 
conferință internațională organi
zată de O.N.U. Această confe
rință consacrată aplicării știin
ței și tehnicii în folosul țărilor 
slab dezvoltate va reuni 1 500 
de delegați, reprezentînd 100 de 
țări. Lucrările vor fi prezidate 
de către Manekal Sankalchang 
Thacker, director general al Con
siliului de cercetări științifice și 
industriale din India.

După cum anunță agenția 
France Presse, conferința va stu
dia aproape 2 000 de informări 
științifice prezentate de către 80 
de țări și 20 de organisme spe
cializate.

/«- 
de 

mare

• BAMAKO. — La 16 ia
nuarie a sosit în capitala Re
publicii Mali, Bamako, într-o 
vizită oficială, delegația So
vietului 
condusă 
vietului 
Peive.

Suprem al U.R.S.S., 
de președintele So- 

Naționalităților I. V.

9 NAIROBI. — Potrivit datelor 
statistice oficiale publicate la Nai
robi, în prezent populația Kenyei 
este de 8 676 000 persoane.



revista :
Accardo, un 
de ani, poartă 
scumpe. Pro-
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Peisaj newyorkez : pichete de grevă.

Un imperiu al arahidelor t

prefurilor in

Cit costă lanțurile

1

în „AFRICA TODAY" („Africa astăzi”), 
revistă lunară editată la New York de Co
mitetul american pentru problemele Africii, 
a apărut un reportaj despre Gambia.

la
ri e-

cit mai 
printre 

strecurat 
amare.

Ha—
19.63

„Experfii

s-au întors 
în S.U.A. 
invitat să

în ambianță de mizerie

„FERMECATA" A
GANGSTERULUI

Sub titlul „Viața fermecata a 
lui Tony Accardo1, săptămî- 
nalul american „THE SA

TURDAY EVENING POST" publi
că un lung articol consacrat „re
gelui" lumii interlope din Chicago, 
iaimosul gangster Tony Accardo. 
Iată cum îl descrie

„Anthony Joseph 
bărbat solid, de 56 
cămăși și costume 
prietatea sa luxoasă dintr-o subur
bie a orașului Chicago cuprinde o 
piscină acoperită, o baie din onix 
negru, care costă 10 000 dolari, și 
o popicărie. In calitate de sportiv 
Accardo a pescuit în largul coas
telor Noii Scoții și a vinat iazanl 
Jn cele două state Dakota. Ca om 
de cultură, el a făcut turul muzee
lor și bisericilor din Europa. Ca 
om de aiaceri Accardo a fost acu
zat de a ii fost timp de ani de zile 
conducătorul sindicatului crimei 
din S.U.A. Ori care ar fi poziția 
sa în lumea interlopă, Accardo... 
trebuie să dețină titlul de cam
pion mondial în materie de impu
nitate. Arestat de 23 de ori la 
Chicago ca suspect de asasinate, 
răpiri și alte activități gangslere- 
ști, el nu a fost niciodată găsit 
vinovat de vreun delict mai grav 
decît comportare huliganică. Sin
gura noapte pe care a petrecut-o 
vreodată în închisoare a fost un 
accident". După cum arată săptă- 
mînalul, Accardo a fost nevoit să 
doarmă o noapte la poliție, deoa
rece, arestat de doi detectivi în 
1945, într-o zi de sărbătoare, nu a 
putut fi pus în libertate decît a 
doua zi.

„The Saturday Evening Post" 
scrie că, în 1950, Comitetul sena
torial pentru investigarea crimina
lității, condus de senatorul Estes 
Keiauver, l-a clasiticat pe Accar
do drept gangsterul nr. 1 din 
S.U.A.

In 1962. după ultimul proces la 
care Accardo, ca de obicei, a fost 
declarat „nevinovat", Virgil Peter
son, directorul comisiei pentru 
cercetarea crimelor din Chicago, 
și Ogilvie, un procuror care se 
ocupase anterior de cazul acestui 
gangster, au considerat verdictul 
drept un „eșec al justiției".

„Accardo și alți mari gangsteri 
au doblndit o putere atît de mare 
îneît s-ar putea ca guvernului 
să-i fie cu neputință să-i găsească 
vinovați" — a spus Peterson. El 
și-a exprimat părerea că guvernul 
S.U.A. „ar putea pierde bătălia 
împotriva crimei organizate".

Procurorul Ogilvie, care a de- 
misonat din funcția sa în 1961, a 
declarat cu o ironie amară că 
ultima’ achitare a gangsterului mi
lionar constituie o „lecție pericu
loasă pentru tinerii din S.U.A. Ea 
le arată că crima rentează".

rimul act al repre
zentației a avut loc 
pe aeroportul , din 
Ziirich. Lume 
tul de multă, 
cialități, rude, prie
teni, cunoscuți ve

niseră să întâmpine pe călătorii 
sosiți cu diferite curse. în acea
stă mulțime se distingea un grup 
compact de oameni negricioși cu 
înfățișare de meridionali. Ziariș
tilor nu le-a fost greu să-i iden
tifice. în grup se aflau membri 
ai consulatului spaniol, conducă
tori ai companiei de transporturi 
aeriene ,,Iberia", funcționari și 
reprezentanți comerciali spanioli 
din Elveția. Dintre ei cel mai 
mult se agita signor Manuel del 
Vale Panda, atașat cu „proble
mele sociale". Cînd roțile avio
nului așteptat mîngîiau din 
în ce mai lin cimentul pistei de 
aterisaj, signor Manuel și-a scos 
din buzunar, cu un gest măreț, 
textul dinainte pregătit al cuvin 
tării de salut.

-— Pe cine-or fi așteptând? se 
întrebau ziariștii.

Nimeni nu știa. Nu-î nimic. 
vom vedea imediat, își spunea

des- 
O fi-

ce

Ziarul „FRANCE SOIR” 
a publicat un reportaj al 
trimisului său special la 
New York referitor la ur
mările grevei tipografilor. 
Reproducem acest reportaj:

Dimineața, cînd m-arn sculat, din 
cauza lipsei de ziare, am fost nevoit 
să citesc ediția din ajun a ziarului 

londonez „Times” ce mi-a fost adusă îm
preună cu micul dejun în camera hotelu
lui newyorkez pe care o ocupam. Un 
necunoscut m-a rugat în metro să-i dau 
voie să răsfoiască ediția pariziană a zia
rului „New York Herald Tribune" pe 
care portarul unui mare hotel mi-a stre
curat-o în buzunar în schimbul unei re
compense solide.

Acestea sînt cîteva din aventurile pe 
care le-am avut în New York-ul lipsit de 
ziare de o lună de zile din cauza grevei 
tipografilor.

Ai o senzație ciudată găsindu-te în era 
nucleară și interplanetară, într-o mo
dernă metropolă fără putința de a citi 
măcar ce se întîmplă în cartierul vecin, 
dar pasă-mi-te despre întâmplările de 
peste ocean. Televiziunea și radioul în
cearcă mai mult sau mai puțin să satis
facă setea de informații de orice fel a 
newyorkezilor, dar nu pot înlocui zia
rele. In primul rină, informațiile sînt

prea scurte, ele necuprinzînd nici amă. 
nunte și nici explicați. Un șofer de taxi 
mi s-a plîns:

— Sînt nevoit să ascult o serie de lu
cruri care mă plictisesc pînă ce ajung la 
informația ce mă interesează. In ziar ci
tesc ce vreau și las la o parte restul.

La chioșcurile de ziare, cel puțin la 
cele deschise, se vină cîteva ziare locale, 
cotidiene sau săptămânale din care unele 
în limbi străine. Ziarele locale și-au mă
rit numărul de pagini și tirajul și apar 
mai des ca înainte. La chioșcuri se vînd 
în special ziare din Philadelphia, cel mai 
mare oraș din vecinătatea New Yorku- 
lui. Acest lucru obligă New Yorkui care, 
în genere se dezinteresează de restul Sta
telor Unite, să aibă ca sursă de informare 
un alt oraș. Una dintre urmările încetării 
apariției ziarelor este legată de vînzarea 
soldurilor.

— Deobicei, mi-a explicat o prietenă, 
caut în paginile cu reclame ale ziarelor 
vînzările de ocazie care mă interesează. 
La început, am colindat la întîmplare 
prin magazine, în speranța că voi găsi 
ceva. Sînt moartă de oboseală. Cu atît 
mai bine, am să renunț la cumpărătură și 
am să fac o economie forțată.

Rezultatul este inevitabil : afacerile 
scad. „Gimbels", unul din cele mai mari 
magazine din New York, se plînge că sol
durile nu se vînd și că vînzările au scă
zut cu 20 la sută față de anul trecut. Si

hotelurile au greutăți (încasările lor au 
scăzut cu 12 la sută). Ele trăiesc în spe
cial din congresele organizațiilor care 
atrag adesea la New York mii de dele
gați cu soțiile lor. Organizatorii mai mul
tor congrese au hotărît să renunțe la 
New York și să caute alte orașe, deoa
rece din lipsă de ziare, participanții la 
congrese nu vor ști unde să se ducă să 
se distreze. Teatrele și cinematografele au 
fost puternic atinse de consecințele lipsei 
de ziare. Numărul spectatorilor a scăzut 
cu aproximativ 30 la sută. Unii directori 
de săli de spectacole se gîndesc să le în
chidă pînă la terminarea grevei tipogra
filor.

Greva a schimbat și obiceiurile. Am 
luat metroul pentru a mă duce într-o 
suburbie a New Yorku-lui. Unul din ce; 
care stăteau lingă mine s-a scuzat că mi 
se adresează : „De obicei citesc ziarul în 
metrou — mi-a spus el. Acum sînt ne
voit să discut cu cineva ca să nu mă 
plictisesc”. Un altul mi-a explicat: „Nu 
am cumpărat niciodată atîtea cărți în 
ediții de buzunar cu care să-mi treacă 
vremea între birou și casă".

Un alt inconvenient : ziarele de dumi
nică furnizau din plin hîrtia de ambalat 
Lipsa lor a creat o problemă.

Există însă și un mic avantaj : străzile 
New York-ului, întotdeauna pline de hîrtii 
murdare și ziare vechi sînt ceva mai cu
rate.

fiecare în sinea lui. $i într-ade- 
văr, după ce scara a fost atașată 
la avion, pe prima treaptă au 
apărut patru femei tinere,

Cine-or ii ? Stele de cinema ? 
Cîntărețe ? Reprezentante ale 
caselor de modă? Totul s-a lă
murit cînd atașatul cu „probleme 
sociale" și-a început cuvîntul. 
Cu o modestie prost simulată, 
scontând pe efectul dezvăluirilor

Herald 
și-a mobilizat 
spre a în- 

fablou a'i eco-

Tribune 
reporterii 
tocmi un 
nomiei capitaliste la în
ceput de an nou. Fi
rește, reporterii au por
nit la drum cu gîndul că 
vor reuși să insufle ci
titorilor lor niscaiva op
timism. Au călătorit, au 
strîns cifre și fapte și 
apoi au scris. Adică au 
zugrăvit tabloul cerut 
de către redacție. L-am 
parcurs și noi. Optimis
mul de rigoare este fra
gil, neconvingător, 
sînd loc temerilor, 
încrederii, unei viziuni 
colorate intens în negru. 
Intîi și întîi o constatare 
privind Piața comună :

„Respectuoase elogii 
îngrămădite asupra Co
munității economice eu
ropene la nașterea sa, 
în special de către 
Statele Unite, au fost 
înlocuite în prezent prin 
alte păreri mult mai as
pre". Experfii ziarului

O imagine zguduitoare din Caracas, capitala Vene- 
zuelei. Intr-un oraș în care un pumn a'e îmbuibați 
își etalează sfidător bogsfia, zeci de mii de copii 
ai celor ce muncesc duc o viață tristă, apăsătoare, 

de nesfîrșite suferințe.

ambia, cea mai veche colonie a Angliei în Africa 
apuseană, este astăzi ultimul ei dominion în această 
parte a continentului negru. în mod formal Gambia 
se împarte întro colonie, formată din cîteva insule, z< 
și un protectorat pe continent. în mod practic nu (< 
există nici un fel de deosebire între ele. Guverna- v 
torul englez, ca și în trecut, deține în mîinile sale z( 

controlul asupra securității interne, apărării, relațiilor externe și << 
aparatului administrativ. în afară de aceasta, el este înzestrat cu v 
„împuterniciri deosebite” care nu sînt precizate în mod strict. De 
aceea este clar că drumul Gambiei spre o independență adevărata 
este tot atît de greu ca și circulația pe drumurile ei în sezonul^ 
ploilor. SS

în prezent, în această țară există două grupări politice prinei- 
pale : Partidul popular progresist, în frunte cu David Jawara, 
care se bucură de sprijinul mai puternic al populației, și Parii- 
dul unit, condus de Pierre Ndji. Principala deosebire între ele o Z< 
constituie atitudinea față de problema independenței Gambiei.

Dacă primul cere eliberarea cît mai grabnică a țării de sub $> 
jugul colonial englez, Ndji — nu fără îndemnurile Londrei — << 
declară că nu există nici o necesitate de a se grăbi. Totuși, ma- A 
joritatea covîrșitoare a populației este de altă părere. Acest lu- >> 
cru a fost dovedit în mod evident de alegerile care au avut loc 
în mai, cînd victoria a repurtafo Partidul popular progresist.

Bonn : „Anul 1962 a 
fost un al zguduirilor, 
eșecurilor, tulburărilor și 
nesiguranței pentru in
dustria R.F.G...”.

Paris : „Atît guvernul 
cîf și observatorii parti
cularii văd o reală ame
nințare în problema stâ

de membru al faimoasei 
pieți. Ziarul american 
notează : „Nesiguranța 
și neliniștea domină e- 
conomia Marii Britanii 
la început de an".

Reporterii 
însă acasă, 
Redacția i-a

constată cu discreție că 
acest organism econo
mic al Occidentului este 
pradă unor „vii con
troverse" iar viitorul său 
nu inspiră 
mism suta 
iată ce se 
țările Pielii

chiar opfi- 
la sută. Căci 
înfîmplă în 
comune...

bilifății 
noul an".

Roma : .
lieni privesc anul 
cu nesiguranță...".

Să punem punct aci și 
traversînd Canalul Mî- 
necii să vedem ce se în
fîmplă în Anglia, candi
dată nefericită la titlul

privească in jur. Desigur, 
nu puteau să-și întriste
ze cititorii. Au încercat, 
pe măsura puterilor, să 
emită profeții 
optimiste. Dar 
speranțe s-au 
și recunoașteri 
Problema numărul 1 
S.U.A. continuă să

mînă șomajul. „Pînă în 
prezent — arată ziarul
— mai mult de un ame
rican din 20 nu poafe să 
găsească o slujbă iar a- 
ceastă situație se men
ține de patru ani". Per
spective l Experfii gu
vernamentali prevăd în 
1963 creșterea șomaju
lui în S.U.A. pînă la ni
velul cifrei de 6 la sută 
din totalul forței de 
muncă.

Să recunoaștem, „New 
York Herald Tribune"
— în cazul de față — 
contabilizează cu destu
lă exactitate bolile de 
care suferă economia 
capitalistă, deși, firește, 
ar mai fi de adăugat.

M. R.

ambia este de fapt o mare plantație de arahide. 
Țăranii, care formează 90 la sută din populație, se 
ocupă de cultivarea acestei culturi principale, cu 
ajutorul uneltelor agricole cele mai primitive.

Locuitorii satelor trăiesc în colibe acoperite cu 
trestie. întregul mobilier al unicei încăperi în ase
menea „case” este format dintr-un pat din scinduri,

?< cîteva scaune grosolane și ceva ce se aseamănă cu o masă. La sate 
(( nu există deseori nici măcar un puț. în întreaga Gambie există 

doar un singur spital.
W Viața țăranilor este formată dintr-o alternanță fără de sfîrșit 

de „sezoane flămînde” și „sezoane ale comerțului”. în timpul 
>> „sezoanelor comerțului”, care durează din decembrie și pînă în 
« aprilie, mici firme locale care, acționează în calitate de agenți ai 
xx unei puternice companii engleze, achiziționează la un preț de ni- 
zz mic arahidele de la țărani. Drept rezultat, o mare parte a anului 

ei sînt nevoiți să trăiască la marginea înfometării.
Deosebit de grea pentru țărani este a doua jumătate a „sezo

nului foametei” — din mai și pînă în noiembrie. în această pe
rioadă toți banii obținuți de pe urma vînzării arahidelor sînt 
cheltuiți, iar pînă la noua recoltă mai este departe. De aceea 
pentru a nu muri de foame, țăranii sînt nevoiți să se adreseze 
comisionarilor străini cărora Ie sînt veșnic datori.
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timp ce vor înflori zîmbete 
reclamă pe fețele oamenilor 
gricioși, în timp ce signor 
Valle Va pronunța la banchetul 
special organizat cuvinte mișcă
toare despre „dreptatea socială" 
din Spania, să ne ocupăm puțin 
de regia acestei comedii,

Cple patru spaniole sosite la 
Zurich au fost fericitele câștigă
toare ale unui concurs de bine-

ținut, 
că-și 

multe
— au

căutat tin loc de muncă în acea
stă țară. Concursul a fost 
câștigătoarele — fericite 
vor revedea soții după 
luni de despărțire forțată
fost desemnate. Compania pentru 
vînzarea hainelor de gata a echi
pat gratuit pe călătoare, iar so
cietatea de transporturi aeriene 
„Iberia” le-a transportat, de ase
menea, gratuit. După toate ace-

organul falangei „Ariba". Emi
grația, spune acest ziar, permite 
Spaniei să se descotorosească de 
„surplusul de populație". In a- 
acest „surplus" intră, nici mai 
mult nici mai puțin, de 12 mi
lioane de spanioli care cîștigă pe 
lună între 700 și 2 000 de pese
tas, ceea ce reprezintă un nivel 
cu mult sub minimul de trai sta
bilit oficial. In țară sînt sute de

Reprezentația de pe aeroport
sale, atașatul a pronunțat prima 
frază :

— Domnilor ziariști, în fața 
dv. se află soțiile unor... simpli 
muncitori. Da, da, nimic nu este 
inaccesibil pentru muncitorii 
spanioli care lucrează în Elveția.

După citirea discursului amin
tit, primul act al reprezentației 
a luat sfîrșit. Au urmat Celelalte. 
$i în timp ce vor seînteia blitzu
rile aparatelor de fotografiat, în

facere inițiat de ziarul „PUE
BLO” organul „sindicatelor fran- 
chiste”. Această gazetă proslăve
ște dictatura, condamnă grevele 
și propovăduiește zi de zi „uni
rea dintre muncă și capital". 
Tocmai pentru a face reclamă 
acestei „uniri' a fost. organizat 
și concursul amintit, care oferea 
patru călătorii gratuite în Elve
ția soțiilor muncitorilor spanioli 
care, alungați de mizerie au

Stea, să mai fie muncitorii spa
nioli nemulțumiți ?

Dar de, ce sofii celor patru ti
nere femei și alte zeci și zeci de 
mii de emigranți spanioli nu 
s-du bucurat de „binefacerea" 
franchistă la ei acasă? De ce au 
plecat să-și cîștige o amărîtă 
bucățică de pîine în străinătate ? 
Această întrebare, delicată pen
tru „Piteblo",'a foit abordată cu 
cinism de un alt ziar spaniol,

rnii de șomeri. In Andaluzia 
Estremadura sînt zeci de sale 
depopulate: neagra mizerie îi 
mină pe țărani în alte părți, în 
căutare, de lucru. Numai în de
curs de un an au părăsit țara 
peste 200 000 de spanioli. Acești 
emigranți pot fi întâlniți în toată 
lumea. In mica Elveție, de pildă, 
sînt peste 50 000. Iată cum stau 
în realitate lucrurile în Spania 
franchistă, în ciuda tuturor re-

prezentațiilor menite să falsifice 
adevărul.

Franchiștii n-au făcut nicioda
tă vreo binefacere, fie ea cit de 
mică. Nici măcar hainele, de gata 
și călătoriile oferite celor patru 
spaniole n-au nimic comun cu 
generozitatea. Căci această chel
tuială infimă este doar o părti
cică din sumele furate chiar de 
la emigranți. Însuși „Puehlo", 
probabil luiudul gura pe dina
inte, a arătat nu de mult că fie
care emigrant aduce anual vis- 
teriei spaniole 20000 de pesetas 
profit net, rezultat din schimba
rea valutei străine cu cea spa
niolă. Bineînțeles, acest fapt n-a 
împiedicat pe acoliții lui Franco 
să pună în scenă o comedie cu 
care prilej să vorbească despre 
„democrație", „dragoste față de 
aproapele" și despre „bineface
rile" regimului franchise La a- 
ceasta înscenare au luat parte și 
cîteva soții de muncitori. In pre
să le-a apărut fotografia. Patru 
spaniole zîmbesc naiv de pe sca
ra avionului.

Cu fiece zi, însă, numărul nai
vilor scade.

ION D. GOIA

eprezentanții autorităților coloniale engleze declaiâ 
cu orice ocazie că întreținerea aparatului adminis- A 
trativ într-o țară atît de mică constituie „o adevă- (Z 
rată risipă”. Ele uită să adauge însă că aceste chel- A 
tuieli, care se ridică la 50 la sută din buget, sînt $> 
făcute pe seama poporului Gambiei. Pentru acesta, zz 
retribuirea funcționarilor englezi constituie nu numai

o risipă fără rost, ci și o povară grea. >>
. După desființarea în 1807 a sistemului muncii sclavagiste pe ZZ 
plantațiile europenilor, autoritățile engleze au declarat că sînt 
hotărîte să dezvolte agricultura locală. Totuși, in pofida faptului >> 
că în perioada primului război mondial producția de orez S'a 
dublat aproape, Gambia este și astăzi o țară cu o producție agri- \\ 
colă de monocultură și este nevoită să importe articole alimen- z> 
tare din străinătate. Puținele cîmpuri de orez sînt lucrate, << 
deobicei, doar de femei, cu ajutorul celor mai primitive unelte.

Autoritățile coloniale nu știu nici pînă astăzi în mod precis >> 
care este populația Gambiei. Cifra oficială — 300 mii de oameni <Z 
— este extrem de aproximativă, deoarece ultimul recensămînt a 
avut loc încă în 1952. După părerea africanilor însăși, în Gambia £z 
trăiesc în prezent aproximativ 500 mii de oameni.

Unicul oraș mare din țară este Bathurst cu 30 mii de locuitori, A 
în el trăiesc aproape toți funcționarii și ceilalți europeni din M 
Gambia. Bathurst se poate lăuda chiar cu străzi pavate, conductă << 
de apă, curent electric și telefon, dar, desigur, nu în cartierele >> 
africane. în oraș există cîteva școli elementare și medii, dar, de zz 
regulă, ele sînt frecventate de copiii europenilor. De aceea nu- G 
mărul celor care cunosc carte în rîndurile africanilor din oraș )) 
nu depășește 10 la sută. în ansamblu, pe țară, el reprezintă abia << 
1 la sută. La Bathurst, nu există nici o singură bibliotecă publică >> 
sau librărie, în afara celor care aparțin misiunilor religioase. Zz 

Autoritățile coloniale engleze nu fac nimic pentru a ridica cu \\ 
adevărat nivelul cultural al poporului, preferind să'l mențină $> 
într-o stare de înapoiere și supunere sclavagistă. în vorbe însă, le ZZ 
place să se laude cu „misiunea lor civilizatoare”. Este limpede că \\ 
această situație nu satisface poporul Gambiei, lipsit de posibilita- >$ 
tea să-și hotărască singur soarta. z<

De acest lucru m-am convins personal în timpul numeroaselor \\ 
convorbiri cu locuitori din diferite regiuni ale țării. O dată am» 
avut prilejul să particip la un mic miting, ținut în mod neorga- ZZ 
nizat, întruna din periferiile Bathurst-ului. Oratorii care au luat \\ 
cuvîntul la el au criticat cu vehemență politica Occidentului în zz 
ansamblu, și a Angliei în mod special. Unul din ei a declarat în ZZ 

• aprobarea unanimă a celor prezenți: „Nu poți conduce o țară \\ 
fără să fii cetățeanul ei. Englezii cunosc Anglia, iar noi Gambia, zz 
A venit timpul să ne luăm soarta în 
timpul ca 
ceasta”.
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Timpul nu așteaptă■ trezește ; conștiința sa poli- 
lucru ham văzut în mod clar

propriile noastre mîini. Este 
sîntem hotărîți să facem a-englezii să înțeleagă că

i, poporul Gambieî se 
ică crește rapid. Acest 
o timpul călătoriilor făcute în țară. Un african fă- 
înd aluzie la prima șosea care se construiește acum 

în Gambia, și care va putea fi practicată tot anul, 
a observat: „Englezii au avut nevoie de 375 de ani 
pentru a construi o singură șosea adevărată. Noi,

probabil, vom obține succese mai mari”.
Mica Gambie, una din ultimele colonii din Africa, se situează 

pe drumul luptei pentru libertate.


