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Ce știu fruntașii 
- să aplice toți!

■
111 a cîțiva kilometri I ie Craiova se înal- I ă un mare complex ndustrial. în prima îtapă acesta va III cuprinde un combinat chimic și o centrală electrică de termofi- care. Deocamdată aici cuvîn- tul hotărîtor îl au constructorii. Ca pe orice șantier și aici se desfășoară o întrecere susținută pentru executarea tuturor lucrărilor la termenele prevăzute în grafic, de bună calitate și la un preț de cost cît mai scăzut. Pe șantier lucrează și mulți dulgheri. Aproape 200 dintre ei sînt tineri. Cunoașterea și însușirea metodelor înaintate de lucru, a experienței fruntașilor le este de mult folos. Iată de ce comitetul U.T.M. a propus conducerii șantierului organizarea unui schimb de experiență cu toți dulgherii.— Noi — spunea la această consfătuire inginerul Alexandru Iordăchescu — am reușit să obținem unele rezultate bune în folosirea rațională a materialului lemnos, în special a cherestelei. Peste 70 Ia sută din lucrările de dulgherie au fost executate din panouri confecționate din deșeuri, panouri de placaj și placaj bachelitizat, panouri din plăci fibro-lem- noase.Important e faptul că preocuparea pentru realizarea de economii s-a împletit strîns cu grija pentru asigurarea unei calități corespunzătoare lucrărilor. Anul trecut, de pildă, lucrările au fost executate la un

înalt nivel tehnic și s-au economisit circa 750 m c cherestea rășinoasă și peste 1 000 m c alte materiale lemnoase.— După mine — spunea Carol Covaci, un meșter cu multă experiență, fruntaș — dulgherul trebuie să fie neapărat un bun cunoscător al proiectului. Spun aceasta pentru că de aici începe practic drumul spre calitate și economii de materiale, în brigada noastră se procedează așa : înainte de a începe o lucrare, eu, cu șefii de echipă și cu alți dulgheri, cercetăm a- tent fiecare proiect. După ce ne calculăm consumul de materiale, obișnuim ca cei mai buni meseriași să execute cofrajele. Cînd acestea sînt gata le dăm în primire șefului de echipă și-i spunem : „știi care-i principiul în brigadă — să lucrezi cu același cofraj pînă la terminarea lucrării". Așa am reușit să folosim cofrajele de 10—15 ori și să realizăm economii de materiale de peste 3 500 lei.După Covaci și-a împărtășit experiența de muncă și Iosif Reissmauer — un veteran al șantierelor.

— Brigada noastră — arăta el — a realizat o economie de 45 m c cherestea. Trebuia să executăm cofraje pentru niște fundații de diametru mare. Dacă am fi folosit cherestea, ar fi trebuit să consumăm zeci de m c de material. Am făcut a- tunci o schiță de cofraj simplă : două rame înalte susținute de cîțiva suporți de metal. Am cîștigat și timp, am economisit și material. Panourile de P.F.L. le-am montat și demontat, astfel, în mai puțin de o jumătate de oră, și le-am folosit de 10 ori. Altădată, trebuia să executăm un cofraj de mare înălțime. Ca să nu folosim cherestea nouă de brad și nici bile, am făcut din deșeuri un fel de panou de se- miparchet. Pînă la cota de 12,4 m am lucrat cu cofraj glisant pe care l-am demontat și 1-aai refolosit apoi pînă la înălțimea de 38 m.Și în timp ce oamenii aceștia, care lucrează de 15—20 de ani în meseria de dulgher, își împărtășeau metodele de muncă, tinerii aveau în față creioane

și caiete, luau notițe ca într-o sală de cursuri.— E adevărat — întreabă un tînăr — că tovarășul Renter lucrează cu un cofraj în formă de stea ?Cine altul putea da mai bine răspuns la această întrebare decît șeful de echipă Mihai Renter ?— E adevărat — a spus șeful de echipă. N-aveam atunci nici o bucată de cherestea. în magazie exista însă placaj. Rămăsesem oarecum în urmă cu lucrările. Am făcut atunci din placaj mai multe panouri în formă de stea. De ce în formă de stea ? Explicația e simplă : panourile în formă de stea pot fi întoarse pe orice parte și folosite de mai multe ori. Ca să cîștigăm timp, am lucrat în lanț : unii montau, alții asamblau. Am reușit să folosim a- ceste panouri de 18—20 de ori și mai sînt bune și acum. Aș vrea însă să fiu înțeles bine. Refolosirea de mai multe ori
C. PRIESCU

(Continuare în pag. a IlI-a)

Expozițieîn sala de ției C.F.R. Cluj s-a deschis zilele acestea o expoziție feroviară. Ea înfățișează prin grafice, fotomontaje și machete succesele obținute de ceferiști în producție în anul 1962 precum și .perspectiva dezvoltării transportului feroviar în a- ceastă parte a țării.

feroviarăașteptare a sta-

Noul sistem de deservire la domiciliu s-a extins în numeroase unități comerciale din Brașov, Sibiu și Sf. Gheorghe. în fiecare dimineață vînzători ai diferitelor unități comerciale aduc acasă la cumpărători, pe bază de comandă, făină, zahăr, pîine, paste făinoase, conserve și alte produse alimentare. Lucrătorii unor magazine din Brașov au început să distribuie după a- ceastă metodă și alte produse printre care lapte, smîntînă, și brînzeturi. Peste 20 de cofetării din acest oraș au adoptat și ele noul sistem de vîn- zare. (Agerpres)

Ieri, in Gara de Nord

Trenul special nr. 3 233 pentru Predeal pleacă Ia ora 6 j 
și trenul special nr. 3 231 pentru Sinaia pleacă Ia ora ] 
6,15 — anunțau difuzoarele ieri dimineața în J 

Gara de Nord. Călătorii celor două garnituri sînt studenți1 
bucureșteni. j

Și în acest an cei mai buni studenți își vor petrece vacanța J 
de iarnă în taberele organizate de Ministerul Invățămîntu- 1 
lui și Comitetul Executiv al U.A.S.R. Cei peste 2 000 de stu- j 
denți care au plecat ieri din București se vor întîlni în sta- j 
țiunile de munte de la Predeal, Timiș, Sinaia, Bușteni, Păl-J 
finiș, Tușnad cu colegi din toate centrele universitare. i

5 000 este numărul studenților din întreaga țară care își) 
vor petrece vacanța în tabere și în tabere de schi orga- J 
nizate de Universități și Institute. Pentru vacanță I 
s-a stabilit un bogat program cultural-educativ, pre- j 
cum și competiții sportive. Vor avea loc vizionări de filme,) 
de spectacole de teatru, reuniuni, seri literare, manifestări J 
muzicale etc. Apoi vor veni excursiile. Cei de Ia Predeal vor j 
putea merge la cabanele D’iham, Trei Brazi, Gîrbova, Poiana I 
Secuilor, iar cei de la Sinaia Ia Cota 1 400, la Piscul Ciinelui j 
și în alte locuri. Nu vor lipsi nici întrecerile de schi pre- j 
cum și cursurile de inițiere în acest frumos sport de iarnă. J 

într-un compartiment, la o fereastră am găsit-o pe stu- i 
denta Mariana Păun de la I.S.E.

— In vacanța trecută am fost la Predeal — ne spune ea — J 
iar acum merg la Sinaia. După examen, excursiile mă vor re- ■) 
conforta perfect.

— Fiindcă veni vorba, cum a fost la examen?
— Am dat patru examene și am luat patru de 10 ! <
...Locomotiva a șuierat scurt. Sute de mîini flutură la fe- j

DRUM BUN ! VACANȚĂ PLĂCUTĂ!
V. CONSTANTINESCU 

Fotografii : O. PLECAN
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Seminar model
In zilele de 4 și 5 februarie 

la Casa de cultură din orașul 
Petru Groza s-au desfășurat 
lucrările unui seminar model 
al activiștilor culturali orga
nizat de Comitetul de cultură 
și artă al raionului Beiuș.

In fața participanților au 
fost prezentate referatele pri
vind felul în care activiștii 
culturali sprijină consolidarea 
gospodăriilor agricole colec
tive și despre folosirea folclo
rului în activitatea culturală. 
Referatele au fost însoțite de 
poezii și cîntece înregistrate 
pe bandă de magnetofon și de 
proiecții de filme, după care 
au urmat discuții cu caracter 
de schimb de experiență.

(Agerpres)Microraionarea viticulturii și pomiculturiiîn regiunea Ploiești a început microraionarea viticulturii și pomiculturii. Colective de specialiști fac lucrări pentru delimitarea podgoriilor și bazinelor pomicole, precum și pentru stabilirea celor mai potrivite amplasări a soiurilor de viță de vie și a speciilor de pomi fructiferi, în vederea specializării producției de struguri și fructe. în renumita podgorie Dealu-Mare se vor extinde îndeosebi soiurile valoroase de struguri de masă și de vinuri superioare, mai ales cele roșii. în livezi vor predomina mărul, părul, vișinul, piersicul și alte specii mult solicitate de consumatori.Lucrările de microraionare se fac pe baza zonării producției agricole, raionării viticulturii și pomiculturii și a practicii îndelungate a viticultorilor și pomicultorilor din regiune. (Agerpres)
(hi iarnă

In aceste zile de iarnă
tractoare desfășoară o activitate intensă : se pregătesc pentru vii
toarele campanii agricole. Tractoarele reparate și revizuite pînă la 
cel din urmă amănunt, așteaptă doar semnalul, pentru a porni spre 

.ogoarele patriei. în vizită la „Grivi ta roșie"

un nou

CONCURS 
^tScmteii 

tineretului
pentru 

lorespondentii voluntari
I

Expoziția
„Pictura înainte de 1860“

Sub auspiciile Co
misiei naționale a 
R. P. Romine pen
tru U.N.E.S.C.O., 
marți la amiază s-a 
deschis la Bibliote
ca Academiei R. P 
Romîne expoziția 
„Pictura înainte de 
I860".

Cuvîntul de des
chidere a fost rostit, 
de acad. Tudor Via-

nu, secretarul gene
ral al Comisiei na
ționale a R. P. Ro
mîne pentru 
U.N.E.S.C.O. Expo
ziția, prezentată 
pînă acum în nume
roase țări membre 
ale U.N.E.S.C.O., 
este alcătuită din 50 
de reproduceri în 
culori după picturi 
ale unor maeștri din

diferite școli și e- 
poci.. Sînt expuse 
lucrări reprezenta
tive datînd din se
colul XII pînă la 
jumătatea secolului 
XIX. Timp de trei 
săptămâni expoziția 
va putea fi vizitată 
in Capitală, urmînd 
să fie deschisă a- 
poi șt la Cluj.

(Agerpres)

Succese 

ale sondorilorSondorii din brigăzile de intervenție din regiunea Ploiești obțin rezultate bune în muncă prin aplicarea inițiativei „La sonde, intervenții rapide și de calitate". Petroliștii din Boldești, Cîmpina, Berea, Gura Ocniței și din alte schele de pe Valea Prahovei, unde această inițiativă a luat o largă extindere, au scurtat timpul de intervenții cu 15—25 la sută și au realizat economii de circa 3 000 lei la fiecare sondă.Totodată prin aplicarea a o serie de măsuri tehnico-orga- nizatorice, timpul productiv al sondelor a fost mărit în cursul acestui an cu peste 35 la sută, iar impuritățile din țițeiul extras au fost reduse sub cifra admisă. (Agerpres).

T~X uminică, „Grivița roșie" a avut oaspeți peste 700 de tineri 
/ J din regiunea Mureș-Autonomă Maghiară — muncitori, co

lectiviști și elevi din raioanele Luduș, Tirgu Mureș și din 
orașul Tirgu Mureș. A fost o vizită firească, obișnuită care se 
înscrie pe linia frumoaselor tradiții ale tinerei noastre generații. 

...Uzina și-a așteptat oaspeții cu porțile deschise. Autobuzele 
albastre s-au oprit în fața gardului metalic și, peste cîteva clipe, 
aleile răsunau de voci tinerești. Prima impresie e, desigur, cea 
mai puternică. Oaspeții au privit cu ochii mari, cu un sentiment 
de curiozitate, dar și de mîndrie, vestita cetate metalurgică „Gri' 
vița roșie”. Era întocmai așa cum o văzuseră în fotografii, în reviste 
și ziare, dar parcă mai frumoasă, mai mîndră.

Călătoria aceasta în prezent a început cu trecutul.

Oaspeții aa mers mai în- 
tîi în fața plăcii comemorative 
pe care sînt scrise cuvinte 
de slavă pentru eroismul munci
torilor greviști conduși în luptă 
de partidul comunist. Aproape 
de ei, se înșiruie, uniform repe
tate, zeci, sute, mii de țevi meta
lice, verticale. Acesta e gardul de 
fier al atelierelor, rămas nes
chimbat, Ca o adevărată piesă de 
istorie. Tinerii își lipesc degetele 
de țevile reci, înghețate... în fața 
acestui gard s-au înfruntat, într-o 
dramatică luptă, muncitorii gre

viști și jandarmii veniți cu puști 
și mitraliere să-i înfrîngă. Fiecare 
palmă de pămîut de aici e sfîntă, 
a fost stropită cu sîngele celor 
care s-au ridicat curajoși la luptă 
împotriva exploatării și fascis
mului. Au fost clipe care au in
trat pentru totdeauna în memo
ria poporului nostru.

După înăbușirea grevei, cineva, 
un stihuitor al cărui nume n-a 
ajuns pînă Ia noi și pe care nuT 
vom ști poate niciodată, a scris 
aceste versuri simple, dar încăr
cate de un puternic fior revolu
ționar, oglindă nepieritoare a în-

tîmplărilor dramatice • din acel 
neuitat februarie ’33 t

„Alarmă, alarmă, alarmă,
La C.F.R.
Sirena lung ne cheamă
La C.F.R.
Flămînzi și goi și asupriți
Dar neînfrînți și strîns uniți —
Un val de pumni și-o vijelie de 

nemfrînt —
Pornim la luptă rînd pe rînd.
Și unde în sudori trudim
Azi baricade construim ;
Și pentru pîine, muncă, liberta

te — noi 
Purtăm năpraznic, iar, război. 
Din străzi, cocioabe și uzini 
în valuri muncitorii vin

Strigătul acesta impresionant 
de luptă stăruie parcă și acum 
peste aceste locuri și fiecare tî
năr pășește înfiorat prin citadela 
glorioasă a luptelor de la ’33.

Mă apropii de un tînăr înalt, 
cu trăsături aspre, cu gesturi 
decise. Urmărește cu încordare 
explicațiile celor din jur. Se re
comandă, concentrînd totul în
tr-o singură frază :

— Mă numesc loan Robu și 
am venit tocmai din satul Dîmbu, 
comuna Sînpetru, raionul Luduș, 
unde sînt colectivist, brigadier 
la brigada întîia, de cîmp, de un 
au, de cînd m-am întors de la 
armată, în 1962.

loan Robu își dă elopul pe 
ceafă și-mi povestește :

— Da, e tare frumos aici la 
„Grivița roșie". Mai frumos decît 
îmi închipuiam eu. Poți să mergi 
prin uzină o zi întreagă și tot nu 
te saturi să privești. Apoi blocu
rile noi de alături parcă sînt pa
late. Ce mai, o să am de poves
tit multe zile celor de-acasă des
pre tot ce am văzut aici.

Vizitînd cîteva secții ale uzi

nei, printre care uriașele ateliere 
de cazangerie și forjă, Robu cer
cetează cu atenție piesele finite 
și pune o sumedenie de întrebări. 
Prietenos cum e, merge acum 
alături de o cunoștință proaspă
tă : tinărul muncitor Nagy din 
Tîrgu-Mureș cu care discută a- 
prins.

— Frumoase secții, își șoptesc 
rotindu-și ochii în jur.

Oaspeții vizitează apoi hala 
uriașă a atelierului de va
goane. Li se povestește cum a- 
răta aceasta în vremea grevei (și 
încă mulți ani după înăbușirea 
ei) : fără acoperișuri, încălzită 
numai de cîteva butoaie de tablă 
în care se ardeau păcură și lem
ne. Grea și chinuitoare era muu-

GHEORGHE TOMOZEI

(Continuare în pag. a III-a)

-------•------- 200 de noi
La Brașov în cartierele munci" 

torești Tractorul și Steagul roșu 
s-au dat în folosință zilele ace
stea peste 200 de noi apartamen
te. în ele s"au mutat muncitori, 
ingineri, tehnicieni și funcționari 
de la Uzinele de camioane și 
tractoare, „Rulmentul”, „Me- 
trom” și de Ia alte întreprinderi 
și instituții brașovene.

La construcția noilor locuințe 
s-a acordat o mai mare atenție 
calității lucrărilor. Finisajele in-

LA BRASOV 
apartamente date 
terioare și exterioare au fost ur
mărite pe faze de execuție. S_a 
acordat mai multă grijă alegerii. 
culorilor, în vederea creării unei 
ambianțe plăcute. Pentru a da 
un aspect cît mai frumos noilor 
apartamente, constructorii au fo
losit pe scară largă masele plasti
ce și alte materiale. Astfel locul 
parchetelor de stejar sensibile la 
umezeală l-au luat pardoselile 
din mase plastice, igienice și ele
gante. La băi și bucătării se fo"

in folosință
losesc plăci din faianță colorată 
și vopsele pe bază de vinacet. La 
instalații s-au înlocuit, de aseme" 
nea, țevile zincate din fontă și 
tuburile din plumb cu țevi și tu
buri din policlorură de vinii.

La cele peste 1 500 de aparta
mente care vor fi date în folosin
ță anul acesta la Brașov, mate
rialele plastice vor fi folosite din 
ce în ce mai mult atît la finisaje 
cît mai ales la pardoseli.

(Agerpres)

Elevii Novacu Anca, Cojocaru 
Stejaru și Chirea Constantin 
din clasa a X-a C a școlii medii 
nr. 17 din Capitală, ca și co
legii lor, fac practică o zi pe 
săptămînă în uzină, lată-i cu 
cită atenfie ascultă ei explica
țiile strungarului Teodorescu 
'/asile, „profesorul" lor de la 

Uzinele „Timpuri Noi".

Foto: N. STELORIAN

I

Extinderea mecanizării 
în întreprinderile de pielărie

In ultimul timp, în 
întreprinderile de pie
lărie și încălțăminte 
din țară au loc acți
uni în scopul mecani
zării lucrărilor grele și 
cu un volum mare de 
muncă. Astfel, im
portante operațiuni
necesare prelucrării 
pieilor crude, care în 
trecut cereau eforturi

fizice, se fac acum cu 
ajutorul cîtorva sute 
de tipuri de utilaje 
moderne. Printre noile 
utilaje cu care au fost 
dotate recenf între
prinderile se află 
electrocare, electro- 
stivuifoare, pompe 
pentru transportul so
luțiilor chimice, hidra-

toare pentru stinsul 
varului etc.

Extinderea mecani
zării și utilizarea ma
șinilor moderne au 
permis muncitorilor să 
reducă ciclurile de lu
cru la unele operații 
principale cu 25-40 la 
sută, să îmbunătățea
scă simțitor calitatea 
încălțămintei.
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n aceste zile în toate stațiu
nile de mașini și tractoare 
se desfășoară o activitate 
intensă. Pînă la 20 februarie 
tractoarele și mașinile tre
buie pregătite pentru a lua 
„startul" în campania agri

colă de primăvară.
Paralel cu acțiunea de reparare și re

vizuire a tractoarelor și mașinilor agri
cole, în S.M.T. se desfășoară un inte
resant program de instruire profesio
nală și agrotehnică, o bogată activi
tate politică, cultural-educativă.

Zilele trecute am întreprins un raid 
prin cîteva S.M.T. din regiunile Plo
iești și Oltenia. Alegerea regiunilor nu 
a fost întâmplătoare. Mecanizatorii din 
regiunea Ploiești reparaseră peste 81 
la sută din parcul de tractoare, 82 la 
sută din semănători, 81 la sută din numărul total de cultiva
toare, 92 la sută din grapele cu discuri etc., situîndu-se pe un 
loc fruntaș, în timp ce în Oltenia această acțiune era rămasă 
în urmă : numărul tractoarelor reparate reprezenta doar 96 
la sută, al semănătorilor doar 74 la sută, iar ai grapelor cu 
discuri 75 la sută.

Redăm în această pagină cîteva din constatările făcute cu 
acest prilei

Jltimul popas al 
suite, — operafia

tractoarelor în atelier: montarea ansamblelor reparate sau revi- 
tehnică pe care tinerii mecanizatori o execută cu multă atenjie.

LA ÎNVĂȚĂMÎNTUL

PROFESIONAL
Intern la S.M.T. din Filiași. Este ora 15,00. în atelierul de reparații au mai rămas doar 50 de mecanizatori.— Ceilalți sînt la lecții — ne-a spus inginerul Boțilă Ion, mecanizatorul șef alstațiunii. în fiecare vineri la această oră peste 120 de tineri frecventează cursurile de 3 ani. Ceilalți, cu o calificare mai ridicată, frecventează cursurile de un an. Dar, a continuat inginerul, lecția numai ce a început. O putem urmări împreună...Sala foarte încăpătoare are aspect de clasă. Pereții sînt acoperiți cu planșele a numeroase agregate ale tractoarelor și mașinilor agricole.Se predă lecția referitoare la întreținerea și exploatarea sistemului de alimentare. Lectorul, inginerul Nica Alexandru, trece în revistă principalele defecțiuni ce apar în timpul exploatării la sistemul de alimentare, arătînd totodată și cauzele ce le determină și cum trebuie ele înlăturate. Lecția este vie, punctată de numeroase dialoguri și expusă în așa fel încît și elevii âu un rol activ.Descrierea sistemului de alimentare se face cu ajutorul unei planșe fixată pe tablă.— Cînd nu am planșe — ne spunea mai tîrziu inginerul Nica — înainte de începerea lecției desenez pe tablă schița mașinii sau a agregatului respectiv. Așa am procedat, de exemplu, cînd am studiat mașina de -stropit și prăfuit purtată. Apoi, ceea ce învățăm la curs, experimentăm practic în ateliere.— Am căutat să asigurăm mecanizatorilor o pregătire multilaterală, a în

tm-Nu sinttervenit inginerul Coloj Ion, să le bogățim cunoștințele agrotehnice, întîmplător în tematica cursurilor prevăzute lecții care tratează despre : proprietățile solului, lucrările solului, semințele și perioada optimă de semănat etc. în felul acesta ei vor aprecia mai bine modul în care trebuie să regleze mașinile în funcție de calitățile solului, își vor foiina mai ușor o privire de ansamblu asupra întregului complex de lucrări ce le execută pentru cultura respectivă, desprinzînd legătura strînsă, condiționarea reciprocă ce există între fiecare dintre aceste lucrări.Aceeași preocupare pentru instruirea mecanizatorilor am întîlnit-o și la S.M.T. Ciorani și Sihlea, în regiunea Ploiești.Acțiuni interesante se desfășoară pe linia răspîridirii cărții tehnice. La S.M.T. Caracal, de pildă, organizația U.T.M. a inițiat o acțiune pentru îmbogățirea bibliotecii tehnice personale a fiecărui mecanizator. Cu ajutorul specialiștilor s-a făcut prezentarea cărților tehnice nou apărute, iar în colaborare cu librăria s-a organizat la S.M.T. un stand de cărți cu vînzare. în acest fel — ne spunea Gheorghe Ion, secretarul organizației U.T.M. — fiecare mecanizator a cumpărat în numai cîte- va luni cărți în loare de circa 200 lei. care brigadă sînt ganizate biblioteci volante cu cărți tehnice.

oposind în aceste zile de iarnă la S.M.T. Ciorani, regiunea Ploiești, încă din poartă te întîmpină ordinea și curățenia ce1 domnesc aici. în curtea largă, în remizele spațioase sînt aliniate „la sfoară" tractoarele și mașinile agricole. Aceeași ordine o întîlnești apoi și-n halele atelierului. Și nu numai atît. Străbă- tînd pe rînd hala mare, camerele și boxele atelierului, curînd îți poți da seama de continuitatea operațiilor tehnice ce se desfășoară în fiecare loc de muncă.— Pînă anul trecut — ne explică tov. inginer Gh. Mareș, directorul S.M.T. Ciorani, — procesul de producție în atelier era organizat pe echipe. Adică, o echipă de mecanici repara în întregime întregul tractor. Metoda era mai puțin eficientă. în primul rînd, mecanicii nu aveau pregătirea profesională corespunzătoare, pentru efectuarea tuturor operațiilor tehnice necesare reparării unui tractor. situație ce influența negativ calitatea reparațiilor. în al doilea rînd, era o metodă neeconomică. Se făcea risipă de manoperă, de scule, spațiul productiv nu era rațional folosit. Pentru înlăturarea acestor deficiențe am introdus metoda de reparare _a tractoarelor și mașinilor agricole în flux continuu, organizat pe 17 posturi de lucru, specializate pe ansam- ble și subansamble. Avantajele a- cestei metode sînt multiple, iată cîteva : efectuarea continuă a unui număr restrîns de operațiuni determină o specializare profesională a muncitorilor ; se poate executa un control eficace al calității pe fiecare fază de producție ; se poate face o planificare mai judicioasă a reparațiilor.— Desigur, în aplicarea noului

procedeu nu a existat o cale netedă— a intervenit in discuție tov. Mun- teanu Mihalache, secretarul organizației de partid. Reorganizarea fluxului impunea diverse amenajări în atelier, mutarea pe posturi a întregului utilaj. în această acțiune o contribuție deosebită a adus-o tineretul. Prin muncă patriotică, tinerii mecanizatori au efectuat o parte din volumul de lucrări necesare electrificării podului . rulant de 5 tone, montării băii de spălat piese, a macaralelor pe grinzi, confecționării de dulapuri pentru scule și rastele pentru piese.— Introducerea fluxului continuu a pus și alte sarcini în fața tinerilor mecanizatori —■ a completat tractoristul Mirică Iulian, secretarul organizației U.T.M. Pentru organizarea posturilor de lucru specializate, comitetul U.T.M. a propus conducerii stațiunii să încadreze în aceste locuri de muncă, pe lingă tinerii mecanizatori cu o bună calificare profesională, și pe cei mai noi în meserie, cu mai puțină pregătire. în plus, s-au creat posibilități mai bune pentru antrenarea tuturor tinerilor mecanizatori la întrecerea socialistă al cărei obiectiv central este calitatea reparațiilor. Tinerii mecanizatori și-au stabilit angajamente concrete Ia fiecare post de lucru ; inițiativa personală în descoperirea și folosirea rezervelor interne a fost puternic stimulată.— Dacă vorbim despre folosirea rezervelor interne — a intervenit în discuție inginerul Gheorghe Mareș— cred că este bine șă ne oprim mai mult asupra unor repere. Să luăm, de exemplu, rulmenții de la dinam. Acești rulmenți par de mică importanță în angrenajul complicat al motorului de tractor. Și totuși, ei au dat destule necazuri tractoriștilor. La 2—3 luni rulmenții se defectau.

înlocuirea lor însemna pentru care tractor o imobilizare de circa 4—5 ore. „Cauza defecțiunilor o cunoaștem : lipsa unui sistem de ungere a rulmenților duce la supraîncălzirea lor, la uzare prematură. Oare nu putem evita aceste defecțiuni ?“ — s-au întrebat tinerii mecanizatori Zaharia Vasile și Mirică Nicolae atunci cînd au început repararea dinamurilor. Soluția au aflat-o peste citeva zile, după ce au studiat mai multe cărți tehnice : montarea unui gresor. Și soluția lor a fost eficace. Rulmenții dotați cu gresor s-au dovedit la bancul de probă că au o perioadă de funcționare nu de 2—3 luni, ci de aproape 2 ani.Propunerea celor doi tineri mecanizatori a inspirat colectivului postului utemist de control tema unui nou raid intitulat: „A doua viață a pieselor".Apariția la gazeta postului a concluziilor raidului a suscitat tinerilor mecanizatori de la care au început neobosite creatoare.în cîteva zile, conducerea a S.M.T. a fost asaltată de neri:— Anulați comanda de pompe hidraulice. Putem recondiționa cu o etanșeitate perfectă 22 de pompe — a projjps utemistul Mușat Nicolae.— Am găsit soluția prin care putem recondiționa cele 3 carcase de la coroana conică a diferențialului, prevăzute a fi înlocuite — s-a angajat tînărul Stancu Constantin.Aceeași preocupare față de buna organizare a reparațiilor, de mobilizarea tinerilor mecanizatori în întrecerea pentru reparații de calitate am găsit-o și la S.M.T. Stîlpu și Sihlea, regiunea Ploiești, Filiași și Caracal, regiunea Oltenia.

La biblioteca S.M.T. Stîlpu au sosit cMrți noi. „Pa care s-o citim mai 
întîi 1" se întreabă fiecare tîinăr mecanizator. Sfatul bibliotecarei 

este de un real folos.

V» w

Cenușăreasa stațiunii

— Iată aceste două trac
toare — ne spunea unul din
tre mecanicii de întreținere de 
la S.M.T. Zănoaga, regiunea 
Oltenia. In primăvara anului 
trecut au plecat din curtea 
S.M.T.-ului avînd aceeași stare 
tehnică. Să le fi văzut cînd 
s-au întors. Acesta, condus de 
Combei Marcel (un mecaniza
tor tinăr) parcă plecase numai 
de o lună din stațiune. Pentru 
punerea lui la punct au fost 
necesare doar mici intervenții 
de curățire a pieselor sau de 
reglarea jocurilor, reparații a 
căror valoare nu s-a ridicat la 
mai mult de 250 de lei. In 
schimb, acesta pe care lucrea
ză Gitan Ion parcă lucrase doi 
ani într-unul. Au trebuit efec
tuate reparații foarte mari, 
s-au înlocuit piese a căror va
loare depășește 3 000 de lei. 
Cauza principală a acestor di
ferențe este pregătirea profe
sională diferită a celor doi me
canizatori. în timp ce Combei 
Marcel are o bună pregătire, 
care-i permite să îngrijească 
mai bine mașina, Gitan Ion 
este mai slab pregătit, nu cu
noaște bine „anatomia" trac
toarelor și nu știe cum să le 
întrețină. Și nu este singurul 
caz; din păcate, sint mai 
multe.

— Da, a intervenit inginerul 
Fălan Cezar, aceasta este greu
tatea principală de care ne 
izbim în timpul campaniei a- 
gricole.

Existînd o astfel de situație, 
ne așteptam să întîlnim aici 
un proces de învățământ bine 
pus la punct, care să răspundă 
cerințelor producției. Un pro
ces la care să se extindă ex
periența bună existentă și să 
se înlăture lipsurile din pregă
tirea tractoriștilor. Așa ar fi 
fost bine.

Aici există însă doar un

singur curs (trebuia făcut și în 
această direcție ceva !) gene
ral, pentru toți, la care parti
cipă circa 100 de mecanizatori, 
adică mai puțin de 50 la sută 
din numărul total. Predate 
fiind în fața unor tractoriști cu 
o calificare diferită, lecțiile 
sint generale, lipsite tocmai de 
ceea ce trebuia să le facă inte
resante, adică legătura cu ac
tivitatea practică a mecaniza
torilor. De aceea, interesul 
cursanților față de lecții este 
scăzut și, natural și frecvența 
este necorespunzătoare.

Aceeași preocupare superfi
cială față de buna pregătire și 

’ desfășurare a cursurilor de ri
dicare a calificării tractoriști
lor am întîlnit-o și la S.M.T. 
din Stîlpu, regiunea Ploiești. 
Aici (probabil pentru recupe
rarea rămînerii în urmă) în 

' unele zile ale lunii februarie 
sint planificate cite două lec
ții. De pildă, în ziua de 8 fe
bruarie urmează a se preda 
„Culegătorul de știuleți" și 
„Combina universală de siloz". 
O planificare asemănătoare 
există în zilele de 18 și 20 fe
bruarie. Firește, această aglo
merare nu poate asigura însu
șirea temeinică de către 
cursanți a noțiunilor predate.

E bine ca organizațiile 
V.T.M. din aceste S.M.T. să a- 
corde o mai mare atenție mo
dului în care se desfășoară a- 
ceste cursuri, să facă propu
neri utile pentru buna organi
zare a procesului de învăță- 
mînt, să se preocupe perma
nent, cu toată grija de modul 
in care frecventează cursurile, 
de modul în care învață tine
rii mecanizatori. Acum, în pe
rioada de iarnă, este momen
tul cel mai prielnic pentru ri
dicarea calificării profesionale 
a acestora.

La stațiunea de mașini și 
tractoare din Zănoaga se 
’reparaseră doar 66 de trac
toare, adică ceva mai puțin 
de 32 la sută din total. Și 
totuși, condițiile de aci nu 
sint inferioare celor existen
te în celelalte S.M.T. Care 
este explicația rămînerii in 
urmă T

Adesea fluxul tehnolo
gic se oprește din lipsa 
unor anumite piese. Piesele 
uzate nu se recondifionea. 
ză, deși această operațiu
ne s-ar putea executa cu 
aceeași eficacitate ca și în 
celelalte S.M.T. Se pierde 
timp. S-au făcut propuneri 
pentru executarea simul
tană a reparațiilor generale 
și a reviziilor tehnice, fapt 
ce ar permite o mai bună 
utilizare a timpului de mun-

că. A trecut însă mai bine 
de o lună pînă cînd condu
cerea S.M.T. s-a hotărî! să 
adopte această inițiativă 
care se aplică și acum încă 
destul de timid, cu toate că 
avantajele sînt evidente. 
Sînt posibilități pentru 
crearea unui front mai larg 
de lucru prin utilizarea tu
turor spațiilor productive și 
organizarea executării si
multane a reparațiilor trac
toarelor și mașinilor agri
cole.

Apoi, aici lasă încă de 
dorit disciplina în muncă. 
Și in luna decembrie, și în 
luna ianuarie au fost înre
gistrate multe ore de ab
sente nemotivate, fapt care, 
firește, a dus la încetinirea 
ritmului de lucru. Din pă- 

pentru remedierea a-

cesfei situații n-au fost 
luate la timp măsurile co
respunzătoare.

lată deci că mai sint re
zerve nefolosite. Valori
ficarea lor rațională ar 
duce nemijlocit la spo
rirea substanțială a vitezei 
zilnice de lucru. Majorita
tea absențelor nemofivate 
sînt făcute de către tineri. 
lată de ce este necesar ca 
organizația de bază Ll.T.M. 
să se ocupe cu mai multă 
grijă de modul în care ti
nerii respectă disciplina so
cialistă a muncii, să aibă în 
centrul preocupărilor ei ac
tuale munca politică de e- 
ducație a tinerilor mecani
zatori. Ar fi bine ca acea
stă problemă să fie pusă în 
dezbaterea primei adunări 
generale Ll.T.M.

tehnicăpropu-

Ziua de muncă a luai sfîrșit. 
Programul clubului începe cu 

un moment muzical.

E LA CLUB

va- de în plus, Ia fie-or-

O nouă lec|ie, un nou pas spre îmbogăfirea cuno știnfelor profesionale ale muncitorilor de Ja S.M.T. Sihlea

Recomandă
I Ing. NICOLAE BOLOGAN

director general al Trustului S.M.T.

pro-

n campania agricolă de pri
măvară, care se apropie, sta
țiunile de mașini și tractoare 
au de executat un volum de 
lucrări echivalent cu peste 
6 370 000 hectare de arătură 
normală. Cea mai mare parte

dintre acestea o reprezintă pregătirea te
renului și însămînțarea porumbului.

Pentru ca fiecare lucrare să fie înca
drată în timpul optim și să corespundă 
tuturor recomandărilor agrotehnice, este 
necesar ca întregul parc de mașini și 
tractoare care vor lucra în campania a- 
gricolă de primăvară să fie pus în per
fectă stare de funcționare pînă la 20 fe
bruarie. Organizîndu-și bine munca (în 
flux, pe posturi specializate) și acordînd 
o deosebită atenție recondiționării piese
lor. multe S.M.T. au obținut rezultate 
bune. Pînă acum, aproape 80 la sută din 
tractoarele și mașinile necesare în cam
pania de primăvară au fost reparate. 
Sînt însă rămase în urmă lucrările de re
parații la Stațiunile de mașini și tractoa
re din regiunile Oltenia, Iași, Bacău și 
chiar la unele unități din regiunile avan
sate.

Totodată, în unele S.M.T. nu s-a res
pectat graficul lecțiilor și demonstrațiilor

practice din cadrul învățămîntului 
fesional din perioada iernii.

Timpul fiind destul de înaintat, 
necesar să se ia fără întîrziere o serie de 
măsuri.

în primul rînd, ajutorarea S.M.T. ră
mase în urmă cu reparațiile. Aceasta se 
poate realiza pe două căi : fie prin tri
miterea unor echipe de muncitori din sta
țiunile care au pregătit de acum parcul 
de mașini și tractoare, sau se apropie 
de sfîrșit cu lucrările, fie prin trimiterea 
tractoarelor, la reparat, în S.M.T. care 
au terminat reparațiile.

Pentru asigurarea pieselor de schimb 
este necesar să se revizuiască stocurile 
existente în fiecare S.M.T. din fiecare 
regiune și prisosurile să fie dirijate ra
țional spre S.M.T. care au cea mai mare 
nevoie de ele. în același timp, delegați 
ai consiliilor agricole regionale, printr-o 
îndrumare și un control riguros să asi
gure repartiția corespunzătoare a piese-

este

a S.M.T. Stîlpu, 
regiunea Ploiești, 
există o sală unde 
lumina arde pînă 
seara tîrziu — clu
bul mecanizatori
lor.

Aici, instalați la mese, un 
grup de tineri erau cufundați 
în lectură. Atenția ne-a fost a- 
trasă de cîțiva tineri ce con
spectau atenți în caiete.

— Pentru a veni în ajutorul 
celor 91 de tineri mecanizatori 
care frecventează în acest an 
învățămîntul politic U.T.M. — 
ne-a explicat propagandistul 
Petre Voicu — periodic ajutăm 
cursanții să studieze materia
lul bibliografic, să-și facă 
conspecte cit mai detailate.

Rezultatul acestei metode se 
reflectă cu prisosință în răs
punsurile bune pe care le dau 
tinerii în seminarii. Bineînțe
les nu neglijăm predarea lec
țiilor, care sint tot mai bine 
pregătite, mai vii, mai intere
sante.

La o altă masă din sala clu
bului 3 tineri scriau versuri. 
Nu compuneau poezii, ci textul 
noului program al brigăzii ar
tistice de agitație. Tăișul sati
rei lor era îndreptat, pe bază 
de fapte concrete, împotriva 
unor fenomene negative din 
activitatea unor tineri meca
nizatori ce nu acordă atenția 
cuvenită calității reparațiilor 
efectuate, mai absentează ne

I
lor noi sosite la întreprinderile de apro
vizionare.

Specialiștii din permanența consiliilor 
agricole regionale, împreună cu ingineri 
și mecanici din S.M.T. care au terminat 
reparațiile, să ajute stațiunile rămase în 
urmă să-și organizeze mai bine procesul 
de muncă la reparații, să acorde mai 
multă atenție recondiționării pieselor, 
veghind totodată ca aceasta să nu se facă 
în detrimentul calității.

O atenție deosebită trebuie acordată 
cursurilor de ridicare a calificării pro
fesionale a mecanizatorilor. Există acum 
în toate stațiunile de mașini și tractoare 
posibilitatea 
cursuri prin 
disponibile.

Un accent 
pe pregătirea agrotehnică a mecanizato
rilor și mai ales pe cunoașterea temei
nică a agrotehnicii semănatului porum
bului și lucrărilor de întreținere a cultu
rilor.

Astfel pregătiți, vom reuși să realizăm 
și să depășim sarcinile de plan, să efec
tuăm lucrări de un înalt nivel agroteh
nic, contribuind direct, pe această cale, 
Ia creșterea producțiilor pe ogoarele 
gospodăriilor colective deservite.

de a se desfășura aceste 
folosirea tuturor orelor

deosebit trebuie să fie pus

motivat de la program, nu păs
trează ordinea Ș' curățenia în 
ateliere și dormitoare etc. 
Unele versuri erau dedicate 
fruntașilor la reparații.

— Acestea sînt numai două 
aspecte din activitatea clubu
lui nostru, a adăugat bibliote
cara Ciopan Antoneta. Colecti
vul clubului a reușit să-și îm
bunătățească în ultimul timp 
activitatea. A devenit o obiș
nuință pentru tinerii mecani
zatori să-și petreacă serile de 
iarnă la club. O obișnuință 
stimulată de varietatea pro
gramului : seri de conferințe, 
scurte prezentări de cărți, vi
zionări colective ale progra
melor de televiziune, călătorii 
pe hartă legate de anumite 
evenimente politice interna
ționale, concursuri de șah etc.

— Aceasta nu înseamnă că 
la clubul nostru nu există și 
unele rămîneri în urmă — a 
intervenit secretarul organiza
ției de partid. Consider că ac
tivitatea clubului a fost insu
ficient axată pe problemele 
producției. O lipsă o constituie 
slaba muncă de popularizare a 
cărții tehnice. Curînd vom ter
mina reparațiile. Pînă la înce
perea campaniei agricole de 
primăvară ne rămine o pe
rioadă de timp pe care o vom 
dedica învățămîntului profe
sional, iar clubul poate să or
ganizeze o gamă largă de ac
țiuni legate de munca cu car
tea tehnică: simpozioane, con
cursuri „Cine știe meserie — 
cîștigă“, seri de întrebări și 
răspunsuri pe teme agroteh
nice etc. In această direcție 
cred că colectivul clubului tre
buie să primească un ajutor 
substanțial și din partea comi
tetului U.T.M.

★ ★

spre

cultu-
in ca-

Am notat aceste sugestii de
oarece ele sînt utile și pentru 
activitatea clubului din S.M.T. 
Sihlea, Caracal, Filiași ș. a. 
unde, cu toate ci se desfășoa
ră o activitate culturală inte
resantă, există de asemenea, o 
insuficientă orientare 
problemele producției.

Desigur, activitatea 
rală care se desfășoară
drul cluburilor poate fi mult 
îmbogățită. La S.M.T. din Fi
liași; de pildă, au fost invitați 
în mijlocul mecanizatorilor 
activiști de la comitetul raio
nal pentru cultură și artă, spe
cialiști de la consiliul agricol 
raional, care au expus în fața 
tinerilor conferințe interesan
te. O experiență bună în a- 
ceastă direcție am întâlnit și la 
S.M.T. Sihlea, unde s-au ținut 
în această perioadă șase con
ferințe pe teme culturale și 
științifice. Mult apreciate de 
mecanizatorii din Sihlea și 
Filiași sînt vizionările colecti
ve de filme. Asemenea activi
tăți pot fi organizate și in ce
lelalte S.M.T.

La căminele culturale din 
localitățile unde se află sta
țiunile de mașini și tractoare 
se desfășoară acum activități 
foarte interesante, la care este 
bine ca mecanizatorii să parti
cipe atît ca spectatori cit și ca 
interpreți.

In majoritatea S.M.T. se pot 
organiza apoi seri de citit, 
simpozioane, recenzii etc. Sînt 
acțiuni deosebit de utile, 
care organizațiile U.T.M. 
S.M.T., în colaborare cu 
mitetele sindicatului, le 
organiza în bune condiții.

pe 
din 
co
poi

★
Ogoarele sînt acoperite cu un strat gros de 

zăpadă pe care ninsoarea din ultimele zile îl 
face să crească mereu. Nu este însă prea în
depărtată ziua cînd mecanizatorii vor ieși 
din nou la cîmp. Și pentru ca încă din pri
ma zi bună de lucru întregul parc de trac
toare să fie pe ogoare în aceste zile, în toate 
stațiunile de mașini și tractoare trebuie in
tensificat ritmul de execuție a reparațiilor. 
Experiența S.M.T. fruntașe din regiunea 
Ploiești arată că acolo unde există o pre
ocupare intensă pentru o bună organizare a 
fluxului tehnologic, pentru valorificarea tu
turor rezervelor interne, se asigură nu nu
mai un ritm rapid de lucru, dar și efectuarea 
unor reparații de calitate. Organizațiile 
U.T.M. pot să-și aducă un aport însemnat în 
această „campanie". Desfășurînd o intensă 
muncă de educație, ele trebuie să mobilizeze 
tineretul din S.M.T. ca, ridicîndu-și nivelul 
politie și profesional, să participe activ la 
procesul de reparare a tractoarelor și mași
nilor agricole în termenul stabilit.

V, BABAC
P. DAN 

Fotografiile N. STELORIAN
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Manifestări consacrate 
alegerilor de la 3 martieIn aceste zile la punctele de agitație din comunele și orașele raionale au loc bogate programe culturai-artistice și alte manifestări consacrate a- legerilor de la 3 martie.
CRAIOVA. - In satele regiunii Oltenia au loc zilnic întîlniri și discuții ale agitatorilor cu cetățenii privind realizările ce s-au înfăptuit în ultimii ani în această parte a țării și diferite probleme în legătură cu campania electorală. La punctul de agitație din Segarcea, de exemplu, s-a prelucrat cu alegătorii decretul Marii Adunări Naționale referitor la alegerile de depu- tați în sfaturile populare. Muncitorul Anton Pungaru de la G.A.S. din comună, fost argat pe domeniile coroanei, a vorbit tinerilor despre viața din trecut a țăranilor muncitori din Segarcea și despre schimbările înfăptuite în comună în anii de democrație populară. La toate punctele de agitație din raionul Craiova s_a expus conferința „Superioritatea democrației socialiste față de democrația burgheză”. In majoritatea căminelor culturale se organizează în aceste zile audiții colective la radio, plimbări imaginare pe harta comunei, a raionului sau a regiunii.
IAȘI. La fiecare cămin cultural și punct de agitație din raionul Iași se găsește a- fiș?* graficul manifestărilor Jțlmice consacrate alegerilor de deputați de la 3 martie.Colectivele de conferențiari alcătuite din profesori, învă

■
 ntr-una. din zi

lele trecute ne 
aflam la sediul 
Comitetului raio
nal U.T.M. Cos
tești. L-am cu
noscut atunci pe 

tovarășul Gheorghe Opincă, 
secretar al Comitetului raional 
U.T.M. Costești, președintele 
comisiei de organizare a Spar
tachiadei.

— Cum se desfășoară Spar
tachiada în raionul Costești ?

— Spartachiada ? Excelent! 
In toate cele 57 asociații spor
tive sint în toi întrecerile spar- 
tachidei.

— Atunci... sinteți fruntași 
pe regiune?

— Sigur că da1 s-a repezit 
tovarășul Opincă, susținut de 
tov. Gheorghe Niță, tehnician 
al U.C.F.S. raional care se afla 
acolo.

— Atunci... vă puteți și fe
licita !

Ceea ce, mai în glumă, mai 
în serios a și urmat. Cei doi 
tovarăși, încîntați și-au Strins 
virtos mina. Spre a imortaliza 
momentul am făcut fotografia 
alăturată. (Fotografia nr. 1).

Am pornit apoi pe teren.
Comuna Cornățel. Întreba

rea pe care intenționam s-o 
punem tinerilor din comună 
și-a primit pe dată răspunsul. 
(Fotografiile nr. 2 și nr. 3).

Imaginile îi prezintă pe ctți- 
va tineri participlnd la între
ceri de triată și tenis de masă.

Peste 200 de tineri colecti
viști, mecanizatori, cadre di
dactice și școlari din comuna 
Cornățel, și-au disputat intiie- 
tatea in întrecerile spartachia- 
dei. O discuție cu tovarășul 
profesor Ilie Popescu, secretar 
al consiliului asociației sporti
ve, pe care l-am găsit in acele 
ore la școală, este plină de in
teres.

— încă din noiembrie, comi
tetul U.T.M. a inițiat primele 
măsuri în vederea antrenării 
unui număr cit mai mare de 
tineri la aceste întreceri. Mem
brii comitetului U.T.M. au în
țeles de la început un fapt 
esențial: oricît s-ar strădui a- 

® Cea de-a 4-a ediție a „Cupei Europei" la gimnastică ieminină se va 
disputa în zilele de 20 și 21 aprilie la Paris și va reuni sportive din 21 de 
țări printre care : U.R.S.S., R. P. Ungară, R. S. Cehoslovacă, R. P. Po
lonă, R. P. Romină, Italia, Suedia, Anglia și altele. Fiecare tară poate 
angaja în această competiție cite două gimnaste.

® La Praga, în prezenta a peste 15 000 de spectatori, selecționata se
cundă de hochei pe gheată a R. S. Cehoslovace a învins cu scorul de 
3—2 (1—1; 1—0; 1—1) reprezentativa S.U.A., care va participa la cam
pionatele mondiale din Suedia.

9 Echipa de hochei pe gheață a R. P. Romine își continuă pregătirile 
în vederea „Cupei orașului București" (19—24 februarie) și a „mondiale
lor" de la Stockholm, susținlnd noi meciuri de verilicare. Simbătă pe 
patinoarul artificial, de la orele 19, echipa noastră va întllni selecționata 
Iugoslaviei. A doua zi, la Brașov, cele două echipe vor susține meciul 
revanșă.

(Agerpres)

țători, medici, președinți de sfaturi populare, directori de gospodării de stat, președinți ai gospodăriilor colective vorbesc în fața a sute de alegători despre profundul democratism al orînduirii noastre sociale, despre rolul sfatu- ,• rilor populare, despre realizările obținute în raion și în comune în domeniile gospodăresc, sanitar, al învățămîntu- lui și culturii.
PETROȘENI. - Peste 50 de formații artistice și brigăzi de agitație din Valea Jiului prezintă în aceste zile în comunele și orașele Văii Jiului programe speciale în vederea a- legerilor de la 3 martie. Formația de teatru a căminului cultural din Jieț a pus în scenă piesa „Sus Tudorache, jos Tudorache” pe care o prezintă în fața oamenilor muncii din localitate. La manifestările culturai-artistice desfășurate pînă acum în comunele și orașele Văii Jiului au participat peste 5 000 de cetățeni.
BACAU. — La punctele de agitație din orașul raional Bu- huși, se desfășoară o susținută activitate în cadrul campaniei electorale. Aici au fost afișate listele de alegători și a început verificarea cetățenilor înscriși în liste.Punctele de agitație din comunele raionului Tg. Neamț au fost frecventate pînă acum de peste 17 400 de colectiviști. Aici se popularizează candidate F.D.P. propuși în adunările cetățenești, au loc concursuri „Cine știe, câștigă" etc.(Agerpres)

Lauda de sinc^ -----------
toeiația sportivă din comună 
să-i antreneze pe tineri, fără 
sprijinul organizației U.T.M. 
succesul competiției nu este a- 
sigurat. Și astfel, în cele mai 
diferite prilejuri li s-a vorbit 
tinerilor despre spartachiada : 
in adunări generale U.T.M., la 
căminul cultural. Fiecare zi în 
care s-au desfășurat concursuri 
fie de săniuțe, șah, trântă sau 
tenis de masă, a constituit o 
bună propagandă în favoarea 
sportului...

Această părere ne-a fost re
confirmată și în comuna Gli- 
ganu de Sus, unde pină acum 
au participat la întreceri 176 
de tineri. Tovarășul Ion M. Ni- 

colae, secretarul ' comitetului 
U.T.M. ne-a relatat:

— Pregătirea, ca și desfășu
rarea concursurilor au consti
tuit o acțiune comună a orga
nizației U.T.M. și a asociației 
sportive. Împreună cu tovară
șul Marin M. Stan, președin
tele asociației sportive, am sta
bilit din decembrie locurile de 
concurs, s-au asigurat mate
rialele sportive necesare.

Un lucru ne-a atras însă a- 
tenția. Toate acțiunile între
prinse priveau trecutul, și nu 
se refereau câtuși de puțin la prezent, (30-31 ianuarie), ca și 
cum etapa de masă a sparta
chiadei ar fi luat sfîrșit.

Pentru comuna Miroși pre
gătisem un film întreg in a- 
paratul foto. Cite imagini inte
resante vom putea face! In 
scriptele comisiei raionale de 
organizare a Spartachiadei stă 
scris doar negru pe alb că în 
concursurile Spartachiadei au 
participat în comuna Miroși și 
în două comune alăturate : la 
gimnastică — 70 băieți și 42 
de fete, la șah — 26 băieți și 8 
fete, la tenis de masă — 20 
băieți și 8 fete, la săniuțe — 
40 băieți și 30 de fete, la tir 
— 79 băieți, la haltere — 20 
băieți ș.a.m.d.

— La noi sportul are tradi
ție, nu glumă...

Era prima remarcă a tov. 
Dumitru Tudor, căpitanul e- 
chipei de volei din comuna

Timpul frumos și zăpada abundentă te îmbie la o plimbare pe jos 
sau cu schiurile.

KFOEM AȚII
• Marți dimineața, Teatrul 

„Țăndărică” a părăsit Capitala 
plecînd în Republica Arabă 
Unită, unde va întreprinde un 
turneu de aproape două săptă- 
mîni.

o Marți seara a avut loc la 
Casa prieteniei mmîno-sovie

Miroși. Echipa noastră de vo
lei este campioană raională. 
Poate să vă confirme și tova
rășul secretar U.T.M.

— Da, da, confirmă secreta
rul, tovarășul Ionel Tudor. E- 
chipa a participat la Sparta
chiada de vară a tineretului, în 
„Cupa agriculturii" și credem 
că la vară...

— Totuși, afară e zăpadă... 
Cu Spartachiada de iarnă cum 
stați ? Unde sint zecile de ti
neri de la schi, gimnastică, tir, 
haltere... ?

— Am făcut cite ceva... Dar 
iarna e mai greu... Pe noi ne 
preocupă insă... mai mult... vo
leiul. Știți, vara...

Vedeam cum se desumflă 
balonul.

— Totuși, ciți tineri ați au

Despre desfășurarea întrecerilor 
din cadrul Spartachiadei 

de iarnă a tineretului 
în raionul Costești

trenat la Spartachiadă? am in
sistat.

— Păi... cam 30, la concursu
rile de săniuțe, atunci, mai la 
început... a intervenit tov. Pe
tre Ghiță, secretarul asociației 
sportive.

— Totuși, voleiul e primul, 
întări încăodată căpitanul e- 
ehipei, tovarășul Dumitru Tu
dor.

...O recomandare călduroasă 
ni se făcuse la comitetul raio
nal U.T.M. privitor și la acti
vitatea sportivă din comuna 
Ungheni. In evidența tovarăși
lor Gh. Opincă și Nicolae 
Popa, președintele consiliului 
raional U.C.F.S. se întreceau la 
Spartachiadă : 46 de băieți și 
18 fete — la gimnastică, 27 
băieți și 4 fete — la șah, 32 
băieți și 20 fete — la săniuțe, 
12 băieți la trintă, 8 băieți — 
la schi, 53 băieți și 21 fete — 
la tir etc.

Tovarășul Petre Tănase. se
cretarul comitetului U.T.M. 
din G.A.C. s-a mirat din capul 
locului de întrebarea noastră, 
deoarece despre Spartachiadă 
nu cunoștea decît din ziare. 
Despre concursuri organizate... 
„poate asociația sportivă a fă
cut ceva". Iar secretarul comi
tetului comunal U.T.M., tova
rășul Ilie Z. Ilie, se plîngea :

— Cu sportul, stăm ce-i 
drept, cam prost.

— De ce?
A ridicat din umeri, apoi a 

încercat să ne explice că s-a 
făcut deschiderea festivă a 
Spartachiadei, dar că... nu e- 
xistă condiții. In comună tine-

Ce știu fruntașii-să aplice toți! în vizită la „Grivita roșie“
(Urmare din pag. I) nu se datorește numai formei panourilor. Noi obișnuim ca după fiecare întrebuințare să ungem panourile cu soluții speciale — cerezină sau petrolatum. In acest fel le mărim rezistența.Cu fiecare metodă de lucru împărtășită, nu un dulgher, doi, ci sute de dulgheri asimilau experiența înaintată a fruntașilor. Constantin Vișoiu a propus înlocuirea bilelor de lemn de susținere a cofrajelor, cu țevi metalice. Era o soluție nouă, practică. Ion Vătășescu a recomandat și el o metodă pe care echipa din care face parte a verificat-o în practică : folosirea panourilor din stufit la planșele de fundații, Dar nu numai atît. Dulgherilor li s-au prezentat, In încheiere, și metode de lucru folosite de alte 

tice din Capitală conferința 
„Un important eveniment ști
ințific — Conferința de endo
crinologie de la Moscova". A 
vorbit acad. Ștefan Milcu, se
cretar prim al Academiei R. P. 
Romine.

(Agerpres)

rii au săniuțe, șahurl, sînt dea
luri pentru practicarea săniu- 
șului cît vezi cu ochii; și 
mai mult chiar: la căminul 
cultural, Ungă un perete stă re
zemată o masă de tenis acope
rită de zăpadă.

— De ce n-o instalați în ho
lul căminului, că doar e Un io® 
foarte bun.

— 1 ?!
Dar neglijența manifestată 

pentru materialul sportiv are 
și alte fațete. Stând de vorbi 
cu contabilul gospodăriei co
lective am aflat că în anul care 
a trecut a existat un fond, so
cial-cultural de 6 400 lei. A- 
cest fond era destinat desigur 
și pentru cumpărarea de ma
terial sportiv. Dar asociația 

sportivă și comitetul U.T.M. au 
solicitat doar cumpărarea a 
două mingi, a două șahuri și 
a unui joc de... table. La sfîr- 
șitul anului, din fondul social 
cultural a rămas nefolosită su
ma de 1154 lei.

Și, din nou la sediul Comi
tetului raional U.T.M. Aceiași 
doi tovarăși — Gh. Opincă și 
Gh. Niță. Când au aflat cum 
stau lucrurile pe teren, s-au în
roșit deopotrivă.

Cit de grav este faptul că la 
comitetul raional U.T.M. Cos
tești lucrurile par de mult re
zolvate. Tinerii se întrec cu 
zecile de mii în hârtii. Parcă 
nimic n-ar mai fi de făcut 
pentru a antrena noi mase de 
tineri în întrecere. In practica 
acestei comisii raionale, con
duse de tov. Gh. Opincă și 
Popa Nicolae, președintele 
U.C.F.S. raional, deseori se 
mistifică adevărul și se umflă 

șantiere (cofrajele — tencuială, cofrajele rulante, cofrajele suspendate etc.). La propunerea comitetului U.T.M. s-a hotărît ca cei mai buni dulgheri — vîrstnici și tineri — să meargă în schimb de experiență și pe alte șantiere. Propunerea e în- tr-adevăr bună. Tinerii vor a- vea, firește, multe de învățat.Principalul este ca și de a- cum înainte comitetul U.T.M. să urmărească permanent felul cum aplică în practică tinerii cele aflate la schimburile de experiență, să-i ajute să cunoască și să-și însușească cît mai temeinic metodele de muncă ale fruntașilor. Experiența acestora trebuie să treacă, ca o ștafetă, din mînă în mînă. Viitoarele construcții așteaptă tineri dulgheri cît mai bine pregătiți, buni cunoscători ai acestei meserii, atît de prețuite pe orice șantier.

La Baia-Mare 

Consfătuire 
a responsabililor 

de brigăzi 
științificeComitetul regional de cultură și artă Maramureș a organizat marți în orașul Baia Mare o consfătuire cu responsabilii celor 37 de brigăzi științifice din regiune. Numeroși participanți au expus metodele folosite și rezultatele obținute în munca de răspîndire a cunoștințelor social-cu'ltu- rale în rîndul oamenilor muncii. A fost relevată, printre altele, experiența unor brigăzi științifice, cum sint cele din Sighet, Vișeu și Negrești, care pentru ilustrarea răspunsurilor lor folosesc diferite materiale didactice, efectuează experiențe. (Agerpres)

Cercuri de artă 
plasticăPentru dezvoltarea aptitudinilor artistice ale locuitorilor din satele regiunii, Casa regională a creației populare Crișana a organizat în Salon- ta, Aleșd, Ineu și în alte localități cercuri de artă plastică, unde metodiști cu calificare superioară sprijină pe artiștii amatori.La inițiativa Casei regionale 

a creației populare și a comitetelor de femei, în raioanele Beiuș, Gurahonț, Aleșd, Șim- leu funcționează peste 200 cercuri de artă populară, unde se execută broderii, țesături, sculpturi, picturi și alte lucrări de artă populară. (Agerpres)

cifrele reale. Miile de partici
panți sînt adăugați în infor
mări cu aceeași ușurință cu 
care se bea un pahar cu apă. 
Comitetul raional U.T.M. și 
U.C.F.S. raional au admis ca 
în situația trimisă U.C.F.S. re
gional, cifra de 1 762, care re
flectă numărul participanților 
în anul trecut în excursii, să 
fie socotită drept numărul ti
nerilor ce au participat la... 
concursurile de orientare tu
ristică din cadrul Spartachia
dei. Simplu și eficient I au gin- 
dit tovarășii. Numai că au fo
losit o practică străină de mo
dul în care lucrează activiștii 
organizației noastre. Acesta 
este un caz neintîlnit în acti
vitatea organizației noastre. 
Este doar cunoscut că în or
ganizațiile U.T.M. diferitele 
activități sint îndrumate cu se
riozitate, cu grijă, cu 
dere. Cum de e posibil 
viști ai comitetului 
U.T.M. și ai U.C.F.S.
să ia drept bune orice situații 
ce li se aduc la cunoștință fără 
să controleze ?

răspun- 
ca acti- 
raional 
raional

(Urmare din pag. I) 
ca oamenilor în asemenea con," 
diții.

— Acum uzina se face din zi 
în zi mai frumoasă. Priviți 
voi singuri și-o să vă convingeți.

Și oaspeții privesc, cercetează 
totul, nu cu uimire, ci cu mîn
drie, comunicîndu'și unul altuia 
impresiile, laconic: „Da așa a- 
rată Grivița noastră roșie".

Cîteva minute mai tîrziu, stră- 
bătînd iarăși curtea străjuită de 
plutele bătrîne și de zidurile 
roșii ale atelierelor, tinerii au 
întârziat o clipă în fața unui ba
sorelief turnat din aramă în a- 
mintirea ucenicului erou Vasih 
Boaită.

Tinerii îmbrățișează cu privi
rea chipul eroului. Parcă ar fi 
viu în fața lor, dîrz și neînfricat, 
gata să slujească cu devotament 
clasa muncitoare, partidul piuă 
în ultima clipă a vieții -— o emo. 
ționanta pildă pentru urmași»

Acum cîțiva ani, 
au venit în Arad 
din comuna Sucuru 
de Sus, două prie
tene : Plorica Farcău și Ana Rotar. S-au 
înscris la școala pro
fesională textilă și 
după absolvire au 
fost repartizate la 
Uzinele textile „30 
Decembrie".

Din primele zile 
ale vieții lor de 
muncitoare s-au stră
duit să aplice cele 
învățate în școală, 
să-și însușească ex
periența textiliștilor 
mai vîrstnici. Și în 
scurtă vreme au 
devenit cunoscute în 
uzină atît pentru 
prietenia frumoasă

care le lega, cit șl 
pentru hărnicia și 
priceperea cu care 
munceau. Titlul de 
fruntașe în întrece
rea socialistă pe 
care cu mîndrie îl 
dețin de multă 
vreme, îl merită pe 
deplin ; ele lucrează 
la trei părți de ma
șini în sectorul fila
tură, dau numai fire 
de calitate supe
rioară și își depășesc 
lunar sarcinile de 
plan.

Ana și Florica sînt 
cunoscute și ca ute- 
miste active — a- 
mîndouă sînt mem
bre în biroul de sec
ție U.T.M. și ca e-

cultural
Iarna, la căminul

In aceste zile Ia Căminul cul
tural din comuna Vîrfuri, raionul 
Tîrgoviște, au loc numeroase ac
țiuni cultural-educative, al căror 
obiectiv principal îl constituie 
întărirea economico’organizato- 
rică a G.A.C. și dezvoltarea con
științei socialiste a colectiviști
lor.

Din programele variate care se 
desfășoară în fiecare seară la că

Tovarășii din comisia raio
nală de organizare a Sparta
chiadei in loc să se preocupe 
serios de măsurile ce trebuie 
luate în permanență pentru 
antrenarea unui număr cît mai 
mare de tineri se îmbată sin
guri cu apa chioară a cifre
lor eronate. Apoi, dînd dova
dă de o crasă superficialitate 
n-au controlat și ajutat în 
mod practic desfășurarea Spar
tachiadei în asociațiile spor
tive.

Comitetul raional U.T.M. și 
U.C.F.S. raional au datoria să 
analizeze cit mai de grabă, în 
mod temeinic și realist, adevă
rata situație a desfășurării 
Spartachiadei în raion, să re
nunțe la autoamăgire. Colabo
rarea care trebuie să se reali
zeze intre comitetul raional 
U.T.M. și U.C.F.S. raional nu 
poate avea eficiența necesară 
decît pe baza unei activități 
pline de răspundere, prin or
ganizarea de acțiuni concrete 
în comune, prin analizarea în 
permanență a adevăratei stări 
de lucruri de pe teren. In a- 
ceste ultime zile în care se 
desfășoară prima etapă a Spar
tachiadei de iarnă a tineretului 
trebuie luate în comun mă
suri serioase, care să determi
ne antrenarea unui număr cit 
mai mare de tineri în întrece
rile Spartachiadei. Este vorba 
de o mare răspundere, și de 
aceea se cere multă inițiativă, 
spirit organizatoric, folosirea 
deplină a tuturor factorilor ce 
pot duce la intensificarea acti
vității sportive din raionul Cos
tești.

CAROL ROMAN
VASILE RANGA 
VIOREL TONCEANU

In sala cantinei, uriașa sală 
modernă, împodobită cu o scenă 
de spectacole și cu balcoane ele’ 
gante, unul din participanții la 
luptele greviste din ’33, tovarășul 
Stancu Grigore Ion, a vor
bit apoi oaspeților despre impor
tanța evenimentelor din februa
rie 1933, despre eroismul și spi
ritul de sacrificiu cu care au 
luptat greviștii, conduși de parti" 
dul comunist, despre rolul tova
rășului Gheorghe Gheorghiu-Dej 
în organizarea și conducerea a- 
cestei mărețe bătălii de clasă.

Sutele de tineri veniți în a- 
ceasta zi la „Grivița roșie” pen
tru a cunoaște leagănul luptelor 
revoluționare nu vor uita pri
mirea plină de căldură care li s-a 
făcut. Ei vor duce în sate și o- 
rașe, amintirea unor clipe emo
ționante petrecute în preajma 
unor participanți la luptele din 
’33, lupte care au înscris numele 
„Griviței roșii" în istorie cu li
tere purpurii. 

leve fruntașe ale 
clasei a IX-a a liceu
lui seral.

Pentru meritele 
lor în producție și în 
activitatea obșteas
că, pentru interesul 
pe care-I manifestă 
față de pregătirea 
lor politică și profe
sională, comuniștii 
din sector le-au pri
mit recent în rîndu- 
rile candidaților de 
partid.

Două prietene, 
două fruntașe, două 
tinere cu care se 
mîndrește colectivul 
nostru.

PETRE I. DOBREA 
țesător

min de mult succes se bucură 
jurnalul vorbit (pe teme ca „în
grijirea animalelor în perioada 
de iarnă”), seri de întrebări și 
răspunsuri („Ce cîștig vor aduce 
pomii plantați în livadă”, „Folo
sirea rațională a furajelor pe 
timpul iernii”), seară tematică 
(„Cum putem preveni eroziunea 
solurilor”, „Ce spor de recolte va 
aduce aplicarea îngrășămintelor 
naturale”), conferințe.

Formația artistică a căminului 
prezintă spectacole interesante, 
atractive, compuse din dansuri, 
coruri, piese de teatru etc.

ION MOKARU 
corespondent

Simfonia a IX-a 
de Beethoven 

dirijata 
de George 
Georgescu

Urmărind prezentarea capodope
relor muzicii universale în inter
pretări cit maj artistice, Casa de 
discuri „Electrecord" a dat Ia 
iveală Simfonia a IX-a de Beetho
ven dirijată de George Georgescu 
la Filarmonica „George Enescu“. 
Noul disc completează seria de 
imprimări a tuturor simfoniilor lui 
Beethoven in interpretarea Filar
monicii bucureștene sub conduce
rea maestrului George Georgescu.

George Georgescu, care a diri
jat încă din tinerețe Simfonia a 
IX-a, încheind de obicei cil ea sta
giunile de concerte, este un cu
noscător de adincime al chipului 
în care se cuvine înfățișat puter
nicul conținut al lucrării.

Primei părți, Ii imprimă, Ia în
ceput, acel caracter mai întunecat, 
cînd muzica pare să se înalțe din 
adincuri. Ea crește necontenit, se 
apropie, creînd un sentiment de 
așteptare.

Partea a doua, Scherzo, o conti
nuă pulsație ritmică in care tobele 
împlinesc un rol important, este 
condusă ca o cavalcadă.

In contrast cu Scherzo, Adagio e 
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O producție a studioului cinematografic „București”

Cu:
LICA GHEORGHIU, COLEA RĂUTU, ȘTEFAN CIOBOTĂ , 
RAȘU, GEORGE CALBOREANU, ILARION CIOBANU « 
COSTEL CONSTANTINESCU, GEORGE MĂRUȚĂ, FORYy 
ETERLE, TOMA DIMITRIU, V. RONEA, SANDU STICLA- >< 
RU. BORIS CIORNEI, DINU GHERAS1M, GEORGE MOTTOI«

Scenariul : NICOLAE ȚIC, EUGEN MANDRIC, MIRCEA 
DRĂGAN

Regia : MIRCEA DRĂGAN 
Imaginea : AUREL SAMSON 
Muzica : THEODOR GRIGORIU 
Decoruri: ARH. LIVIU POPA

activitate 
turisticăCercul turistic din cadrul Consiliului asociației sportiva „Electra", de la Uzina de mașini electrice din Capitală, desfășoară o bogată activii tate.Colaborarea permanentă cu Agenția O.N.T. s-a dovedit a fi deosebit de fructuoasă. Numai în cursul anului trecut cercul de turism din uzina noastră a organizat opt excursii, oferind unui număr de peste 500 de muncitori, tehnicieni și ingineri, posibilitatea să cunoască o parte din frumusețile patriei.Cele mai recente excursii, organizate la Poiana Secuilor, Piatra Arsă și Vîrful cu Dor, s-au bucurat de o participare numeroasă : 169 de turiști au avut încă odată prilejul să admire frumusețile de neasemuit ale Bucegilor.Duminica trecută a fost organizată o excursie la Poiana Brașov.în zilele care urmează, 38 de muncitori ai uzinei vor pleca în R.P. Bulgaria; alți 68 vor merge la Sinaia și Pre* deal.Cercul de turism de la Uzina de mașini electrice și-a propus ca la excursiile în țară și peste hotare, organizate în acest an să participe un nu-* măr de 1 000 de muncitori. 1

IOANA ISPAS
strungar.

prezentat ca o meditație senină. 
Accentele muzicii au gravitate, 
cintul e depănat lent, sub formă 
de variații, pregătind Finalul. Aici 
se simte dintru început, în izbuc
nirea impetuoasă a sonorităților, 
marea dezlănțuire a forțelor acu
mulate. Frînturi din părțile prece
dente ale lucrării apar în vîrtej, 
apoi, deodată, o voce gravă sa 
substituie instrumentelor pentru a 
cere „cintece noi, pline de bucu
rie". Pe rînd intră corul și cvar
tetul vocal care împreună cu or
chestra intonează, pe versurile lui 
Schiller, imnul entuziast al bucu
riei, al omenirii înfrățite întru a- 
celași gînd al libertății și al păcii...

Sînt de subliniat chipul strălucit 
în care dirijorul George Georgescu 
înțelege să interpreteze lucrarea, 
precum și participarea activă a or
chestrei Filarmonicii bucureștene 
și a cvartetului vocal alcătuit din 
soprana Emilia Petrescu, mezzo-so- 
prana Martha Kessler, tenorul Ion 
Piso și basul Marius Rintzler. în
registrarea Simfoniei a IX-a este 
completată cu Simfonia a Il-a de 
același compozitor.

J. V. PANDELESCU



U.R.S.S. : La școala lehnică veterinară de dincolo de cercul polar, 
de la Narianul-Mare, 200 de ti neri de naționalitate iakută, 
komi, saamii și rusă se pregătesc pentru a deveni specialiști în 
colhozurile și sovhozurile din împrejurimi. în fotografie : La prac

tică în laborator.

Conferința de solidaritate

a popoarelor afro-asiatice

Restaurarea

MOSHl 5 (Agerpres). - La 4 
februarie, la conferința de so
lidaritate ,a popoarelor Asiei și 
Africii a'luat cuvîntul Yussef- 
Es-Sibai, secretar general al 
Secretariatului permanent al 
Consiliului de solidaritate al 
țărilor Asiei și Africii. El a de
clarat că cea de-a treia confe
rință de solidaritate a popoa
relor Asiei și Africii s-a în
trunit în momentul când lupta 
pentru lichidarea definitivă a 
colonialismului, pentru inde
pendență națională capătă o 
deosebită importanță. Totuși, 
nwmai în Africa 27 de țări și 
teritorii se mai află încă sub 
jugul colonial.

Mișcarea noastră, a declarat 
Yussef-Es-Sibai, a cărei sar
cină fundamentală este lupta 
împotriva imperialismului și 
colonialismului, pentru inde
pendența națională, a demon
strat că se află printre puter
nicele forțe care se pronunță 
împotriva războiului și agresi
unii, pentru pace în întreaga 
lume.

In continuare, raportorul a 
declarat că popoarele Asiei și 
Africii acordă și vor acorda 
sprijinul popoarelor din țările 
Americii Latine în lupta lor 
pentru eliberare economică, 
independență națională și pace. Popoarele Asiei și Afri
cii, a arătat Es-Sibai, sprijină 
lupta poporului cuban pentru 
independența și suveranitatea 
Cubei.

Trebuie zădărnicite încercă
rile colonialiștilor care caută 
cu ajutorul a diferite grupări 
economice de tipul Pieței co
mune să-și mențină dominația 
în țările Asiei și Africii. Es- 
Sibai a îndemnat la întărirea 
colaborării între toate forțele 
iubitoare de pace.

După raportul prezentat de 
Yussef-Es-Sibai au luat cuvîn
tul reprezentanții delegațiilor.

înregistrărilor CIOCNIRI

Prezențe

rominești 
peste hotare
• BUDAPESTA. - După 

cum transmite M.T.I., la 4 fe
bruarie a sosit la Budapesta 
delegația Ministerului Invăță- 
mîntului al Republicii Popu
lare Romîne, condusă de prof, 
dr. Ștefan Bălan, adjunct al 
ministrului învățămîntului.

• BERLIN. — Agenția 
A.D.N. anunță vizita la Berlin 
pentru un schimb de expe
riență a unei delegații a Sfa
tului popular al orașului 
București, sub conducerea vi
cepreședintelui Sfatului Popu
lar al Capitalei, 
Petcu.

• BRUXELLES, 
bruarie a avut 
mare a radioteleviziunii bel
giene concertul orchestrei e- 
misiunilor lirice dirijat de Mi
hai Brediceanu.

Constantin— La 3 fe- 
loc in sala

Conferința internațională
pentru folosirea științei și tehnicii

in interesul regiunilor

glasului lui Lenin
MOSCOVA. — Un grup 

de oameni de știință din Mos
cova au început lucrările de 
restaurare a înregistrărilor 
glasului lui Lenin - anunță 
TASS.

Folosind aparatură moder
nă construită în
restauratorii vor înlătura 
lurile în înregistrări și 
căuta să le apropie cît 
mult de timbrul natural 
vocii lui V. I. Lenin.

Vor fi restaurate zece cuvîn- 
tări ale lui Lenin rostite în 
anii 1919—1920.

Luptele dm Vsetiianwil IN CABINDA

Mende se pronunță pentru o apropiere 
treptată intre cele două state germane

de sud

U.R.S.S., 
go- 
vor 
mai 

al

SAIGON. — Potrivit relatărilor 
corespondentului agenției France 
Presse, în ultimele zile, în Vietna
mul de sud au avut loc mai multe 
ciocniri între forțele patriotice și 
trupele diemiste.

Recent, relatează corespondentul, 
partizanii- au atacat un post die- 
mist de lingă satul strategic din 
provincia Guang Ngai și au arun
cat în aer un turn de pază din pro
vincia Binh Dinh,

La 2 februarie, în plină zi, ceea 
ce după cum scrie agenția France 
Presse, Se întîmplă mai rar, două 
companii de partizani au atacat 
un avanposț diemist în apropierea 
localității Trang Bang, din provin
cia Tay Ninh.

In dimineața de 3 februarie par-

tizanii sud-vietnamezi au lansat un 
nou atac împotriva avanpostului 
diemist din provincia Chuong 
Thien. Diemiștii au chemat în a- 
jutor aviația. Pierderile forțelor 
diemiste au fost cifrate la 16 morți, 
printre care doi aviatori americani 
și mai mulți răniți. Au fost cap
turate mai multe arme.

Forțele guvernamentale au în
treprins în ultimele zile raiduri 
,,de curățire” în mai multe regiuni 
ale țării.

ALGER. — Mișcarea populară 
de eliberare a Angolei a dat pu
blicității la Alger un comunicat 
în care se arată că la 20 ianuarie 
a avut loc Ia Cabinda o ciocnire 
între detașamentele de patrioți 
angolezi și trupele coloniale por
tugheze, în cursul căreia 19 sol
dați portughezi au fost uciși ți 
mai mulți răniți. Comunicatul a- 
rată că trupele portugheze bom
bardează cu intensitate pădurile 
din regiunea Linbruck, folosind 
avioane, mortiere ți aruncătoare 
de mine.

uîSSf ::

BONN. — După cum anunță 
agenția Associated Press, pre
ședintele Partidului liber de
mocrat, Mende, s-a pronunțat 
in cadrul unei ședințe comune 
a conducerii partidului, care a 
avut loc în Berlinul occidental, 
pentru o „apropiere treptată" 
între cele două state germane. 
Mende a declarat să apropie
rea între cele două state ger
mane ar putea duce la discu
tarea de către „adjuncții mi
niștrilor de externe ai celor 
două state germane a proble
melor culturale, economice și 
sportive, care interesează am
bele state germane”. Anul 
1963, a declarat Mende, tre. 
buie să devină „anul unor în- 
tîlniri și tratative între Est și 
Vest".

declarație făcută la Helsinki, profesorul Friedensburg, membru creștin-democrat al Bundestagului, a afirmat că „Republica federală trebuie să-și întărească și să-și îmbunătățească relațiile cu Uniunea Sovietică. Acest lucru se poate realiza numai printr-o politică externă rezonabilă".

GENEVA 5 — Trimisul special 
Agerpres, C. Benga transmite : 
La 5 februarie au continuat la 
Geneva lucrările conferinței in
ternaționale pentru folosirea 
științei și tehnicii în interesul 
regiunilor insuficient dezvoltate.

In ședința de dimineață au fost 
discutate problemele legate de 
dezvoltarea agriculturii în țările 
insuficient dezvoltate din Asia, 
Africa și America Latină. B. R. 
Sen (India), directorul general al 
F.A.O. (Organizația pentru ali
mentație și agricultură), a făcut 
o expunere asupra programului 
de activitate al F.A.O., în acest 
domeniu.

în raportul asupra dezvoltării 
de ansamblu a agriculturii, pre
zentat de dr. Carlos Chagas (Bra- 
zilia), Romînia a fost citată prin, 
tre alte țări, ea avînd o experien
ță pozitivă în acest domeniu.

Luînd cuvîntul acad. Vasile 
Malinschi, secretar prim adjunct 
al Academiei R. P. Romine, 
membru al delegației R. P. Ro
mine a arătat că este necesar ca 
alături de problemele tehnice să 
fie abordate și aprofundate as
pectele Bociale și economice pre
cum și măsuri organizatorice ce
rute de transformările structurii 
agrare care să ducă efectiv la 
mărirea producției agricole și la 
ridicarea nivelului material și 
cultural al populației din țările 
în curs de 
deosebit, a subliniat 
se impune 
forme agrare democratice, lichi-

dezvoltare. în mod 
vorbitorul, 

înfăptuirea unor re-

Declarațiile lui Adenauer
și Erhard

ÎMPOTRIVA PREZENTEI submarinelor
ATOMICE ALE S. U. A. IN JAPONIA

BONN — După cum relatează ziarul „Die Welt" într-o
Oamenii de afaceri americaniTOKIO 5 (Agerpres). — „Submarinele atomice ale S.U.A. sînț o primejdie pentru pace și securitate", „Să fie închise porturile japoneze pentru submarinele americane purtătoare de arme nucleare" — sub aceste lozinci se desfășoară în Japonia mișcarea de protest împotriva intrării submarinelor atomice ale S.U.A. în porturile Japoniei.In fruntea comitetelor păcii, care cer cu hotărîre guvernului S.U.A. să renunțe la intenția de a trimite în Japonia submarine atomice, se află comitetul păcii din orașul-port

Kobe, care a fost ales drept una din bazele pentru aceste submarine. Comitetul Păcii din Kobe a adoptat o declarație de protest și un apel a- dresat președintelui Kennedy în care îi cere să dea ordin Pentagonului să nu trimită submarine atomice spre țărmurile Japoniei.Poporul japonez, care se pronunță pentru pace și securitate în întreaga lume, scrie ziarul „Akahata”, nu va permite ca porturile țării sale să fie transformate în baze pentru submarinele atomice ale S.U.A.

și realitățile congoleze
Chombe a fugit 

în Rhodesia de nord(Ager-

DIVERGENȚE ÎN SINUL
GUVERNULUI CANADIAN

OTTAWA. — Agențiile occi
dentale de presă anunță că mi* 
nistrul de război al Canadei, 
Douglas Harkness, și-a prezentat 
luni demisia. Agenția United 
Press International relevă că în
tre Harkness și primul ministru 
Diefenbaker s*au ivit serioase di
vergențe în legătură cu proble
ma înarmării atomice a Canadei. 
Agenția subliniază că Harkness 
părăsește cabinetul „Ia apogeul 
unei crize care amenință cu ră
sturnarea iminentă a guvernului 
conservator”.

Totuși, în ultimul moment, 
partidul creditului social, care 
deține balanța puterii în parla
mentul canadian, a-a 
gata să salveze actualul 
Potrivit agenției U.P.I.,

declarat 
guvern, 
condu-

cerea acestui partid a*a hotărît 
să sprijine guvernul conservator 
deoarece consideră că „alegeri 
precipitate de evenimentele din 
ultimele trei zile dominate de un 
ton antiamerican ar fi o trage
die”.

Sprijinul partidului creditului 
social, acordat guvernului conser
vator, este însă condiționat de 
prezentarea de către guvern a 
unei „declarații clare” cu privire 
Ia politica guvernamentală în 
problema înarmării atomice a 
Canadei. Această condiție nu 
pare însă să fie dintre cele mai 
ușor de îndeplinit de către gu
vern, dat fiind că ambiguitatea 
și neclaritatea constituie în ulti
ma vreme politica deliberată a 
guvernului canadian în această 
problemă.

n Statele Unite se acordă o 
I mare atenție problemei 
L congoleze. După operațiu

nea O.N.U. pentru lichidarea se
cesiunii katangheze, oamenii de 
afaceri americani își îndreaptă 
tot mai adine privirile spre 
Congo, pentru a aprecia situația 
economică din această țară și 
perspectivele investițiilor de ca
pital străin. După cum scria de 
curind ziarul „Le Monde", din 
momentul în care Congoul a 
fost proclamat stat independent 
și pînă în prezent achizițiile de 
bunuri americane s-au dublat, în 
dauna mărfurilor de proveniență 
belgiană.

Intr-un articol consacrat pro
blemelor economiei congoleze, 
ziarul „New York Herald Tribu
ne" scrie printre altele : „Finan
țele țării sînt secătuite, iar fran
cul congolez este jalnic de slab. 
La Leopoldville cursul oficial al 
dolarului este de 68 de franci, 
dar la bursa neagră se pot obține 
230 de franci congolezi pe un 
dolar. Străduindu-se să înlăture 
deficitul, guvernul congolez a 
emis hîrtie monetă, reprezentînd 
de 11 ori volumul monedei în 
circulație la mijlocul anului 
1960" .

tn articol se arată că aproxi
mativ 60 la sută din venitul na
țional este consumat de armată, 
al cărei efectiv a fost sporit, 
după cum se știe, atît pentru a 
face față războiului civil provo
cat de Chombe cît și, în ultimul 
timp, pentru a asigura aplicarea 
politicii de represiuni antipopu
lare. Alte 20 la sută din venituri 
sînt consumate de aparatul admi
nistrativ. „tn momentul indepen-

denței, se amintește în articol, 
Congoul era impărțit în șase pro
vincii. Acum-el are 19 provincii 
fiecare cu un președinte și pină 
la 10 miniștri. Guvernul central 
trebuie să~i plătească pe toți a- 
cești funcționari care uneori își 
îndeplinesc atribuțiile intr-un 
mod destul de bizar, tn provincii 
corupția și contrabanda fac ra- 
vaje, pricinuind o gravă ciuntire 
a veniturilor care trebuie să a' 
jungă la Leopoldville. Săptămâna 
aceasta, un cotidian din Leopold
ville, „Courrier d’Afrique", a 
publicat pe prima pagină un ar
ticol împotriva corupției în care 
se arăta că în provincia Ecuator 
miniștrii și-au însușit 170 milioa
ne de franci congolezi. Numeroși 
politicieni sînt implicați în scoa
terea prin contrabandă a pietre
lor prețioase din Kasaiul de sud, 
care produce 60 la sută din dia
mantele industriale ale lumii. Au 
fost transportate averi întregi 
Belgia, Franța și Elveția”.

tn continuarea articolului 
arată că, din aceste motive, 
nanciarii americani privesc Con
goul ca un teren nesigur pentru 
investiții. După cum reiese din 
articolul din „New York Herald 
Tribune”, aceasta nu înseamnă 
că investițiile în Congo nu ar fi 
rentabile. Dimpotrivă. Financiarii 
americani consideră însă că pot 
să pună în prealabil anumite 
condiții cum ar fi, de pildă, de
valorizarea francului congolez. 
Cererea de asemenea „garanții" 
echivalează
direct în treburile interne ale 
Congoului, ceea ce ziarul ameri
can, firește, evită să precizeze.

în

se
fi-

i”
însâ cu un amestec

LEOPOLDVILLE 5 pres).Agenția Associated transmite că Chombe în secret marți în de nord, „tratament medical”, de a pleca el a ținut o conferință de presă în cursul căreia a anunțat că intenționează să părăsească Katanga, dar nu a precizat că aceasta va avea loc atît de curind. La întrebările insistente ale corespondenților de presă dacă intenționează să se mai întoarcă în Katanga, Chombe a răspuns evaziv. Aceasta, arată agenția menționată, a provocat speculații că el intenționează să părăsească definitiv Katanga. Familia sa se află deja de mai multă vreme în Chombe va rămîne în sia cîtva timp și apoi ca probabil și el înDupă cum reiese din declarațiile lui Chombe, plecarea sa nu pare deloc să constituie o renunțare la politica secesionistă pe care a promovat-o. Mai curind el urmărește să se sustragă personal de la îndeplinirea angajamentelor pe care și le-a asumat în declarația de „capitulare", părăsind pentru moment scena congoleză, ți să se reîntoarcă la momentul oportun pentru a-și relua activitățile secesioniste.Anunțarea plecării lui Chombe a urmat imediat după preluarea de către guvernul central a poliției katangheze.

Press a fugit Rhodesia chipurile, pentru înainte

Belgia. Rhode- va ple- Europa.

BONN 5 (Agerpres). — Can
celarul Adenauer a declarat 
în cadrul unei reuniuni a 
conducătorilor partidului cre
știn-democrat că dorește să nu 
se producă nici o întîrziere în 
ratificarea tratatului franco- 
vest-german. Aceasta cu toată 
opoziția manifestată de pre
ședintele de Gaulle față de in
trarea Marii Britanii în Pia
ța comună.

Pe o poziție exact opusă s-a 
situat vicecancelarul R.F.G., 
Erhard, care a declarai că ra
tificarea 
să aibă 
bilirea 
clare în 
Această 
prinsă într-un dat ziarului „Săddeutsche Zei-

tratatului nu trebuie 
loc decît după resta- 
„unei situații absolut 
Europa și America", 
declarație este cu- 

interviu acor-

tung" in care Erhard a acuzat 
Franța că ,,nu onorează încre
derea" Germaniei occidentale. 
Expunîndu-și pe larg progra
mul politic, vicecancelarul a 
criticat Franța pentru că îm
piedică intrarea Angliei in 
Piața comună, s-a pronunțat 
pentru stringerea legăturilor 
dintre R.F.G. și S.U.A. și îm
potriva „micilor grupări euro
pene", aluzie evidentă la tra
tatul franco-vest-german.

Semnificația acestei decla
rații este sporită de afirmația 
categorică a lui Erhard că 
este gata să preia conducerea 
Germaniei occidentale după 
retragerea lui Adenauer „dacă 
aceasta va fi dorința parla
mentului și a partidului său’’.

darea oricăror forme de exploa
tare a maselor rurale, mecaniza
rea agriculturii și îmbinarea dez
voltării agriculturii cu dezvolta
rea industrială în măsură să asi
gure avîntul agriculturii și a al
tor ramuri ale economiei națio
nale.

Acad. V. Malinschi a făcut o 
expunere documentată a experi
enței R. P. Romîne în transfor
marea socialistă și perfecționa
rea metodelor de conducere a a- 
griculturii, pentru asigurarea cre
șterii continue a producției agri
cole, vegetale și animale, sub
liniind efectul acestor măsuri 
asupra îmbunătățirii condițiilor 
de viață ale poporului. El a pro
pus conferinței lărgirea și activi
zarea schimbului de experiență 
dintre diferite țări în scopul so
luționării problemei agrare*

în ședința de după-amiază 
consacrată problemelor legate de 
folosirea resurselor naturale în 
regiunile puțin dezvoltate a luat 
cuvîntul prof. Costin Murgescu, 
director adjunct al Institutului 
de Cercetări Economice al. Aca
demiei R. P. Romîne, care refe- 
rindu-se la ideea interdepen
denței strînse dintre toate 
sursele prezentată în 
secretarului general al 
ței și la faptul că 
în valoare a uneia 
surse în folosul omului 
ză inevitabil modificări în dife
rite alte domenii, a scos în evi
dență necesitatea întocmirii unor 
planuri cuprinzătoare de dezvol
tare atît pentru perioade scurte cît 
și de perspectivă în țările care por
nesc pe drumul industrializării. 
El a subliniat, de asemenea, ne
cesitatea dezvoltării unor forme 
variate de cooperare internațio
nală în domeniul valorificării re
surselor naturale. Vorbitorul a 
arătat în continuare importanța 
pe care o prezintă dreptul suve
ran al fiecărui popor asupra bo
gățiilor și resurselor naturale ale 
țării sale ca o condiție absolut 
necesară a unei planificări reale 
de către stat și a desfășurării în 
mod echitabil a cooperării inter
naționale. în legătură cu aceasta, 
vorbitorul a subliniat că după cel 
de-al doilea război mondial în 
condiții social-politice și econo
mice fundamental schimbate, Ro
mînia angajată pe calea socialis
mului a reușit să asigure valori
ficarea rațională și în interesul 
propriului ei popor a resurselor 
de care dispune. De aceea, a 
spus el, noi acordăm o înaltă în
semnătate hotărîrilor adoptate 
de O.N.U. cu privire la întărirea 
drepturilor suverane ale fiecărui 
popor asupra bogățiilor sale.

re- 
raportul 

Conferin- 
punerea 
din re- 

antrenea-
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Prima zi a lunii februarie a fost marcată prin acordarea autonomiei teritoriului Nyassalandului, un prim pas pe calea dobîndirii independenței. In funcția de prim ministru al guvernului Nyassalandului a fost numit Hastings Banda, lider al partidului Congresul „Malawi".Istoria Nyassalandului este asemănătoare cu cea a multor altor colonii africane. Bogatele ei zăcăminte descoperite încă în secolul al XIX-lea au devenit în mare măsură posesiunea societății engleze „British South Africa Company".Trecutul Nyassalandului, teritoriu dispunînd de o suprafață

ÎN NYASSALAND, 
UN PRIM PAS...

• MOSCOVA.— în intervalul 
31 ianuarie — 5 februarie s-au 
stabilit din nou în mai multe 
rîndurl legături radio cu sta
ția automată „Marte-1”. De pe 
bordul stației s*au recepționat 
pe canale telemeitrice diverse 
informații științifice, precum 
și date referitoare la funcțio
narea sistemelor și agregatelor 
stației.

La 6 februarie, ora 9, stația 
„Marte-1” va avea următoarele 
coordonate astronomice: as
censiunea dreaptă — 6 ore 35 
minute, declinația — 32 grade 
52 minute. La această oră sta
ția se va afla la o depărtare 
de 52 018 000 kilometri de Pă
mînt. Depiasîndu-se treptat pe 
bolta cerească, stația „Marte- 
1” urmează să treacă în zilele 
care vin din constelația „Vizi
tiul” în oonstelația „Gemenii”.

rilor Senatul a respins cu 126 
de voturi, contra 104, credi
tele cerute de guvern. împotri
va acestor credite au votat se
natorii comuniști, socialiști, o 
parte a senatorilor M.R.P. și 
independenți, precum și alte 
grupări.

Agenția France Presse rele
vă că senatorii au refuzat să 
accepte sumele deosebit de 
mari cerute de guvern, pro- 
nunțindu-se totodată pentru 
reducerea serviciului militar.

Camera Deputaților va lua 
din nou în discuție problema 
urmind ca în cazul in care ea 
va aproba iar creditele cerute 
de guvern, această hotărîre să 
rămînă definitivă indiferent de 
părerea exprimată de Senat.

Potrivit ziarului, parașutiștii 
saudiți, care s-au refugiat luna tre
cută în Yemen, au declarat că mai 
mulți ofițeri care au participat 
încercarea de lovitură de stat 
fost executați in urma eșecului 
cestei încercări.

la 
au 
a-

Val de irig pe... Marte

Senatul francez a refuzat 
creditele militare cerute 

de guvern

• PARIS. — La 5 februarie 
au avut loc In Senatul fran
cez dezbateri cu privire la a- 
probarea creditelor destinate 
de guvern finanțării servicii
lor militare și creării ața-nu- 
mitei forțe de șoc atomice. A- 
ceste credite fuseseră anterior 
aprobate de către Camera De
putation La sfîrșitul dezbate-

• MOSCOVA. — După cum anunță agenția TASS, la 4 februarie s-a deschis ședința generală a membrilor Academiei de Științe a U.R.S.S., care va discuta principalele rezultate ale dezvoltării științei sovietice în anul 1962.Mîstislav Keldîș, președintele Academiei de Științe a U.R.S.S., a rostit o cuvîntare.

• TOKIO. — După cum trans
mite agenția France Presse, direc
torul observatorului astronomic 
din Tokio, dr. Shataro Miyagi, a 
declarat că în cursul observațiilor 
făcute la 3 februarie asupra pla
netei Marte s-a constatat că în a- 
ceasta planetă domnește în prezent 
un val de frig nemaiîntîlnit. Mi
yagi a adăugat că valul de frig 
care a pornit din „Continentul 
Noah" în emisfera sudică a plane
tei Marte a invadat la sfirșitul 
lunii ianuarie o bună parte a emi
sferei nordice, fenomen care nu a 
mai fost semnalat niciodată pînă 
acum.

Potrivit savantului japonez, pla
neta Marte, care are un diametru 
de 3 800 km este acoperită în pre
zent de o imensă pătură de nori 
in lungime de 4 000 km.

Descoperiri arheologice

• CAIRO. Ziarul „A!-Gumhuria“ 
a anunțat la 4 februarie că recent 
a avut loc în Arabia Saudită o în
cercare nereușită de răsturnare a 
regimului monarhic din această 
țară.

• ROMA. După cum anunță a- 
genția United Press International, 
in urma unor săpături arheologice 
efectuate în localitatea Barbarano 
(Italia) au fost descoperite statuile 
a doi sfincși etrusc!.

Sfincșii Înaripați, a căror lun
gime este mal mare declt șase pi
cioare și care au fost ciopliți din-

tr-o piatră de culoare roșie Închisă 
se pare că aparțin unui vechi si 
mare mormlnt etrusc.

Experții au stabilit că cei 
sfincși datează din secolul al 
lea sau al IV-lea dinaintea 
noastre. Localitatea Barbarano
așezată pe locul orașului antic e- 
trusc Manturanum, care s-a aliat 
sub dominația altui mare oraș 
etrusc Tarquinia.

doi 
III- 

erei 
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• BELGRAD. — Ziarul „Borba” anunță că în urma exploziei provocate de o bombă cu plastic a fost serios avariată clădirea Ambasadei R.P.F. Iugoslavia din Bruxelles. Au fost de asemenea avariate cîteva clădiri din vecinătate.
• BONN. — lntr-o declarație 

făcută recent de Beermann, vice
președinte al Uniunii sindicatelor 
din Germania occidentală, a ară- 
tat că în cursul anului 1962 nu
mărul accidentelor în muncă în 
R.F.G. a atins o nouă cifră re
cord — 3,2 milioane. El a denu
mit numărul mare de accidente 
drept un „bilanț sîngeros”.

• LENINGRAD. — Cea de-a 
XVII-a sesiune a Adunării Gene
rale a Academiei de Științe Me
dicale a U.R.S.S., care s-a des
chis la Leningrad, este consacra
tă problemelor virusologiei.

La sesiune, care va continua 
șase sile, participă aproximativ 
1 000 de oameni de știință și me
dici sovietici de frunte, precum 
și reprezentanți ai organizațiilor 
științifice din Bulgaria, Ungaria, 
R.D.G., Polonia și Cehoslovacia. 
Țara noastră este reprezentată 
de o delegație de medici tn frun
te cu acad. St. S. Nicolau.

Nave care transportă... 
apă

• ROUEN. Zilele trecute trei 
nave petroliere cu o capacitate de 
30 000 de tone au părăsit portul 
Rouen încărcate cu apă din rîul 
Sena cu destinația Rotterdam.

Această încărcătură ciudată se 
datorește faptului că, în urma unei 
furtuni, marea s-a revărsat peste 
rîul care alimenta cu apă indus
trială întreprinderile orașului Rot
terdam și pentru punerea lor în 
funcțiune fabricile aveau nevoie 
urgentă de apă dulce.

• CAIRO. Potrivit relatărilor 
presei din Cairo, în Arabia Sau
dită vor începe Ia 5 februarie ma
nevre militare ale subunităților 
forțelor armate americane.

Ziarul „Al-Ahram“ scrie că la a- 
ceste manevre vor lua parte sub
unități americane de parașutiști. 
Scopul acestor demonstrații mili
tare americane, subliniază ziarul, 
este de a apăra regimul monarhic 
al Arabiei Saudite de influența re
voluției din Yemen".

• HAVANA. — Ziarele cu- 
bane consacră numeroase ar-
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ticole primei aniversări a celei de-a Il-a declarații la Havana proclamată 4 februarie 1962 la mitingul de masă al oamenilor muncii din Havana.„Poporul cuban, se scrie în articolul redacțional al ziarului „Noticias de Hoy” din 3 februarie, a adresat popoarelor Americii un mesaj revoluționar, o chemare arzătoare la lupta pentru eliberare".Cea de-a II-a declarație de la Havana, subliniază „Noticias de Hoy”, este o expresie a încrederii în masele populare, în victoria inevitabilă a popoarelor Americii Latine a- supra imperialismului. In întreprinderile, instituțiile, gospodăriile de stat din Cuba au avut loc adunări ale oamenilor muncii consacrate acestei date memorabile.

de la

de 117 498 km p cu o populație de 2 830 000 de locuitori (majoritatea negri bantu,) este străbătut de cruzimea oprimării colonialiste. Numeroase societăți monopoliste ca „Selection Trust", „Turner and Newald" „Anglo American Corporation of South Africa" împreună cu „British South Africa Company" au acaparat rind pe rind poziții cheie în viața acestei țări.In urma unor statistici recente s-a stabilit că „misiunea civilizatoare" a colonialiștilor englezi în Nyassaland din 1896 și pînă în prezent s-a soldat, de pildă, cu deposedarea țăranilor din această țară de 450 000 hectare pămînt arabil.Salariile muncitorilor negri în comparație cu muncitorii albi sînt de 10—15 ori mai mici. Majoritatea populației este a- nalfabetă, iar la un număr de 40 000 de locuitori revine doar un singur medic.Nyassalandul a fost inclus în Federația Rhodesia — Nyassaland încă din toamna anului 1953 cu scopul vădit al colonialiștilor englezi de a-și prelungi dominația în această regiune a Africii.Poporul Nyassalandului nu s-a împăcat niciodată însă cu regimul impus de colonialiști. El a desfășurat o largă campanie anticolonialistă cerînd cu hotărîre dreptul de autodeterminare și ieșirea cît mai grabnică din federație. In încercarea de a înăbuși lupta africanilor, autoritățile britanice au luat o serie de măsuri represive, de- cretînd chiar starea excepțională în 1959. Trupele britanice aduse în grabă din Rhodesia au organizat un adevărat masacru fiind

ne și operate arestări masive. Aceste măsuri represive nu au putut însă stăvili lupta populației. In alegerile pentru adunarea legislativă din 1961 Partidul Congresul Malawi condus de Hastings Banda, care s-a prezentat în alegeri sub lozinca ieșirii din Federație, a obținut un succes deplin.La tratativele de la Londra care au avut loc spre sfîrșitul anului trecut, Anglia a făcut unele concesii populației din Nyassaland. Noua constituție adoptată a prevăzut o primă etapă în care vechiul consiliu legislativ să fie înlocuit cu un guvern. Acest eveniment s-a petrecut la 1 februarie. Formarea acestui guvern nu înseamnă însă lichidarea totală a dominației colonialiste, deoarece problemele afacerilor externe, apărării militare și finanțelor rămîn în continuare în competența guvernatorului britanic.Statornicirea autoconducerii interne în urma tratativelor cu administrația colonială, reprezintă desigur pentru poporul Nyassalandului un succes al luptei sale de eliberare națională. Acest eveniment, reprezintă însă abia o primă etapă pe drumul spre ieșirea din federație către independența deplină revendicată de poporul Nyassalandului.Deși au acceptat sub presiunea forțelor populare să acorde autonomie acestei țări, colonialiștii englezi vor în același timp să-și mențină dominația economică și politică în Nyassaland. Poporul este însă hotărît lupta sa pînă la pletă.
acestei țări să continue victoria corn-

ucise zeci de persoa- G. GACIU

Ce ce s-a sinucis studentul

• ALGER. După cum se știe, în 
prezent, se află în vizită în Alge
ria Mennen Williams, secretar de 
stat adjunct al S.U.A. pentru pro
blemele africane. La 4 februarie, 
anunță agenția France Presse, Wil
liams a fost primit de primul mi
nistru algerian Ben Bella. La sfîr- 
șitul convorbirii, Ben Bella a c_ 
clarat corespondenților ■ de presă _ 
că printre problemele discutate a I 
figurat ?1 aceea a „modalității tn 
care Statele Unite pot să acorde 
ajutor Algeriei",

I
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Rene Desir
anunță la 4 fe- 

ziarele
Rene Desir, în 

24 de ani, student Ia 
țională de arhitectură, 
întrucît nu a mai fost în «tare 
șă plătească taxele universitare.

Cei trei ani de studii au fost 
pentru el ani de privațiuni ți de 
muncă istovitoare, ani de luptă 
cruntă pentru aubzistență, pen-

După cum 
bruarie

_ x rt •
belgiene, 
vîrstă de 

Școala na
s-a sinucis

tru continuarea studiilor. Și a- 
tunci, cînd țelul urmărit era deja 
aproape, nu a mai avut puterea 
să continue lupta și și-a pus ca
păt zilelor.

Moartea
Desir arată
se aplică faimosul principiu al 
„posibilităților egale” în 
capitalistă.

tragică a Iui Rene 
o dată mai mult cum

lumea


