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ulesul porumbului. Pe drumurile Bărăganului, șiruri de ca
mioane și căruțe încărcate cu știuleți aurii se îndreaptă spre 
magazii și pătule. Este porumbul recoltat de pe cele peste 
58 000 de hectare cultivate în gospodăriile de stat din Trus
tul gostat Călărași. Firește, este o anticipație, dar o antici
pație de numai cîteva luni. Ne-am închipuit cum va arăta 
producția de porumb a anului 1963 în această parte a Bără

ganului. Imaginația n-a zburat însă dincolo de limitele realității. Am 
avut la bază întregul complex de măsuri luate pentru asigurarea unor 
producții sporite în acest an. Despre aceste măsuri, stabilite pe baza expe
rienței de anul trecut și din anii precedenți și pe baza noilor posibilități 
create de stat, s-au purtat interesante discuții la schimbul de expe
riență organizat recent la G.A.S. Pietroiu, din inițiativa comitetului raio
nal de partid Fetești. Au fost prezenți aici directori, ingineri șefi și bri
gadieri din gospodăriile de stat din raion, președinți, ingineri și briga
dieri din gospodării colective, specialiști de la stațiunea experimentală 
agricolă Mărculești.

Ne-am propus să publicăm cîteva sublinieri din unele referate pre
zentate de participanții la discuții, considerînd că ele vor fi de folos 
tuturor tinerilor din G.A.S. și G.A.C., în apropiata campanie agricolă de 
primăvară și în continuare la obținerea unor recolte sporite de porumb.

Aur pe 5500 de hectare

Organ Central al Uniunii Tineretului
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Schimb de experiență al tinerilor 
crescători de animale

din regiunea București

De la Dunăre și pînă la 
jumătatea drumului ce lea
gă fluviul cu brațul Bor
tea se întiud terenurile 
gospodăriei de stat Du
dești ; sînt multe mii de 
hectare. Pe 1 730 din aces’ 
tea am cultivat anul trecut 
porumb. Producția medie 
realizată : peste 4 650 de 
kilograme de boabe la 
hectar, într-un an sărac îu 
precipitații. O dovadă con
vingătoare că avem condi
ții prielnice porumbului, 
lată de ce, în cadrul spe
cializării, în 1963 această 
cultură va ocupa în gospo" 
daria noastră aproape 
5 500 de hectare. Produc
ția pe care o sperăm ? Se 
înțelege, nu mai mică de- 
cît cea obținută acum un 
an. Speranțele noastre au 
la bază măsurile pe care 
le-am luat din vreme și pe 
care le vom lua în conti
nuare. în vara §i toamna 
anului trecut am arat a* 
dine, la 28-30 cm marea 
majoritate a terenului pe 
care-I vom însamînța în a- 
eeastă primăvară. Pe par
celele cu fertilitate mai 
Bcăzută, am împrăștiat în
grășăminte chimice.

în zilele iernii am acor 
dat o atenție deosebită re
parării Ia timp și de bună 
calitate a tractoarelor și 
mașinilor care vor lucra la 
semănat. Am asigurat con
diții corespunzătoare pen
tru buna desfășurare a în- 
vățămîntului agrozooteh
nic, care a fost frecventat 
de toți muncitorii noștri

permanenți și ne-am în
grijit de procurarea și 
pregătirea seminței. Vom 
folosi în principal hibrizii 
dubli 408 și 409, care au 
trecut cu succes toate pro
bele în condițiile noastre 
de climă și sol.

Sîntem acum pregătiți 
să începem însămînțatul, 
dar pînă cînd timpul va fi 
prielnic mai avem de fă
cut „toaleta” ogorului. Pie
ziș sau de-a curmezișul 
brazdelor, după nevoie, 
grapele trase de tractoare 
vor „pieptăna” arătura, 
vor mărunți pămîntul. Lu
crarea va începe îndată ce 
ne vor permite condițiile 
atmosferice. Repetăm a- 
ceastă operație încă de 
două ori. Cu o zi-două îna- 
inte de însamînțat, mai fa
cem o lucrare cu grapa cu 
eolți reglabilă, la adinei- 
mea de 8-10 cm, pentru a 
pregăti un bun pat germi’ 
nativ semințelor. Apoi în
cepem însămînțatul, care 
va dura 10 zile.

După semănat, în a cin- 
cea zi, de-a lungul tarla
lelor se trece cu grapa cu 
colți reglabilă pentru a 
sparge crusta și a distruge 
buruienile. Apoi, Ia cîtva 
timp, punem în funcțiune 
sapele rotative : una — 
două lucrări, după cerîn‘ 
țele fiecărei parcele. Vor 
urma 4-5 prașile mecani
ce, completate cu trei pra
șile pe rînd. Densitatea 
medie — 40 000 de plante 
la hectar. în asemenea

condiții recolta este asigu
rată.

La fiecare succes pe 
care l'am înregistrat o 
contribuție deosebit de 
valoroasă a adus și orga
nizația U.T.M., care a mo
bilizat întregul tineret la 
înfăptuirea măsurilor ini
țiate de organizația de 
partid și de conducerea 
gospodăriei. Ați văzut că 
în iarnă toți mecanizatorii 
au frecventat cu regulari
tate cursurile invățămintu* 
lui agrozootehnic. Organi
zația U.T.M. s-a îngrijit 
permanent de participarea 
tinerilor la cursuri și de
monstrații practice. Toți 
tinerii mecanizatori au 
fost antrenați în întrece
rea socialistă pentru repa
rații de calitate și la timp, 
pentru economii de piese. 
După stabilirea cifrelor de 
plan pe anul acesta, fie
care tînăr a fost ajutat 
«ă-și stabilească angaja
mente concrete, pe măsura 
posibilităților lui reale, și 
va fi ajutat in continuare 
•ă Ie îndeplinească.

Printr-o astfel de mun
că, organizația U.T.M. din 
gospodăria noastră contri
buie la obținerea unor re
colte sporite in acest an, 
și, in cazul porumbului, 
despre care vorbim aici, 
la bogăția de aur de pe 
cele aproape 5 500 de hec
tare.

TEODOR BORDUȘANU 
inginer șef 

al G.A.S. Dudești

HRANA OGOARELOR
Pămîntul îți dă dacă îi 

dai; acest adevăr a fost 
confirmat în repetate 
rinduri de practică. De 
aceea acordăm o deose
bită atenție fertilizării 
solului. Anul trecut, la 
secția Grădiștea, pe o 
parcelă de 20 de hectare 
îngrășate cu cîte 25 de

tone de gunoi de grajd 
la hectar am obținut un 
spor de 1 650 kg de po
rumb boabe la hectar 
față de producția medie 
realizată pe întreaga 
secție.

Pe altă suprafață în
grășată cu cite 22 tone de 
mraniță la hectar, la

care am adăugat și unele 
doze de îngrășăminte 
chimice — toate băgate 
sub brazdă la arătura 
adîncă de vară — am 
obținut, în condițiile de 
neirigare, o recoltă me-
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Peste 250 de tineri crescători 
de animale fruntași, ingineri 
zootehniști, președinți de gospo
dării colective și specialiști de la 
stațiunile experimentale din re
giunea București au participat 
miercuri la consfătuirea organi
zată de Comitetul regional U.T.M, 
și Consiliul agricol regional 
București.

Din referatele prezentate a 
reieșit că în ultimii trei ani în 
regiune s*au obținut succese in 
dezvoltarea șeptelului. Gospodă
riile colective și-au creat sectoa
re zootehnice puternice. 152 gos
podării colective dispun de ferme 
de cîte 100—250 de taurine. Ca 
urmare a însușirii metodelor 
înaintate de îngrijire și furajare 
a animalelor, a sporit producția 
de lapte, carne, lină. La succese
le obținute o contribuție de sea
mă au adus-o tinerii. Ei au în
grijit anul trecut aproape 
550 000 hectare finețe și pășune, 
au însilozat mai mult de jumăta-

din cele 800 000 tone de fu*te
raje, au contribuit Ia ridicarea a 
numeroase obiective agrozoo
tehnice. La consfătuire, care a 
constituit un larg schimb de ex
periență, tinerii îngrijitori de 
animale și-au împărtășit reciproc 
metodele bune de munca și re
zultatele obținute și au stabilit 
măsuri care să asigure îndepli* 
nirea sarcinilor sporite din acest 
an pe care și le-au propus gos
podăriile colective : creșterea nu
mărului taurinelor la 195 000, al 
porcinelor la 285 000, al ovine
lor la 730 000. Pentru a contri’ 
bui mai mult la dezvoltarea 
sectorului zootehnic și Ia spo
rirea producției animaliere, pe
ste 10 000 de tineri urmează 
cursurile agrozootehnice de trei 
ani, iar alți aproape 6 000 parti
cipă la conferințele pe teme zoo
tehnice, organizate la căminele 
culturale.

(Agerprea)

Premiera filmului „Lupeni 29“ 
in orașele Galati și Ploiești

Miercuri noul film romînesc 
„Lupeni 29“ a fost prezentat în 
cadrul unor spectacole de gală la 
Galafi și Ploiești.

La Galați, după spectacol, tov. 
Stan Alecu, vicepreședinte al 
Comitetului executiv al Sfatului 
popular regional, a transmis rea
lizatorilor și princioalilor inter
pret!, aflați în sală, salutul oa
menilor muncii din orașul și re
giunea Galați și urări de 
succese.

Din partea constructorilor na
vali gălățeni, realizatorii filmului 
au primit în dar macheta cargou
lui modernizat de 4 500 tone.

La Ploiești, creatorii filmului 
au fost salutați de tov. Ene Rusu, 
vicepreședinte al sfatului popu
lar regional.

Spectatorii au primit cu căldu
ră noua realizare a cinematogra
fiei romînești.

\ Tinerele operatoare Ecate- 
rina Ungureanu, Maria Cio- 
banu și Ioana Lazăr, sini 
numai trei din numeroasele 
fruntașe ale secției supra- 
elastice din sectorul textile 
al Uzinei de fibre și fire sin

tetice Săvinești.
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Foto; O. PLECAM

Gata pentru lucrările 
agricole de primăvară
Unitățile agricole socialiste din 

regiunea Ploiești au terminat 
pregătirile pentru lucrările agri
cole de primăvară. Mecanizatorii 
din G.A.S. și S.M.T. au revizuit 
și reparat toate tractoarele și 
mașinile agricole cu care vor lu
cra în cîmp. Acum, tractoriștii și 
colectiviștii care vor lucra cu 
semănătorile de porumb participă 
la instructajele organizate de 
consiliile agricole în vederea 
efectuării semănatului la un nivel 
agrotehnic superior.

în raioanele de cîmp Ploiești, 
Rîmnicu Sărat, Mizil și Buzău a 
fost asigurată și condiționată să- 
mînța necesară și s-au transpor
tat la cîmp peste 130 000 tone de 
gunoi de grajd.

(Continuare 
in pag. a III-a)
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Aspect din noul cartier Țiglina din Galați. In acest an aici se vor construi 
încă 2 400 apartamente pe lingă cele peste 3 200 ce au fost date pînă în 

prezent în folosință.
Foto: AGERPRES

Comuna 
noastră azi
Cetățenii mai în yîrstă ai comunei Salcea- 

Suceava știu cît de grea erg viața țăranilor 
din comună, în trecut. Și cum să fi fost altfel 
dacă moșierul Alexandru Cantacuzino Pașca- 
nu stăpînea în comună 3273 ha, 22 chiâburi — 
311 ha, iar cea mai mare parte a țăranilor 
sub un hectar, la care se adăugau 85 familii 
fără nici o palmă de pămînt 1 La toate aces
tea se mai adăugau munca istovitoare pe mo. 
șie, lipsa de drepturi, nepăsarea totală pentru 
dezvoltarea comunei din partea statului bur- 
ghezo-moșieresc.

Aceste realități triste au rămas însă de do
meniul trecutului. S-a schimbat și viața, și 
fața satului. Acum în comună la noi există 3 
gospodării colective care își dezvoltă an de 
an averea obștească. Așa, de exemplu, gospo
dăria colectivă din Salcea, deși e nouă, are un 
sector zootehnic în dezvoltare ce cuprinde 
106 bovine, 500 oî, 103 cai, 52 de porci. In anul 
trecut s-au construit 2 grajduri, 2 magazii, un 
patul.

In anii noștri în comună s-au înfăptuit 
multe realizări. Cu mai mulți ani în urmă, 
între anii 1950—1954 s-a întreprins acțiunea 
de electrificare a comunei și de radioficare. 
An de an comuna noastră a înflorit tot mai 
mult. In satul Merenii, de pildă, s-a construit 
o școală nouă, în satul Văratic este în curs de 
construcție o nouă școală, iar cea din satul 
Plopeni a fost renovată. Cu cîțiva ani în ur
mă, în satul Prelipca s-a construit un cămin 
cultural, iar în anul 1962 s-a dat în folosință 
un cămin cultural în satul Salcea. Noul cămin 
cultural a fost înzestrat cu aparat de proiec
ție, iar biblioteca cu 800 de volume. Mulți co
lectiviști din comună și-au construit case noi, 
sau și le-au refăcut pe cele vechi. Așa, de 
exemplu, în 1955—1960, s-au construit în co
mună 461 case noi, iar în ultimii doi ani 
aproape 200 case.

In comună s-au mai construit două magazi
ne universale. Tot mai mult crește puterea 
de cumpărare a colectiviștilor. Așa, de exem
plu, dacă în 1955 s-au vîndut la magazinele 
din comună mărfuri în valoare de 1.984.000 
lei, în 1962, valoarea mărfurilor cumpărate 
de la magazinele din comună se ridică la 
peste 5 milioane lei. Acestea sînt cîteva din 
realizările comunei noastre.

CURCĂ GHEORGHE 
președintele Sfatului popular 

Salcea-Suceava

Se lărgește capacitatea 
de producție în industria 

de coloranți organici
întreprinderile chimice din 

regiunea Brașov își lărgesc 
continuu capacitatea de pro
ducție. In ultimii ani au intrat 
în funcțiune noi fabrici de a- 
moniac, azotat de amoniu, fe
nol, acid azotic — la combina
tul chimic Făgăraș ; de meta
nol și formaldehidă la combi
natul chimic din orașul Victo
ria ; de acetat de vinii — la 
uzinele 'chimice Rîșnov ; de a- 
nilină la întreprinderea „Colo- 
rom”-Codlea etc. Au intrat în 
funcțiune, de asemenea, noi 
secții la fabricile de hîrtie și 
celuloză din Ghimbav și Zăr- 
nești. Industria chimică a re
giunii Brașov realizează acum 
aproape 80 la sută din produc
ția de coloranți organici din 
țară.

Intrarea în funcțiune a aces

tor unități, perfecționarea pro
cesului tehnologic, mărirea ca
pacității de producție a unor 
secții existente etc., vor contri
bui la sporirea producției de 
coloranți pe întreaga țară cu 
aproximativ 50 la sută față de 
anul 1960

(Agerpres!

Noi magazine 
alimentare

Pentru a veni în ajutorul 
muncitorilor forestieri care lu
crează în noile exploatări din 
regiunea Oltenia, uniunile ra
ionale ale cooperației de con
sum din Tîrgu Jiu și Baia de 
Aramă au înființat două noi 
magazine alimentare în sectoa
rele de exploatare Bîlta și Bis
trița. Asemenea magazine au 
mai fost deschise și în alte re
giuni forestiere, numărul lor 
ajungînd la aproape 600.

(Agerpres)

Simpozion
La direcția de sistematizare, 

arhitectură și proiectare a con
strucțiilor din Craiova a avut 
loc un simpozion cu tema 
„Confortul și estetica în con
strucția de locuințe”. Expune

rea făcută cu acest prilej a 
fost exemplificată prin pro
iecții de filme documentare și 
o fotoexpoziție cuprinzînd 
unele realizări din domeniul 
construcțiilor. (Agerpres)

Olimpiada de matematică și fizică
De curînd, în aproa

pe 300 centre din țară, 
s-a desfășurat faza lo
cală a olimpiadelor de 
matematică și fizică 
organizate de Societa
tea de științe matema
tice și fizice cu spri
jinul Ministerului în- 
vățămîntului și al C.C. 
al U.T.M., la care au

participat elevi ai șco
lilor de cultură gene
rală, pedagogice, pro
fesionale și tehnice de 
maiștri. Elevii care au 
obținut cele mai bune 
rezultate urmează să 
participe la faza regio
nală cn va avea loc 
intre 23 și 25 martie 
si apoi la faza finală

ce se va desfășura la 
sfîrșitul lunii mai. Fi- 
naliștii olimpiadei vor 
reprezenta țara la cea 
de a 5-a ediție * 
Olimpiadei internațio
nale ce va avea loc 
în prima decadă a lu
nii iulie in R. P. Po
lonă.

(Agerpres)

Membrii cercului de legume și flori de Ia Palatul pionierilor 
din Capitală ascultă cu interes explicațiile tinerei horticultoare 

Oprea Maria, despre cultura plantelor.

Vrednic gospodar
al treburilor obștești

Neacșu, 
comuna
raionul 

ani. în fiecare 
îl întreprinde, 

muncește, în

Ion Andrei 
colectivist din 
nații-Copăceni, 
giu, are 27 de 
lucru pe care 
în felul cum 
felul cum își chibzuiește fie
care cuvînt, există o seriozi
tate adîncă, un aer de matu
ritate.

Iată-l pe tînărul candidat 
în sala de cinematograf a 
comunei, în fața consătenilor 
veniți aici să chibzuiască îm
preună cu candidatul lor și 
să discute împreună cu el. 
despre viitorul — mai apro
piat sau mai îndepărat — al 

Vom vota, pentru 
prima dată

ION STROIE și CONSTANTIN 
STROIE sînt doi utemișii din co
muna Aricești — Rahtivani. Lu
crează ca Ingrijitori-mulgători în 
cadrul sectorului zootehnic ai 
G.A.C. „Calea socialismului* și 
sint iruntași in muncă. Fiecare 
dintre ei are 18 ani. Iar la 3 mar
tie vor vota pentru prima dată. 
Intr-o scurtă convorbire pe care 
au avut-o cu corespondentul nos
tru pentru regiunea Ploiești, acești 
tineri și-au împărtășit gîndurile lor 
In legătură cu acest important 
eveniment din viafa lor.

— La 3 martie avem cinstea de 
a vota pentru prima dată. Acest 
lucru ne bucură deosebit de mult. 
Deși sîntem destul de tineri, știm

tînăr 
Adu- 
Giur-

V

cum arata altă data comuna 
tră. în anii noștri, comuna 
schimbat mult ; au apărut nume
roase case noi, a crescut bunăsta
rea materială a colectiviștilor. Co
muna e în întregime electrificată. 
Știm însă că bunăstarea generală, 
dezvoltarea continuă a gospodăriei

noas- 
s-a

X.
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noastre colective, depind de mun 
ca fiecărui colectivist în parte și 
de aceea socotim că și nouă ne re
vin în această perioadă sarcini mai 
mari — ne-a declarat Ion Stroie.

— La locul nostru de muncă ne 
angajăm ca de la fiecare vacă fu
rajată, din cele 10 cîte îngrijim, 
să obținem un spor de lapte cu 
350 litri peste planul stabilit. Este 
angajamentul cu care întărim vo
tul de la 3 martie, pentru înflori
rea gospodăriei noastre colective 
— ne-a declarat Constantin Stroie.

comunei. Oamenii îl privesc 
pe Neacșu cu considerație, îl 
ascultă atent.

In urmă cu ani, ce „gospo
dărea" Ion Andrei Neacșu ? 
Cele trei prăjini de grădină 
pe care le stăpînea, 
care — după cum îmi 
— trebuia, în fiecare

pentru 
spune

care 
apa. 
pa-

de
de 

gîndurile 
lui și ale 
colectiva

scoată din fîntînă și să 
două sute de găleți 
Spre petecul acesta 
mint se îndreptau 
lui gospodărești, ale 
părinților. Astăzi,
„Nicolae Bălcescu" din Adu- 
nații-Copăceni are — în lun
ca Argeșului — șaizeci de 
hectare de grădină, o adevă
rată avere, un izvor nesecat 
de venituri. Aceasta fără a 
pune la socoteală sutele de 
hectare semănate cu cereale 
sau cu pomi fructiferi. La 
toate acestea — și 
cămin cultural și i 
matograful sătesc — 
acestea trebuie să 
dească azi gospodarii 
nei.

Alegătorii discută cu candi
datul lor despre școala cea

r r

f i

la noul
la cine^
la toate
se gin- 

comu-

nouă care este 
Mai sînt totuși 
de dus la capăt, și adunarea 
aceasta este încă un prilej 
pentru cetățenii comunei de 
a discuta cu grijă gospodă
rească despre fiecare lucru 
care va trebui înteprins în 
curînd. Tot aici cetățenii dis
cută cu candidatul propus de 
ei despre lumina care va pă
trunde. prin firele electrice, 
în casele lor. Încă în anul 
acesta, comuna Adunații-Co- 
păceni va fi electrificată, și 
în fruntea acestei acțiuni vor 
sta Și tineri ca Ion Andrei 
Neacșu.

Intrat în gospodăria agri
colă colectivă, „Nicolae Băl- 
cescu“ încă de la începuturile 
ei, din anul 1951, candidatul 
de astăzi a fost întotdeauna 
un colectivist harnic, care s-a 
preocupat cu stăruință de 
aplicarea unor metode agro
tehnice tot mai înaintate. 
Astfel, colectiviștii au cum
pănit atent și s-au hotărît 
să-l propună pentru a-i ține 
locul, timp de mai multe 
luni, unui brigadier plecat 
la 
Și tovarășul Neacșu a fă
cut față 
munci de răspundere, după 
cum cu 
la capăt mai tîrziu sarcinile 
de delegat de 
batoză. Dar nu 
este motivul 
cetățenii s-au 
propună candidat. Tovarășul 
Neacșu s-a dovedit și se do
vedește în 
cu dragoste 
întotdeauna gata să participe 
la muncile 
să-i mobilizeze și Pe ceilalți 
pentru ca satul să 
înfățișare din ce în 
frumoasă.

FLORIN MUGUR

aproape gata, 
unele treburi

un curs de pregătire.

cu cinste acestei

cinste și-a dus

combină și de 
numai acesta 
pentru care 

gîndit să-l

fiecare zi un om 
pentru comună,

patriotice, gata

capete o 
ce mai

UN ORAȘ
de Petru Vintilă

unosc orașul Sin- 
nicolau Mare din- 
tr-o călătorie 
che, făcută . 
înainte de 
Localitatea 
sta era pe 

I o simpla comună, cu 
( desfundate și pline de noroaie. 
j. Numai două glorii avea acest 
f sat: mândria că aci, un înflă- 
1 cărat comitet de inițiativă ri- 
t dicase prin dania publică un 
<_ bust lui Eminescu și mândria 
i de a se fi înființat aici în anul J. 10:0 41-a.-»-» -- ____ xîj. ____

I

ve- 
acolo 

război, 
acea- 

atunci 
ulițele

1858 un frumos 
țărănesc. Bustul ___

f împodobește și azi una 
( micile piețe ale 
( vechiul cor țărănesc trăiește și 
| azi în cadrul Casei de cultură. 
f Dar acestor îndelungate pre- 
f zențe li s-au adăugat în anii 
j puterii populare o seamă de 
( înfăptuiri remarcabile care au 
l grăbit și au hotărît trecerea 

definitivă a localității de la 
f nivelul rural la stadiul cita- 
( din de viață. Schimbarea cea 
J mai hotărâtoare și importantă 
f. . . .

și vestit cor 
lui Eminescu 

i din 
orașului, iar

TÎNĂR 1
j
J 
j

a produs-o în anul 1950: înfiin- I 
tarea gospodăriei agricole co-) 
lective. In scurtă vreme ea a l 
devenit o unitate economică j 
socialistă înfloritoare, multi- J 
milionară. In anul 1962, ea a- { 
vea un fond de bază de aproa- j 
pe 5 milioane lei 1 Tot atunci J 
ea avea un parc de 10 autoca-1 
mioane și 4 rutiere. Venituri- J 
le anuale dobîndite din vin- J 
zarea către stat a produselor j 
agrozootehnice trec de opt mi-) 
lioane lei. In anul 1965, gospo-) 
daria agricolă colectivă din ] 
Sînnicolau Mare va avea peste j 
2 000 de bovine, din care 600 ) 
vaci cu lapte și va livra sta- j 
tului 2 000 de porci grași. Ca) 
să-ți dai seama mai bine de) 
uriașa ei dezvoltare, trebuie să i 
știi că în 1950, la înființare,) 
gospodăria agricolă colectivă l 
din Sînnicolau Mare nu avea j 
nici măcar o singură vacă, iar) 
fondul de bază abia atingea l 
suma de 21 000 lei! Rapida ei j 
dezvoltare economică nu este )

(Continuare în pag. a III-a) j 
...................   I



Raidul nostru

iu orașul Timișoara

PE TEMA:

Cum se distrează tinerii— 
sîmbătă si duminică seara

— Poftiți la dans I
Plăcută invitație. Orchestra 

interpretează o cunoscută melo
die. Perechi, perechi tinerii 
dansează.

Seara distractivă a muncito
rilor Fabricii de pălării din 
Timișoara se desfășoară într-o 
atmosferă plăcută, veselă. S-au 
întilnit aici peste 60 de tineri 
și se distrează împreună.

Cum ? Ascultă muzica, dan
sează, participă la un concurs 
„Cine știe, ciștigă", ascultă cîn- 
tecele interpretate de soliștii 
amatori ai fabricii.

La concurs s-au înscris cu 
toții. Tema nu li se pare prea 
grea. Sînt probleme de cultură 
generală — din literatură, mu
zică, geografie, istorie. Fiecare 
vrea să răspundă însă cît mai 
complet și, bineînțeles, în 
timpul de gîndire dat. Cel mai 
mult are de lucru juriul : sînt 
multe răspunsuri exacte. Zece 
participant intră în baraj. Eli- 
sabeta Petreanu are emoții — 
unul dintre concurenți este si 
soțul ei. Va ști să răspundă Ia 
fel da bine și întrebărilor su
plimentare ? Nu are timp să se 
gîndească însă la aceasta, pen
tru că întrebările o solicită și 
pe ea, ca de altfel pe toți cei 
din sală. Examinatorul, ingi
nerul Vasile Simion, nu prea 
reușește să imprime întrecerii 
severitatea unui examen. Nici 
nu este cazul. Un răspuns gre
șit este corectat cu dezinvol
tură de o fată de pe margine 
(Maria Vidin, muncitoare în 
secția garnisit) și sala aplaudă.

în timp ce juriul se retrage 
pentru „deliberare" tinerii dan
sează. Deodată orchestra tace, 
La microfon se anunță :

— Hotărîrea juriului ! Pre
miul I : Marin Petreanu.

începută cu o invitație Ia 
dans, seara distractivă s-a în
cheiat cu o invitație la lectură ; 
premiații concursului au primit 
cadou cîteva volume de lite
ratură.

Oameni de știință 
în ajutorul 
muncitorilor

La propunerea unui colectiv 
de la Institutul politehnic diD 
Brașov, constructorii de trac
toare au aplicat o nouă meto
dă de durificare a seulelor 
prin seîntei electrice, mărin- 
du-se astfel durabilitatea scu
lelor cu 60 la șută.

De asemenea, colaboratorii 
Institutului de cercetări meta
lurgice din București sprijină 
nemijlocit uzinele de tractoare 
în elaborarea unor oțeluri spe
ciale, eu ajutorul cărora so 
realizează însemnate economii 
de metal.

(Agerpres)

DOUĂ LUCRĂRI 
DE MARE POPULARITATE
Turnată într-o formă specilie na

țională, creația marelui compozitor 
sovietic A. Haeiaturian îmbracă un 
conținut de idei indisolubil legat d» 
munca și lupta întregului popor so
vietic pentru construirea socialismu
lui șl comunismului.

Muzica baletului „Gayaneh" (din 
care Casa de dis
curi „Electre- 
cord“ ne prezin
tă hei irngminte 
fn interpretarea 
orchestrei simio- 
nice a Radiotele- 
vișiunii poloneze 
dirijată de -ian 
Krenz) a devenii 
populară în seur- 
tă vremo de la 
prima ei audiție datorita bogăției 
ți frumuseții ei melodice, expresi
vității ei plastice și convingătoare.

Alaiuri de trei fragmente din 
„Gaianeh", discul „Eleclrecord” 
realize! pe baza unul schimb de 
benzi cu Casa de discuri „Polsk! 
Nagrame" din Varșovia, mat cu
prinde trei momente din cunoscu

• Săli primitoare, interior fa
miliar am întîlnit și-n alte lo
curi în orașul Timișoara. Am 
urmat plăcuta invitație „Poftiți 
la dans 1“ și la Școala medie 
nr.l.

în acea sîmbătă după-amiază, 
în sala de festivități erau pre
zente cîteva sute de elevi (din 
ultimele clase ale școlilor medii 
nr. 1, 2 și 3). Bineînțeles Ia reu
niune îi atrăsese muzica, dan
sul. Dar în aceeași măsură și 
întîlnirea cu un grup de soliști 
ai Operei de Stat. Aveau să as
culte un recital cu cele mai 
reprezentative arii din opere 
însoțite de competente expli
cații, atît de necesare dorinței 
lor de a înțelege conținutul de 
idei al muzicii. O singură re
marcă : pină la această, intere
santă parte din programul 
reuniunii mulți dintre elevi 
erau de-acum obosiți. Confe
rința de la început, deși inte
resantă ca temă („Frumosul în 
artă") a fost greoaie, supărător 
de lungă.

...Ori de cite ori li se oferă 
prilejul, tinerii timișoreni în
scriu în programul lor — ală
turi de spectacolul de teatru, 
operă sau concert, de lectura 
unei cărți sau vizionarea unui 
film, a unei expoziții sau mu
zeu — și seara cultural-distrac- 
tivă de la club. Este și firesc.

Dar dacă în timpul săptămî- 
nii, la „joile tineretului", în 
multe fabrici și întreprinderi 
din Timișoara tinerii s-au obiș- 
nuit să găsească programe in
teresante, sîmbătă și duminica, 
la cluburile lor acestea lipsesc.

In orele libere, la clubul) 
G.A.S. Breasla, regiunea { 
Ollenia j

Foto: AGERPRES

ta! balet „Tricornul” de Manuel 
de Palia

Puternic ancorată in cîntccele 
poporului spaniol, creația lui De 
Falia se distinge pe lingă profun
dul ei caracter național, printr-o 
mare inventivitate și prospețime 

melodică, prin 
coloritul armonic 
viu, printr-o bo
gată fantezie rit
mică.

Baletul „Tri
cornul" este una 
dintre cele mat 

■ nnoscute compo
ziții ale Iui Da 
Falia. Lucrarea 
deteasă din anul 

1917 și ara ia bază subiectul unei 
nuvele comice, de inspirație popu
lară a scriitorului spaniol Pcdro 
Antonio de Alarcon.

Baletul este plin de episoade și 
situații comice, pe care muzica, 
folosind ritmurile specific dansu
rile? spsniele. le subliaiază plas
tic, convingător.

Nu s-ar putea spune că la clu
burile întreprinderilor „Tehno- 
lemn", Fabrica de încălțăminte 
„Durabil", „Electromotor" și 
altele nu se organizează la 
slîrșit de săptămînă seri cultu- 
ral-distractive. Ele poartă însă 
această denumire numai în pla
nurile de activitate ale cluburi
lor. în locul unei atmosfere 
plăcute, tinerești, de destindere 
în care dansul să fie o formă 
de manifestare artistico-educa- 
tivă, în locul unor bogate și va
riate activități culturale, la mul

te din cluburile timișorene întîl- 
nești sîmbătă și duminica doar 
niște baluri în organizarea 
cărora nu se urmărește decît 
realizarea unui scop financiar. 
Se pune un număr de bilete în 
vînzare, adesea fără să se țină 
seama de capacitatea sălii, se 
asigură orchestra, garderoba 
și ... dansul poate începe (e- 
xemple de acestea am întîlnit 
și la clubul „Industria linii" și 
la „Electromotor"). Iar atunci 
cind are loc vreo manifestare 
culturală ea este separată fără 
nici o justificare de restul pro
gramului reuniunii. Un exem
plu. La sfîrșitul săptămînii 
trecute tinerii muncitori de la 
Fabrica de încălțăminte „Du
rabil" fuseseră invitați împre
ună cu familiile lor la club. 
Aveau să vizioneze piesa „Mu
safirii nepoftiți" în interpretarea 
echipei de teatru a fabricii. Dar 
nu se lăsase încă bine cortina, 
nu'încetaseră încă să aplaude 
că li s-a și făcut o invitație :

— Pentru dans treceți mai

■ zi vom porni din
nou in călătorii. Ci
tind tcrisorile co
respondenților vo
luntari, să pornim 
deci... cu gindul, 

spre meleagurile de 
unde aceste plicuri multicolore 
și-au început călătoria spre re
dacție...

încotro pornim ?
Mai întîi spre Negrești tn Țara 

Oașului.
Invitația ne-a făcut-o cores

pondentul nostru voluntar, Iuliu 
Cearnău.

Să facem deci o scurtă plim
bare prin Negreștiul de azi. Aici 
e noul local al Școlii medii cu 
16 săli de clasă și 2 laboratoare, 
școală care a costat aproape 
1 000 000 lei. Alături un bloc cu 
3 etaje și magazine la parter. 
Da ! Blocuri cu 3 etaje în Țara 
Oașului. Si asta nu-i o noutate.

Ceva mai sus de școală un nou 
bloc cu 15 apartamente. A fost 
terminat acum cîteva luni. In 
centru e noul spital cu 110 pa
turi și numeroase cadre medico- 
sanitare.

Casa de cultură e și ea nouă. 
Chiar dacă în seara aceasta nu-i 
vom asculta pe Felician Fărcașu, 
Alexandru Grozuță, lacobina 
Vlad satt alți artiști cunoscuți, 
vom face cunoștință cu artiștii a- 
matori ai Negreștiului sau vom 
viziona un film la cinematograful 
cit ecran lat.

Păcat însă că seara nu ne va 
prinde pe meleagurile eșene. De

Peste 650 000 elevi 
depunători 

pe librete C.E.C.
Cadrele didactice din școli 

desfășoară o permanentă mun
că de educare a elevilor, pen
tru ca aceștia să-și însușeas
că de pe acum deprinderea de 
a economisi.

In prezent, numărul elevilor 
din țară, depunători pe libre
te de economii, se ridică la 
peste 650 000. Acestora li se a- 
daugă un mare număr de șco
lari care economisesc pe foi 
și timbre de economii școlare.

Cu banii economisiți la 
C.E.C., elevii din numeroase 
școli organizează excursii pen
tru a cunoaște frumusețile pa
triei, își formează biblioteci 
personale, își cumpără instru
mente muzicale, echipament 
sportiv etc.

(Agerpres)

Tinerele eleve din anul I, 
secția de tehnicieni pentru 
industria morăritului, Cen
trul școlar „Filimon Sîrbu' 
din Capitală, Maria Ferencz 
și Emilia Voicu, urmărind 
procentul de grăsimi ia li
nul din aparatele cu care 
este înzestrat laboratorul 
școlii.

Foto: AGERPRES

întîi pe Ia casa de bilete. Altfel 
nu începe reuniunea...

Urmărind numai realizarea 
unor fonduri, conducerile unor 
cluburi timișorene se mulțu
mesc să consemneze că parti
ciparea tinerilor la club 
sîmbătă seara și duminica este 
numeroasă. Credem însă că ar 
fi fost foarte bine să li se fi ce
rut și părerea tinerilor c^.că sînt 
mulțumiți, dacă cerințele lor 
față de seara cultural- 
distractivă sînt împlinite. In 
felul acesta atît comitetele 
U.T.M. cît și cele ale sindicatu
lui din întreprinderile respec
tive ar fi aflat că nu numai 
față de felul în care este alcă
tuit programul cultural dar 
chiar și față de organizarea 
dansului tinerii au alte exi
gențe.

într-o discuție cu tinerii de 
la „Industria linii" Viorel 
Leucuță de la secția apretură 
ne spunea că nu-i place felul 
in care se dansează la unele 
cluburi din oraș și chiar și la 
clubul fabricii în care mun
cește. I-am cerut amănunte. 
Unii tineri nu știu de loc să 
danseze — ne-a spus el. Alții 
au pretenția că știu dansul 
modern, dar de fapt imită ce au 
văzut și cred că ar putea să fie 
modern, adăugind un plus de... 
originalitate. Ar fl foarte bine 
dacă s-ar crea cursuri de dans 
la fiecare club. Sugestii inte
resante au făcut și tinerii care 
frecventează cluburile Fabricii 
de încălțăminte „Durabil" și 
„Tehnolemn". Ei își arătau con
vingerea că alta ar fi atmos

ce ? Simplu. Un nou corespon
dent voluntar, mai precis Ion 
Arhire din Bacău ne așteaptă să 
mergem la practica electricieni
lor care vor lucra la electrifica
rea satelor din regiune.

Cei 53 de electricieni nu sînt 
acum la Școala de pe lingă în
treprinderea de Electricitate din 
Bacău, ci prin sate; întind sîrme- 
le, plantează stilpii de brad. A- 
cum e mai greu să-i găsești, dar 
peste 6 luni cind vor termina 
practica o să auzim precis de ei. 
Tovarășul Ion Arhire ne va anun

în drumeție cu corespondenții voluntari
ța fiecare nou sat electrificat și 
bineînțeles ne va relata noi 
fapte despre cei care întind fi
rele de cupru. Și pentru că tot 
am ajuns în regiunea Bacău să 
trecem și prin comuna Huruești. 
Ne așteaptă corespondentul nos
tru voluntar Vasile Haret.

— încotro mergem tovarășe 
Haret ?

— La sectorul zootehnic al 
gospodăriei colective.

— La care anume ? La gospo
dăria de la Sarba sau Perchiu ?

— Vom merge la amindouă o- 
dată, căci anul acesta ceh două

Excurs
Comitetul organi

zației U.T.M. de la 
întreprinderea 3 
construcții din Iași 
a organizat cu un 
număr de 45 de ti
neri cursanți de la 
cercul politic U.T.M. 
„Să ne cunoaștem 
patria socialistă" o 
excursie cu autoca
rul (prin O.N.T.

Carpați), in diverse 
localități : Bacău, 
Onești, Brașov, Buș
teni, Sinaia, Cimpi- 
na, Ploiești, Buzău, 
Mărășești etc.

Cu această ocazie, 
tinerii au vizitat 
Muzeul Doftana, 
castelul Peleș etc. 
Pe parcursul ex
cursiei au fost orga
nizate concursuri pe

fera la aceste reuniuni dacă de 
organizarea lor ar răspunde 
pe rînd cîte o organizație 
U.T.M. și sindicală din între
prinderea respectivă, ca și din 
întreprinderile pe care clubul 
le deservește. Tinerii ar cu
noaște din vreme programul, ar 
participa la realizarea lui, ar 
veni cu sugestii de îmbunătă
țire de la o săptămînă la alta, 
orele de dans ar fi și ele prilej 
de destindere.

Serile distractive fac parte 
din ansamblul de manifestări 
care vin în sprijinul educației 
tineretului nostru. La aceste 
reuniuni tinerii vor să învețe 
să danseze frumos, elegant, să 
se distreze în mod civilizat ; ei 
vor în același timp să-și în
tregească cunoștințele în dife
rite domenii, participînd la 
manifestări culturale, organi- 
zîndu-le ei înșiși. Așa cum am 
arătat, tinerii înșiși sînt tot 
mai exigenți cu petrecerea tim
pului lor liber. La satisfacerea 
și sporirea acestor exigențe pot 
contribui și serile distractive 
de a căror organizare trebuie 
să se preocupe continuu și cu 
simțul responsabilității fiecare 
comitet U.T.M. și de sindicat 
din fabrici și întreprinderi. 
Felul în care ele se desfășoară 
în prezent în orașul Timișoara 
solicită din partea comitetului 
orășenesc U.T.M., a consiliului 
sindical orășenesc o preocupare 
mal atentă, o muncă de îndru
mare cu o reală eficiență.

FLORICA POPA

gospodării t-au unit într-una 
mare și puternică.

Anul trecut, numai din secto
rul zootehnic s-au realizat 
103 096 lei, venit care s-a adău
gat la cei 748 984 lei, venit reali
zat pe întreaga gospodărie.

Printre cei mai buni îngrijitori 
sînt și tinerii Vasile Crețu și Gri- 
gore Buciumat. Vacile îngrijite 
de ei dau producții mari de lap
te. Acum organizația U.T.M. va 
recomanda noi tineri care să lu
creze în sectorul zootehnic. In 
anul acesta numărul bovinelor va 

ajunge la 467 capete dintre care 
177 vaci cu lapte.

Dar să pornim din nou la 
drum.

Noua călăuză în drumeția noa
stră este lăcătușul Petre Popezcu 
din secția Laminor la rece, de la 
„Oțelul roșu”, din raionul Ca
ransebeș.

— Ne-ai promis că azi vom 
face cunoștință cu doi dintre 
fruntașii acestei secții. Deci, 
mergem in secție ?

— Da, dar fruntașii despre 
care vă vorbeam sînt acum ia șe
dință. E o ședință deosebită pe»-

i e
teme ca : „Realizări 
ale regimului demo
crat-popular", „Pa
gini din trecutul de 
luptă a partidului" 
etc., care au contri
buit la îmbogățirea 
cunoștințelor politi
ce și de cultură ge
nerală a tinerilor.

VASILE HUȚAN 
lăcătuș

Oră de pictură la Școala I 
populară de artă din Plo- ] 
iești. In iolograîie : un grup J 
de elevi din anul 111. 1

Foto : N. STELORIAN I—J
Brigăzi permanente 

de tractoare — 

in fiecare GA.G.
Experiența de pină acum a 

dovedit că permanentizarea 
brigăzilor de tractoare este 
cea mai corespunzătoare for
mă de organizare a muncii 
stațiunilor de mașini și trac
toare. De aceea, începînd din 
această primăvară, toate bri
găzile S.M.T. vor fi perma
nentizate în aceleași gospodă
rii colective, iar în unitățile 
mai mici vor fi repartizate 
grupe de tractoare. Va fi asi
gurată astfel, folosirea mai ju
dicioasă și productivă a trac
toarelor și mașinilor agrico
le, unirea eforturilor tractoriș
tilor și ale colectiviștilor pen
tru întărirea gospodăriilor co
lective. Lucrînd timn îndelun
gat în aceleași unități, meca
nizatorii cunosc mai bine so
lul și comportarea lui în dife
rite condiții, nevoia de îngră
șăminte etc,, pot aplica dife
rențiat agrotehnica, contribu
ind astfel la obținerea de pro
ducții tot mai mari. în aceas
tă privință, sînt grăitoare re
zultatele obținute în anul tre
cut de numeroase unități agri
cole socialiste. Gospodăriile a- 
gricole colective din comunele 
Muntenii Buzău. regiunea 
București, Cioroiu, Gostavățu, 
Slăveni, Traian regiunea Ol
tenia și altele, unde lucrează 
de mai mulți ani aceleași bri
găzi S.M.T., au realizat anul 
trecut în medie cîte 1 700-2 200 
kg grîu la ha și peste 3 000 kg 
porumb boabe la ha.

De asemenea, permanentiza
rea brigăzilor S.M.T. creează 
posibilități tractoriștilor să •- 
fectueze unele lucrări cum sînt 
transporturi de produse, căra
tul gunoiului de grajd la cîmp, 
împrăștierea îngrășămintelor 
etc. șl, în timpul iernii. Pentru 
a asigura tractoriștilor condi
ții cît mai bune de lucru nu
meroase gospodării colective 
din regiunile București, Su
ceava, Banat au amenajat case 
pentru tractoriști, adăposturi 
pentru mașinile agricole, ate
liere de reparații, iar nume
roase alte unități și-au propus 
asemenea obiective în planu
rile de producție pentru acest 
an.

(Agerpres)

tru ei. Bar mai bine să intrăm tn 
sală.

Cel care conduce adunarea 
generală a organizației de partid 
ilă cuvîntul tovarășului Ioan 
Biro :

„...Sînt doi tineri care fac cin
ste secției noastre. Fruntași în 
producție și învățătură, gata ori- 
cind să-și ajute tovarășii. Eu silit 
pentru primirea lor în rîndurile 
candidaților de partid”.

— Bine dar care sînt acei doi 
tineri ?

— Iată-i acolo în față. Se nu- 

mese Barugă Iosif și Barugă Ște- 
fania. Sînt soț și soție, amîndoi 
fruntași în întrecerea socialistă, 
iar după cum a hotărît in una
nimitate adunarea generală, a- 
cum, amîndoi candidați de partid. 
Dor iată-l pe Moț Tache Vasi 
lache.

— Nu cumva, moșule, vrei să 
ne duci pe meleagurile Cîndeș- 
șiului ?

— Da, chiar acolo. Să cunoaș
teți și dv. pe medicul nostru.

Cind a venit la noi, unii săteni 
mai în vîrstă, ca alde Toader 
Sttțte eioeau: Ce ne-a trimis 
nouă ca medic pe băietul aceș-

SĂ NU IROSIM 
TIMPUL LIBER

Am primit zilele trecute 
scrisoarea următoare :

Tovarășe profesor,
Articolul dumneavoastră din 

„Scînteia tineretului” (17 ia
nuarie 1963) cuprinde multe 
recomandări utile pentru elevii 
mai puțin obișnuiți cu o mun
că sistematică. Insistați acolo 
asupra modului in care tre
buie să învețe un elev pentru 
a-și forma o frumoasă cultură 
generală, cum și cind să-și 
facă temele, cum să-și repar
tizeze timpul petrecut in afara 
școlii spre a obține rezultate 
cit mai bune la invățătură. Nu 
ne-ați spus insă nimic despre 
timpul liber al elevului. In 
clasa noastră s-au iscat unele 
discuții pe tema aceasta. In- 
trucît opiniile au fost destul 
de diferite, vă rog să ne pre
cizați ce se înțelege prin timp 
liber pentru elevi și cum este 
mai bine să se folosească a- 
cesta, mai ales că unii dintre 
colegii mei susțin că nu au 
niciodată timp liber, iar alții, 
chiar dacă nu spun aceasta, 
au adesea prea mult timp 
liber, pe care nu știu cum să-l 
folosească.

Cu toată recunoștința,
DINU DATCU 

elev în clasa a Xl-a C

Am citit cu mult interes 
scrisoarea lui Dinu și mi-am 
dat seama că în mare măsură 
are dreptate. Mă grăbesc deci 
să-i răspund.

Dragă Dinule,
Intr-adevăr ai dreptate. Ca 

și alți profesori și părinți, 
am ignorat că voi sînteți 
tineri și, în afară de în
vățătură, mai aveți nevoie 
și de timp liber pentru re- 
creere. Mi-am dat seama, de 
asemenea, că noțiunea de timp 
liber nu este prea clară pen
tru toți elevii. Unii, de pil
dă, consideră învățătura ca 
o muncă grea, obositoare, de 
care nu pot scăpa fiindcă pă
rinții lor țin cu tot dinadinsul 
să învețe carte. Pentru a- 
ceștia, tinerețea ar trebui să 
fie numai distracție, hoină
reală pe străzile orașului, pă
lăvrăgeală fără rost, o stare 
de reverie și de nepăsare, con- 
siderînd participarea la orele 
de curs ca o povară, iar pre
gătirea lecțiilor un chin inter
minabil. Ei sînt dornici de cît 
mai mult timp liber firește, 
pentru a și-l umple cu aceste 
nimicuri. Din fericire, numă
rul acestora se micșorează de 
la un an la altul, ca urmare 
a efectelor educative ale școlii 
în ceea ce privește noua ati
tudine a tineretului față de 
muncă. Cei mai mulți elevi 
însă înțeleg școala ca un ade
vărat laborator în care se pre
gătește generația viitoare. Pen
tru'aceștia școala este o nece
sitate, iar studiul o condiție 
vitală. Cu hărnicie și seriozi
tate ei asimilează zi de zi, 
oră de oră. tot mai multe cu
noștințe necesare pregătirii lor 
pentru viitor. Spre deosebire 
de cei din prima categorie, 
aceștia consideră liber tot 
timpul dedicat altor activități 
în afară de participarea la 
orele de curs și pregătirea 
lecțiilor pentru ziua următoa
re, adică: o plimbare scurtă 
după plecarea de la școală sau 
după învățarea lecțiilor pen
tru ziua următoare, vizionarea 
unui spectacol sîmbătă seara 
sau duminică, o discuție ami
cală cu un coleg sau cu un 
prieten, lectura unei cărți 
bune, audierea unui program 
muzical la radio, o anumită

Ce-au învățat, aplică în practică
In GAC din comuna Deleni, 

raionul Vaslui funcționează 
două cercuri agrotehnice în 
care sînt cuprinși peste 100 
de colectiviști, dintre care 
mulți tineri și tinere. Cursan- 
ții participă cu regularitate 
la lecții și demonstrații prac
tice. Pină acum, la cercul 
condus de tov. prof. Pintilie 
Beatrice s-au predat 22 de 
lecții, iar la cel condus de 
tov. prof. D. Donase, 21 de lec
ții. In unele din lecțiile predate 
cursajiților li s-a vorbit și 
despre însemnătatea fertili
zării solului. Ca un rezultat 
concret al aplicării în viață

ta ? Dar numai după cîteva luni 
„băietul”, doctorul Victor Caisîn, 
le-a dovedit la toți ce poate. E 
utemist și numai de un an a ter
minat facultatea de medicină. E 
ardelean de fel, dar dacă a fost 
nevoie la noi în Moldova de me
dic, a venit aici. Nu am să poves
tesc cum a salvat viața Lucicăi 
Caser, Măriei Dumitrașe și a al
tora, ci despre faptul că el e pre
zent peste tot. Cu vorba lui do- 
moală ca și a moldovenilor, reco
mandă o carte tinerilor la biblio
tecă, vorbește celor adunați la 

cămin despre cum pot fi preve
nite unele boli. Seara e tot la că
min. Nici nu-l deosebești din 
riadul tinerilor din brigada ar
tistică. Aș fi vrut să vi-l pre
zint mai mult aici la căminul cul
tural. Cineva însă i-a șoptit ceva 
la ureche și doctorul a ieșit în 
grabă. Precis că undeva e nevoie 
de el.

— La căminul cultural vaș 
invita și eu, dar ce să vedeți a- 
colo ? Nu e nici cel puțin direc
torul.

— Dumneata ești Mihai Stoica 
din satul Găgeni, raionul Plo
iești ? 

activitate sportivă sau într-un 
cerc tehnic ori de specialitate, 
o activitate artistică în cadrul 
școlii, participarea la o con
ferință, la un cerc literar, la 
o activitate de folos obștesc, 
la o reuniune tovărășească 
etc. Conceput astfel, timpul 
liber nu este sinonim cu in
activitatea. Timpul liber folo
sit în mod activ recreează și 
aduce satisfacții; înțeles însă 
numai ca o lipsă totală de ac
tivitate, timpul liber poate să 
ducă la plictiseală, la vinătoa- 
rea de distracții ușoare, la re
nunțarea la vitalitatea pe care 
o dă omului munca rațional 
organizată.

Un elev conștiincios și de
prins cu munca sistematică 
poate avea in medie cel puțin 
două sau trei ore libere pe care 
să le folosească pentru diver
se activități. Acest lucru este 
ușor de realizat dacă el urmă
rește cu atenție toate orele de 
curs, căutînd să-și însușească 
cea mai mare parte din cunoș
tințele noi, transmise de pro
fesor, dacă își pregătește lec
țiile după un plan minuțios 
întocmit, dacă nu se pierde în 
detalii nesemnificative, dacă 
își formează deprinderea de a 
munci cu atenție cîte 50—60 
de minute, făcînd cîte o pauză 
mică după orice oră de lucru 
intens.

Procedind astfel, V. I. din 
clasa a XI-a, a reușit într-o 
săptămînă să citească ro
manul Străinul de Titus Po- 
povici, să asculte cite o ju
mătate de oră pe zi programul 
muzical al emisiunilor de la 
radio, să participe la reuniu
nea tovărășească organizată 
sîmbătă seara în școală pentru 
elevii fruntași, să facă zilnic 
cite 10—15 minute gimna
stică și să ajute pe părinți la 
unele treburi gospodărești. 
I. C. din clasa a X-a, fiind 
pasionat de sport, a făcut în 
două după-amieze antrena
ment la baschet, a vizionat 
un film, a participat la compe
tiția interșcolară de baschet pe 
Capitală, a ascultat la radio 
piesa „Corabia cu un singur 
pasager” și s-a plimbat zilnic 
cîte 25 de minute.

Exemple s-ar putea da încă 
multe. Totul depinde de pre
ferințele individuale și de în
drumările pe care le dau 
școala, familia și organizația 
U.T.M.

Esențial este însă să reții că 
noțiunea de timp liber nu este 
echivalentă cu cea de inacti
vitate și că lipsa de organizare 
a timpului liber poate duce 
deseori la dezorganizarea în
tregii activități, la alunecarea 
spre indiferență față de studiu 
și la neglijarea îndatoririlor 
elementare de elev și de ce
tățean.

Nu uita că tot ce este prea 
mult strică. $i prea mult timp 
liber neorganizat dăunează de 
cele mai multe ori tinerilor. 
Inactivitatea echivalează cu 
uciderea celor mai frumoase 
aspirații, cu înăbușirea ori
căror perspective de progres, 
C1Ț. dezorientarea morală, cu 
pierderea echilibrului în viață.

Dacă vrei să ajungi om in
tegru și util societății, nu uita 
niciodată că orice clipă pier
dută inutil nu se reîntoarce 
niciodată. Viața nu trebuie 
irosită cu indiferență. Irosirea 
timpului, chiar a celui liber, 
înseamnă adesea risipirea 
inutilă a unui bun pe care 
nu-l vom putea regăsi nici
odată.

Să nu irosim timpul liber I 
Prof. ION POPESCU 

Școala medie „Gh. Lazăr” 
București

a acestor cunoștințe, în tot 
timpul iernii nu s-a întrerupt 
deloc acțiunea de transport 
a îngrășămintelor naturale pe 
cîmp. Astfel s-a reușit să se 
transporte pe ogoare pînă 
acum peste 600 tone gunoi de 
grajd.

In acesta acțiune s-au evi
dențiat și tinerii Dinu Vasile, 
Popica Constantin, Vrabie 
Niculae și alții care au tran
sportat cele mai mari canti
tăți de îngrășăminte pe cîmp.

V. VASILIU 
corespondent

— Da 1 Aș fi vrut să vÂ arăt 
satul nostru care și-a schimbat 
mult înfățișarea, să mergem în 
casele nou construite ale colecti
viștilor, dar am auzit aici că o 
vorba de căminul cultural. Și noi 
avem cămin, avem și director 
dar... nu avem activitate cultu
rală. De ce? Pentru că nici orga~ 
nizația U,T.M.t nici directorul nu 
se ocupă de așa ceva. Aș vrea sâ 
le spuneți de la obraz că noi ti
nerii nu vrem să ne pierdem se- 
rile în zadar, vrem să învățăm 
lucruri noi, folositoare» să ne pe
trecem cum se cuvine timpul li
ber.

Sperăm că tovarășul director al 
căminului cultural Toma L. Toma 
va citi aceste rînduri și, împreu
nă cu organizația U.T.M., va lua 
și măsurile cuvenite.

Călătoria noastră, de azi, e pe 
sfirșite. Pe masă mai sînt încă 
multe scrisori trimise de cores
pondenții noștri voluntari. Ope
ratorul chimist Spiru Grafu și 
mecanicul Teodor Stavăr ne invi
tă prin Săvineștiul de azi, vor să 
ne facă cunoștință cu tineri din 
cetatea firelor sintetice.

Ne așLeaptă și elevul Mircea 
Catarig din Beiuș, Ilie Năftica 
din Drăgănești Olt, Petrică Bo
lovan din Băilești și mulți alții 
cărora le mulțumim pentru scri
sorile trimise redacției ți le do
rim succes în activitatea de co
respondenți voluntari !

GH. NEAGV



Un veac de la nașterea lui Gh. Marinescu
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Exemplul savantului...SPQRȚ
Baschet

• Sala, sporturilor de la Floreasca va găz
dui duminică, cu începere de la ora 9, trei 
întâlniri contând pentru campionatul republi
can de baschet. Programul jocurilor este ur
mătorul : Olimpia—Știința Cluj (feminin) ; 
Progresul—Știința București (masculin) și Di
namo—Știința Tg. Mureș (masculin).

• Echipa Braziliei continuă seria succeselor 
în campionatul de baschet al America de sud. 
In penultimul meci al turneului, baschetba- 
liștii brazilieni au învins cu 80-53 (44-22) pe 
Chile.

Box
• Astă-seară, cu începere de la ora 19, sala 

Dinamo din Capitală va găzdui o reuniune de 
box în care vor evolua cei mai buni pugiliști 
ai cluburilor Dinamo și Metalul. „Capul de 
afiș al reuniunii” îl constituie meciul dintre 
fostul campion al țării la cat. pană, Constan
tin Gheorghiu (Dinamo), și tînărul metalur
gist D. Minea. Alte meciuri mai importante: 
M. Dumitrescu (Dinamo) — N. Calița (Meta
lul) ; C. Crudu (Dinamo) — Marin Cristea (Me
talul) ; Gr. Dumitrescu (Dinamo) — I. Grop- 
șan (Metalul) și Ilie Gheorghe (Dinamo) — 
Gh. Dumitru (Metalul).

Fotbal

Crește numărul unităților 
cinematografice la sate

(Iulian Vraciu, Constantin Mitroi — doi tineri constructori de te- ] 
f levizoare de la Uzina „Electronica" din Capitală. Calificarea 1 
t ridicată îi ajută să realizeze numai lucrări de bună calitate, j

Foto: I. CUCU 1

• Selecționata de fotbal a 
R. P. Ungare și-a continuat 
turneul în Franța jucînd la 
Toulouse cu echipa locali F. C. 
Toulouse. Jocul s-a încheiat 
cu un rezultat de egalițate : 
1-1. Fotbaliștii maghiari vor 
mai susține alte 4 meciuri in

ternaționale în vederea întâlnirii retur de la 
20 martie (Cardiff) cu echipa Tării Galilor 
din cadrul „Cupei Europei”.

• Din cauza timpului nefavorabil, federația 
maghiară de fotbal a amânat pentru a doua 
oară începerea campionatului categoriei A. 
Astfel, în loc de 3 martie, prima etapă va 
avea loc la 24 martie.

• Comitetul executiv al Federației interna
ționale de fotbal (F.I.F.A.) a hotărît ca la 
turneul final al campionatului mondial din 
1966, care se va desfășura in Anglia, să par
ticipe ca și la edițiile precedente — 16 echipe. 
Comitetul nu a acceptat propunerea 
mita numărul 
echipe.

participantelor la 8
de a li
sau 12

Hochei
un nou• Hoeheiștii 

meci înaintea 
diale de la Stockholm. Partenerul de antrena
ment a fost selecționata secundă a R. S. Ceho
slovace, care a opus o rezistență dîrză, cedînd 
la numai două puncte diferență 3—5 (0—1 ; 
3—3 ; 0—1).

sovietici au susținut 
plecării la campionatele mon-

(Agerpres)

Ca și în întreaga 
țară și în regiunea 
Bacău a crescut mult 
în ultimii ani, inte
resul sătenilor pen
tru arta cinemato
grafică.

Analizind munca de 
difuzare a filmului 
în satele regiunii Ba
cău, o recentă cons
fătuire consacrată a- 
cestei probleme a a- 
probat un plan de 
măsuri care prevede, 
printre altele, crea
rea în acest an a încă 
70 noi unități cine
matografice sătești 
pe lingă cele 242 e- 
xistente, procurarea 
de noi utilaje pentru 
serviciul tehnic al în
treprinderii regiona-

le cinematografice, 
organizarea unor 
cursuri tehnice cu o- 
peratorii cinemato
grafelor. Se vor or
ganiza, în continuare, 
cicluri de filme do
cumentare, agrozoo
tehnice, filme pen
tru elevi și tineret, 
care și pînă acum au 
stârnit un mare in
teres în rtndul spec
tatorilor de la sate. 
La sfîrșitul consfătu
irii, unui număr de 9 
unități cinematogra
fice sătești, fruntașe 
în perioada Festiva
lului filmului pentru 
sate, le-au fost acor
date premii.

(Agerpres)

Artiști, in turneu le sate

Colectivul Teatrului de stat din Sibiu întreprinde 
tn aceste zile numeroase deplasări în satele și co
munele raionului Sibiu. Piesele „Jos Tudorache. sus 
Tudorache", „îndrăzneala” și „Ighemonicon cu nepîr- 
Stoc” au fost văzute de sute de colectiviști din Noua, 
Slimnic, Avrig, Porcești și ale comune.

înainte sau după spectacole actorii obișnuiesc să 
se întîlnească cu colectiviștii, participă la organi
zarea unor seri literare la căminele culturale.

'OIOecranizare

„Birocraților, o strașnică să- 
puneală" — preciza Maiakov- 
ski adresa fanteziei sale sa
tirice („dramă cu circ și foc 
bengal”), condamriind cu toată 
vehemența vechiul, viciile 
mic-burgheze. Stilul energic 
al pamfletului maiakovskian, 
verva sa, se regăsesc în filmul 
realizat de Serghei Iutkevici. 
Animarea cinematografică a 
„Băii” s-a făcut în spirit con
temporan, piesa clasică fiind 
privită din perspectiva lumi
noasă a prezentului. „Mașina 
timpului”, ingenioasa invenție 
din „Baia” (asimilată pe ecran 
cu aparatul cinematografic), 
comprimă deceniile, proiectând 
în fața noastră etape din is
toria vie a marșului impetuos 
spre comunism în întâmpinarea 
căruia pornise, cu avîntata sa 
imaginație, poetul sovietic. 
Contemporanul călătoriilor in
terplanetare este invitat de ci
neastul modern printr-o con
venție (personajul-cineast in
terpretat de Raikin) să facă o 
incursiune la muzeul de anti
chități, unde a aruncat istoria 
„tendințele animate” ale vici
ilor țintuite la stâlpul infamiei 
de Maiakovski. Cit de ridicole, 
reduse 
meică, 
netele 
cîndva 
lîndu-i

lată-l pe cineast pornind 
alături de scriitor bătălia îm
potriva birocratismului și nu
lității împăunate, a filistinis-

la proporția lor pig- 
ne apar astăzi mario- 
care l-au înspăimântat 
pe dramaturg, stimu- 
nobila mînie.

O delegație a Uniunii Tineretului 
Cehoslovac ne

La invitația C.C. al U.T.M., 
sosit în Capitală o delegație 
Uniunii Tineretului Ceho-

a
a
slovac, condusă de tov. Vali- 
gurova Anezka, secretar al 
C.C. al Uniunii Tineretului

vizitează tara
Cehoslovac. Oaspeții vor face 
o vizită în țara noastră pentru 
a cunoaște viața și munca ti
neretului din R. P. Romînă, 
experienț a organizațiilor 
U.T.M.

HiOPMATII
Miercuri seara s-a înapoiat 

în Capitală colectivul Teatru
lui „Țăndărică”, care a făcut 
un turneu de trei săptămîni 
în Republica Arabă Unită. 
Artiștii păpușari din țara 
noastră au prezentat Ia Cai-, 
ro și Alexandria spectaco
lul pentru adulți „Mina cu 
cinci degete” — distins cu 
marele Premiu al Festiva
lului internațional al teatre
lor de păpuși și marionete de 
la București, în 1958 
spectacolul 
pentru copii.

Cele 24 de 
în cadrul turneului s-au bu
curat de un frumos succes, 
fapt relevat și de presa din 
țara gazdă.

îf
Miercuri seara Opera de 

Stat din Timișoara a prezen
tat în premieră baletul „Floa
rea roșie" de R. Glier. Spec
tacolul, dirijat de Ion Chece-

Și
„Micul Muck”,

spectacole date

novici, a fost pus în scenă de 
tînărul maestru 
prea Petrescu, 
este semnată de 
nograf Francisc 
rile principale fiind interpre
tate de prim-balerinii Mimi 
Bardizian, Francisc Valkay și 
Claudiu Lupu.

Aceasta este cea de-a 3-a 
premieră din actuala stagiu
ne a operei timișorene.

★
Intre 10 și 15 martie se va des

fășura in întreaga țară revaccina- 
rea Împotriva poliomielitei a 
tregil populații intre 1 
ani.

Vaccinul, produs de 
„Dr. 1. Cantacuzino" din 
se administrează sub formă de pi
cături in apă zaharată. Fiecare 
persoană va primi o doză de pa
tru picături din acest vaccin.

Revaccinarea se efectuează la 
circumscripțiile sanitare teritoriale, 
in întreprinderi, instituții și In co
lectivități de copii.

(Agerpres)

de balet O- 
Scenografia 

pictorul sce- 
Covaci, rolu-

in
și 32 de

Institutul 
Capitală,

mulul mic-burghez, a impos
turii și slugărniciei. El alege 
modalitatea cea mai expresivă, 
mai sensibilă a pamfletului 
fantastic: filmul animat, și în 
aria lui recreează cu ingenio
zitate și vervă cele două la
turi ale universului maiakov- 
skian, latura poetică și cea sa
tirică, întregite perfect in 
„Baia”.

împreună cu Anatoli Kara- 
novici și tânărul Victor Felix

Zbarski, Iutkevici creează o ga
lerie variată de tipuri sugesti
ve, păpuși-actori, caracterizate 
prin cîteva elemente plastice 
stilizate : un nas mobil care 
adulmecă din zbor afacerea 
(mister Pont, capitalist anglo- 
saxon); niște ochi languroși și 
o gură ce se mișcă într-una, 
repezind ; cuvintele Mezalian- 
țevei disprețuitoare față de re
alitatea sovietică; o cutie er
metic închisă, cu nasturi ca 
ștampilele sugerează trupul 
rigid ai birocratului Pobedo- 
nosikov; niște mustăți, „ama
bil” plimbate pe chipul surî- 
zător timp al cosmopolitului 
responsabil cu relațiile cultu
rale ; un git șerpuitor marcînd 
caracterul insiduos al ziaris
tului burghez, pretins demo
crat care lingușește pe toți, în
văluind realitatea cu veninul

Un oraș tînâr

său spurcat. Fără a cultiva 
simbolul facil, plasticienii fil
mului materializează caricatu
rile maiakovskiene cu o sub
tilă înțelegere. Decorul în care 
se mișcă aceste jalnice speci
mene pe care istoria le-a a- 
runcat la coș este și el la fel 
de convențional: cazon și ri
gid, ca înfățișarea marelui 
Pontif al dosarelor (din ele
mente stilizate: afișe cu res- 
tricțiuni, un tampon uriaș în 
spatele căruia se înțepenește 
Pobedonsikov, ca o statuie 
cu piedestal de sugativă); bi
roul lui Dirdico, monumental 
și lipsit de gust, sugerînd ba
rocul artei pe care o maimu
țărește, („fiecare istorie eu 
Luizul lui", declară ignorant 
și sentențios, pictorul-scama- 
tor). Străfulgerările nobilei 
mânii maiakovskiene au fost 
plastic materializate în filmul 
cu păpuși: cosmopolitismul lui 
Ivan Ivanovici (sugerat și de 
glasul actorului Raikin, tără- 
gănînd infatuat fiecare cuvînt, 
psalmodie a prostiei și infatu
ării) ; capul de țelină pletoa
să al pictorului naturalist; fi
listinismul și aroganța lui Po- 
bedonosikov, nulitatea cazon 
inveșmîntată — zîmbetul tâmp 
înfloritor al lui Optimistenko, 
cerber al împărăției ștampile
lor și amînărilor etc., etc. De
senele satirice sînt concepute 
in genul afișelor agitatorice 
ale vitrinelor Rosta (ele au 
inspirat întreaga linie plastică 
a filmului), caustica ironie a 
scriitorului găsindu-și în crea
torii cinematografici tălmăci
tori fideli și pasionați.

Spre cabana Bîlea

e Ia nașterea lui 
Gh. Marinescu, 
vântul romîn 
faimă mondială, pă
rintele școlii romî- 
nești de neurologie, 
se împlinesc astăzi 

100 de ani. Amintirea acestui 
mare fiu al poporului nostru dăi
nuie printr-un monument mai 
trainic decit bronzul : uriașa sa 
operă științifică, cadrele medi
cale de înaltă competență pe care 
le-a format, exemplul unei atitu
dini cetățenești consecvent pro
gresiste.

Moștenirea lăsată poporului 
nostru de Gh. Marinescu ilus
trează strălucit ideea că rezulta
tele majore și cele mai durabile 
pe care le poate obține o viață de 
om apar numai prjntr-o muncă 
încordată, dusă perseverent, cu 
orîcîte sacrificii, în numele dra
gostei pentru om, cu încredere 
nestrămutată în progres, în ade
văr, în forța creatoare a poporu
lui.

După ani de studii temeinice la 
București și Paris, unde a 
fost elevul renumitului 
profesor Charcot de la cli
nica de la Salpetrier, Gh. 
Marinescu se impune din 
tinerețe în lumea medicală 
printr-o serie de opere de 
mare importanță științifică 
în domeniul neurologiei. 
Cele peste 1 000 de lucrări 
elaborate de profesorul 
Gh. Marinescu în dome
niul patologiei nervoase, 
constituie un aport va
loros la dezvoltarea neuro
logiei naționale și mon
diale.

Gheorghe Marinescu a 
fost un neobosit propaga
tor al materialismului, al 

-unor concepții științifice 
despre viață. într-o epocă 
în care intelectualii legați 
de burghezie cultivau neo
stenit cele mai reacționare 
concepții despre lume, Ma
rinescu și elevii săi au în
ceput studiul unor proble
me neurologice și psiholo
gice bazîndu-se pe meto
dele de cercetare ale marelui sa
vant sovietic Pavlov.

Continuînd munca Iui Victor 
Babeș, profesorul Marinescu a 
militat neobosit pentru îmbina
rea teoriei cu practica, pentru 
aplicarea progreselor științifice 
în slujba poporului.

Savant-cetățean („Viața este 
un mare dar al naturii — dar a- 
devărata fericire este să faci bine 
țării și poporului tău” — spunea 
adeseori remarcabilul om de ști
ință), Gheorghe Marinescu a stat 
întotdeauna alături de cei opri
mați, înfierind politica rapace a 
claselor exploatatoare, politicia
nismul veros al guvernanților 
vechii Romînii.

Gheorghe Marinescu a fost 
unul dintre marii înaintași ai 
culturii romînești, care au lansat 
prin creația lor, prin uriașa lor 
activitate, știința romînească în 
orbita marilor valori ale culturii 
universale. De decenii, cărțile lui 
Marinescu, (printre care un loc 
important îl ocupă lucrarea „Ce
lula nervoasă" publicată în 1906 
în 2 volume) sînt socotite în 
toate colțurile globului drept lu
crări clasice în domeniul neuro
logiei. („Nu e permis nici unui 
cercetător de astăzi, lucrînd în 
neuroanatomie — scria profeso
rul american M. L. Barr, în 1951 
— să nu cunoască strălucita și 
meticuloasa lucrare făcută în Eu
ropa acum aproape o jumătate 
de secol”).

S-ar cuveni să evocăm aici 
cîteva momente din biografia 
doctorului Marinescu, bogată în 
momente de mare tensiune, per
manent străbătută de febra cău
tărilor creatoare, jalonată de des
coperiri de covîrșitoare impor
tanță științifică. Mai cu seamă 
pentru tine, studentule, pentru

tine, tinere cercetător pe tărîmul 
științei, care visezi în taină, une
ori, la ziua cînd numele îți va fi 
așternut în fruntea unor lucrări 
menite să cunoască celebritatea. 
Poate că n-ai avut prilejul să re
flectezi la munca uriașă, la per
severența care a călăuzit zi de zi 
și decenii întregi, aproape trei 
sferturi de veac, activitatea lui 
Gh. Marinescu.

Trebuie să ți-1 imaginezi, prin 
1882-83 student la Facultatea de 
medicină din București. Iată'l in- 
trînd emoționat în laboratorul 
slab utilat al profesorului Petri- 
ni-Galați, pentru a cere să cola
boreze la activitatea științifică. 
E fericit să lucreze oricît, acolo, 
în subsolul Universității, aplecat 
peste ocularul microscopului, 
deasupra lamelelor cu tainele 
protoplasmei, nucleului, granula- 
țiilor, experimentînd mereu, re- 
luînd de la capăt după nereușite, 
pînă la reușita deplină — cea 
dinții dintr-un șir imens — prin
derea pe lamă a celulei nervoase.

Și să legi apoi această imagine

ALICE MANOIU

La Centrul școlar a- 
gricol din Alexandria 
a avut loc zilele tre
cute o seară culturală. 
Programul artistic a 
fost prezentat de către 
elevii anului III A ve
terinar.

Pentru început, ele
vul Bunescu 
recitat un 
Apoi, Niță

Mihai a 
monolog. 
Zoica ți

Clipici Aurica au reci
tat poeziile „Cîhtec de 
dragoste pentru tara 
sovietică" si „închi
nare".

Și-a dat concursul și 
eleva Marinică Viore- 
la, solistă, care a in
terpretat în fata cole
gilor, a profesorilor, a 
părinților elevilor cin- 
tece din folclorul nos
tru ca „Pe deal pe la

Cornețel", „Iți trimit 
bade scrisoare", „Foi
cica macului" etc. Tot 
ea a interpretat și cî- 
te.va melodii de muzi
că ușoară. Q contribu
ție la reușita seri și-a 
adus brigada artistică 
de agitație, oglindind 
în programul său 
pecte din viața și ac
tivitatea elevilor; 
asemenea formația

as-

de 
de

(Urmare din pag. I)

de loc întâmplătoare. Este lo
cul să spunem că toate cele 
27 gospodării agricole colecti
ve din cuprinsul raionului sînt 
multimilionare. Acest fapt se 
explică prin hărnicia oameni
lor și prin spiritul lor gospo
dăresc, dar mai presus de toa
te se explică prin condițiile 
noi de muncă, prin mecani
zarea agriculturii, prin ajuto
rul acordat de stat și prin for
ța ce o reprezintă organizarea 
socialistă a muncii, liberă de 
orice exploatare și opresiune.

In acești ani s-au făcut la 
Sinnicolau Mare pașii cei 
mai hotărîți în ce privește 
transformarea vechiului sat 
într-un oraș tânăr și civilizat. 
S-au construit aici: un sta
dion cu 6 000 de locuri, o baie 
orășenească, o școală cu 16 săli 
de clasă, cu laboratoare și sală 
de gimnastică. Suprafețe mari 
din străzile orașului au fost 
pietruite și asfaltate, iar azi, 
călătorul care poposește în 
oraș vede, plăcut surprins, nu
meroase magazine și străzile 
luminate cu tuburi fluorescen
te. Trei autobuze fac legătura 
între gară și centrul orașului. 
In încăperile fostului castel 
Mako învață azi elevii unei

de cultură poți auzi repetițiile 
vechiului cor. O stradă în
treagă se numește aci „A- 
leea trandafirilor”, și vara e 
o adevărată minune sci te 
plimbi pe sub un fermecător 
tunel de trandafiri înmires
mați. Dar vara te poți duce 
și la un meci de fotbal, fiind 
că, după cum spun localnicii, 
în tribunele de beton ale sta
dionului încap... cinci raioane 
deodată! Vara poți merge și 
la ștrandul orașului, cu bazin 
de înot și cu o plajă artificială 
de nisip adus de la malul Mu
reșului. Hotelul, restaurantul, 
magazinele, străzile asfaltate, 
rondurile cu flori, spațiile 
verzi, noile construcții, cine
matograful, toate vorbesc a- 
stăzi despre viața nouă a ace
stui tânăr oraș al patriei aflat 
în plină dezvoltare.

Pareă-i văd în dimineața zi
lei de 3 martie pe cetățenii ti
neri și bătrîni ai acestui fru
mos orășel, îndreptindu-se îm- 
brăcați în haine de sărbătoare 
spre centrele de vot. Parcă 
aevea îi văd votând cu bucurie 
și încredere, pentru minunata 
lor viață, pentru socialism, 
chezășia sigură că ritmul în
făptuirilor va crește și de azi 
înainte, înfrumusețînd viața 
lor și a micului, lor oraș în

școli agricole, în sălile casei care trăiesc și muncesc.

Pregătim
(Urmare din pag. I)

die de 6 480 kg de porumb 
boabe la hectar. Iată de ce in 
toamna anului trecut și acum 
în iarnă ne-am preocupat în 
mod deosebit de aplicarea în-

rînd : „Știți... din cauza tramva
iului”, profesorul Marinescu îi 
răspunde cu un zîmbet care în
dulcește ușor severitatea repliciii

— Dar, dragii mei, pe timpul 
meu nu erau tramvaie și totuși 
n-am întîrziat niciodată, nici de 
la examene, și nici de Ia orele de 
curs...

Ție, tinere care lucrezi în tih
na laboratorului modern, înzes
trat cu tot ce are mai nou teh
nica, îți va fi greu să-ți închipui 
cu ce imense dificultăți a avut de 
luptat dr. Marinescu într-o vre
me cînd știința romînească pre
țuia în ochii guvernanților mai 
puțin decît cursele de la hipo
drom. Ani în șir lipsit de bursă 
în timpul specializării, nevoit 
să-și desfășoare apoi activitatea 
într-un laborator cu totul impro
priu cercetării științifice, luptînd 
împotriva intrigilor politicianiste 
care încercau să-l îndepărteze de 
la catedră, Marinescu și-a dus cu 
energie munca, căutînd perseve
rent

de o alta, cincizeci și cinci de ani 
mai tîrziu, în primăvara lui 1938. 
Imaginea profesorului Marinescu, 
venind, ca în fiecare dimineață la 
clinica pe care o conduce. Este 
ora 7 dimineața și savantul cere, 
ca întotdeauna, condica pentru a 
semna de prezență. Acesta era 
omul care publicase între timp 
peste 1 000 de lucrări, fusese ales 
în conducerea activă și onorifică 
a nenumărate întîlniri științifice 
internaționale, făcuse cunoscută 
știința romînească de o parte și 
de alta a Oceanului Atlantic. A- 
cesta era omul căruia îi fusese 
decernat titlul de membru a peste 
30 de societăți savante din în
treaga lume, omul pe care 7 aca
demii de știință au fost onorate 
să-1 primească în mijlocul lor ; 
savanți de talia lui Pavlov, Pierre 
Marie și Cajal — pentru a cita 
numai cîteva dintre somitățile în 
materie de anatomie și fiziologie 
a sistemului nervos — îl conside
rau pe Marinescu o stea de primă 
mărime a științei. Dar la ora 7 
dimineața acest om se află inva
riabil la Colentina, semnează 
condica și apoi, scoțînd planul de 
lucru al zilei, minuțios întocmit, 
își începe munca...

Un astfel de om este, firește, 
în măsură să pretindă și altora 
înaltul simț de răspundere și 
conștiinciozitate pe care și-o 
cere, înainte de orice, lui însuși. 
Și iată oă, atunci cînd vreun stu
dent întîrziat se scuză, murmu-

teatru (din care fac 
parte elevii Gheorghe 
Margareta, Ivănescu 
Badea, Pîrvan Floarea, 
Stroe Stela, 
Teodor eto.) 
ta* piesa 
fără opinci".

Seara culturală s-a 
încheiat cu dans.

Surubariu 
a prezen- 
„Băr-batul

ION GH. VA8ILESCU 
elev

din timp producția de porumb
grășămintelor naturale și chi

efmice pe parcelele care au 
fertilitate scăzută.

Ing. ION LUCA 
directorul 

G.A.S. Fetești

Căldură, apă și lumină
Este bine cunoscut faptul că 

una din condițiile importante 
pentru asigurarea unor recolte 
mari este respectarea timpului 
optim la însămînțare. Aceasta 
înseamnă că atunci cînd termo
metrul arată o temperatură în 
sol de 8-10 grade Celsius și vre
mea continuă să se încălzească, 
trebuie să pornești cu toate for
țele la lucru. Noi sîntem pregă
tiți pentru a respecta întocmai 
această recomandare a agroteh
nicii.

Totuși, nu un singur factor ho
tărăște 
bit de 
rile de 
Se știe
ai plantelor cultivate sînt buru
ienile. Ele consumă de cinci ori 
mai multă hrană și apă decît

griul sau porumbul și fură din 
lumina necesară bunei dezvoltări
a acestora.

Pentru a asigura menținerea

ȘI

producția. Un rol deose- 
importaBt il au și lucră- 
întreținere a culturilor, 
că cei mai mari dușmani

Să însămânțăm 
mai des, sau 
Cercetările științifice au do
vedit că „nu rarul umple ca
rul”. Totuși, datorită lipsei de 
precipitații în anul trecut a 
fost necesar să se rărească po
rumbul. Asta înseamnă să a- 
plici recomandările specialiști
lor cunoscând bine și ținînd 
seama de condițiile specifice 
de sol și climă din fiecare gos
podărie și de caracteristicile 
hibridului folosit. Noi am a- 
nalizat bine aceste condiții din 
zona noastră din lunca Borcii

porumbul 
mai rar 7

apei în sol, pentru a distruge bu
ruienile, am prevăzut o serie de 
lucrări pe care le vom aplica 
eulturii porumbului. La 4-5 zile 
după semănat vom grăpa eu 
grapa cu colți reglabilă. Cînd 
plantele vor avea 4-5 frunze, va 
urma o lucrare cu sapa rotativă ; 
după 8-10 zile vom repeta aceas
tă operație. Intre cele două lu
crări cu sapa rotativă vom efec
tua prașila întîi mecanică, Ia 
8-10 cm adîncime. Următoarele

prașile (a doua, a treia și a pa
tra), vor fi făcute la 6-8 cm a- 
dîncime, pentru ca să evităm dis
trugerea rădăcinilor caro s-au 
dezvoltat. Paralel cu prașilele 
mecanice, vom efectua și prășitul 
pe rînd. Rări tul plantelor va fi 
făcut de echipe special pregă
tite.

Ing. NICOLAE NEAGOE 
directorul

G.A.S. Cocargeaua

DES ȘI RAR
șl, în scopul obținerii unor 
producții sporite, am stabilit 
următorul număr de plante re- 
coltabile la hectar :

La cultura irigată: pen
tru cernoziomurile bogate — 
50 000 — 55 000 de plante ; 
pentru cernoziomurile mijlocii 
— 45 000 de plante; pe aluviuni 
crude, sărace — 40 000 de plan
te, pe grindurile nisipoase — 
30 000 — 35 000 de plante.

La cultura neirigată : pen- 
tru cernoziomurile bogate — 
35 000 — 40 000 de plante ; pe 
cele mijlocii ■<— 30 000 — 35 0Q0

de plante ; iar pe grindurile 
nisipoase — 25 000 — 30 000 de 
plante.

Pentru a asigura aceste den
sități, am studiat din timp ca
litățile hibrizilor pe care îi vom 
folosi, am încercat puterea de 
germinație a semințelor, am 
calculat greutatea absolută 
(greutatea a 1 000 de boabe) 
etc. și am stabilit în funcție de 
acestea cantitatea de sămânță 
pe care o vom da, la hectar.

TIMOTEI POPUȘOI 
inginer șef 

al G.A.S, Pietroi*

drumurile spre dezlegarea 
tainelor naturii, spre •• 
părarea sănătății omului. 

Pedagog desăvîrșit, Gh. 
Marinescu a știut întot
deauna să-și apropie ele
mentele tinere de valoare, 
pe care Ie stimula și le 
forma cu o dragoste du
blată da exigență. La o 
sută de ani de la nașterea 
sa, în auzul tău, tinere 
student sau cercetător, vi
brează adine cuvintele sala 
care îți sînt parcă adre
sate :

— Să munciți ordonat. 
Să fiți punctuali. Să nu 
lucrați nici o dată fără un 
plan dinainte gîndit... Să 
fiți solidari în serviciul 
cauzelor nobile...

Cauzele nobile... O cau
ză nobilă pentru care Gh. 
Marinescu a fost solidar 
cu cei mai buni fii ai po
porului, a fost lupta îm
potriva flagelurilor socia
le și pentru ușurarea sufe
rințelor celor ce mun
cesc. O cauză nobilă a fost 
împotriva manifestărilorlupta 

idealiste în știință, împotriva frî- 
nelor în procesul de cunoaștere 
•— și Gh. Marinescu a fost, și 
aici, prezent.

Prin cuvînt și faptă, dr. Mari
nescu, a sădit adine aceste pers
pective de viață în inima celor 
apropiați lui. Decenala trudă a 
profesorului pentru creșterea 
unor noi generații de oameni de 
știință a rodit din plin.

Elevii profesorului Marinesen 
continuă, în minunate condiții de 
creație, în zilele Eliberării po
porului romîn, atît de mult visate 
de reputatul om de știință („Am 
ferma convingere că va veni o zi 
cînd fiecare va munci după pu
terile sale și cînd multe din 
nedreptățile sociale vor fi cu to
tul înlăturate” — scria cîndva 
Marinescu), opera savantului a- 
dueîndu-șî din plin contribuția la 
rezolvarea unor probleme de 
prim ordin ale științei contempo
rane.

Aniversarea centenarului naș
terii sale, în cadrul marilor ma
nifestări culturale recomandate 
de Consiliul Mondial al Păcii re
prezintă un omagiu și o recu
noaștere a dimensiunilor cu totul 
remarcabile ale operei omului de 
știință a cărui viață și pasiune 
creatoare rămîne o pildă de neui
tat pentru tînărul zilelor noastre.

ȘTEFAN IUREȘ

ODIHNA Șl TRATAMENT
în frumoasele noastre 

stațiuni balneare

< •

< >

,, _ Agențiile și filialele O.N.T. „Carpați" din toată țara au pus în.. 
„vînzare locuri pentru odihnă și locuri pentru tratament balnear, în*- 
.•trimestrul I, in cele mai frumoase stațiuni balneo-climaterice din țară. " 
'■ Pentru odihnă (serii de 12 zile) se pot obține, locuri, în condiții" 
"excelente de locuință și masă în stațiunile Sinaia Bușteni, Predeal,,. 
" Păltiniș, Tușnad, Borsec. Sovata. /
,, In acest sezon tariiele sîn£ mai reduse cu 17 pînă la 30 la sută. < • 

pus în■• 
Tarifele''< •
Călimă- ■ 
Victoria',',

la Bor- ■ •

,. Agențiile și filialele O.N.T. „Carpați" din toată țara au
■ •vînzare locuri pentru tratamente balneare, în trimestrul I. 
'•sînt mai reduse cu 10—15 la sută.
/ — pentru boli reumatismale, serii de 18 zile la Bazna,
/neșii. Govora, Herculane, Ocna Sibiului Pucioasa. Sovata, 
19 Mai și Victoria 1 Mai >
J — pentru boli ale aparatului digestiv serii de 18 zile 
j șec, Călimăneșii, Căciula ta, Olăneș ti, Slănic-Moldova, Sîngeorz • 

la Bazna, Ocna Sibiu-’ — pentru boli ginecologice, serii de 29 zile,
lui, Soya ta ;

, — pentru boli cardio-yasculare serii de 20
.nad, Biiziaș, Vatra Bornei r 
. — pentru nevroză astenică, serii de 20 zile, . , _____ _

— pentru boli ale aparatului respirator, serii de 20 zile la Govora,"
' Slănic-Moldova i '

— pentru endocrinologie, serii de 18 zile, la Borsec. ;
— pentru urologie, serii de 18 zile la CSciulata și Olănești. ,, 
Aaențiile și filialele O.N.T. „Catpați" din toată țara, fac zilnic*,

înscrieri pentru locuri la odihnă și locuri la tratament balnear în sta- ’ 
țiuni balneo-climaterice. •’

In sezonul actual se acordă reduceri tarifare Intre 15 și 30 la sută 
față de sezonul de vară. Condițiile de cazare și masă sînt foarte bune./

50 la sută reducere pe calea ferată. A
însemnate reduceri tarifare pentru copii.
Plata se poate face eșalonat, achitîndu-se la Înscriere numai pri-' 

mul avans. '■
Agențiile și filialele O.N.T. „Carpați“ asigură locuri cu prioritate/ 

pentru membrii de familie ai celor trimiși în stațiunile climaterice prin.. 
comitetele sindicatului. <.

Se atrage atenția că locurile Ia tratament balnear se acordă nu-'' 
mai pe baza unei recomandări medicale, pentru a se evita tratamen-' ’ 
tele contraindicate.

zile, la Borsec, Tuș-

la Sinaia și Tușnad;



La fnttlnirea j 
cu alegâtorii Cuvintarea lui N. S. Hrușciov GENEVA: In Comitetul celor 18

MOSCOVA 27 (Agerpres). — 
TASS transmite :

N. S. Hrușciov, prim-secre- 
tar al C.C. al P.C.U.S., pre
ședintele Consiliului de Mi
niștri al U.R.S.S., s-a întîlnit 
miercuri cu alegătorii din cir
cumscripția Kalinin din Mos
cova, unde candidează pentru 
alegerile de deputați în So
vietul Suprem al R.S.F.S. Ru
se. Alegerile vor âvea loc du
minică, 3 martie.

în sala Palatului Congrese
lor din Kremlin s-au adunat 
șase mii de alegători. în pre
zidiul adunării electorale au 
luat loc N. S. Hrușciov și alți 
conducători ai partidului co
munist și guvernului sovietic.

La adunare au luat cuvîntul 
Vitali Silantiev, maistru la 
Uzina metalurgică „Secera și 
Ciocanul”, Nadejda Komare- 
va, lăcătuș montor la Uzina 
„Manometr”, Gheorghi Svișev, 
doctor în științe tehnice, învă
țătoarea Valentina Laiko, me
canicul de locomotivă Evgheni 
Dianov și studenta Oksana Șa- 
povalova.

Luînd cuvîntul, N. S. Hruș
ciov a reafirmat că orientarea 
generală a politicii externe a 
statului sovietic este aceea de 
„a apăra și consolida pacea, 
de a consolida principiile co
existenței pașnice în relațiile 
dintre statele cu orînduiri so
ciale diferite".

N. S. Hrușciov a declarat: 
„Guvernul sovietic esțe gata 
chiar astăzi să-și pună sem
nătura sub un tratat cu pri
vire la dezarmarea generală și 
totală care să alunge spectrul 
războiului racheto-nuclear de 
pe planeta noastră”.

Caracterizînd situația inter
națională și politica externă a 
Uniunij Sovietice, N. S. Hruș
ciov a subliniat că „progra
mul de acțiune al guvernului 
sovietic în problemele inter
naționale este clar și pe înțe
lesul tuturor. El reflectă nă
zuința sinceră a popoarelor din 
țara noastră spre pace, încre
derea lor în forțele proprii, în 
capacitatea statelor iubitoare 
de pace de a apăra cauza pă
cii”.

Sarcina noastră, a spus vor
bitorul. este de a obține, cu 
tenacitate, fără a da înapoi în 
fața greutăților, ca în relațiile 
internaționale să se statorni
cească tendința spre rezolva
rea problemelor litigioase pe 
calea tratativelor.

„Este necesar ca toate sta
tele, și în primul rînd marile 
puteri, să recunoască nu în 
vorbe, ci în fapte, că în secolul 
armei racheto-nucleare, poli
tica coexistenței pașnice este 
singura politică rațională. Alt
fel, crizele internaționale se 
vor succeda una după alta”.

N. S. Hrușciov a subliniat că 
în pofida tuturor eforturilor 
Uniunii Sovietice, puterile im
perialiste împiedică în fel și 
chip realizarea unei înțelegeri 
cu privire la dezarmare.

„Conducătorii puterilor im
perialiste sînt preocupați de 
creșterea forțelor militare ale 
N.A.T.O. și nu de căutarea că
ilor spre dezarmare. Față de o 
asemenea abordare a proble
melor nu trebuie să ne mirăm 
că Comitetul celor 18 state 
pentru dezarmare va marca, 
în curînd, împlinirea unui an 
de activitate fără să producă 
bucurie popoarelor prin rea
lizarea vreunui succes”.

Guvernele puterilor occi
dentale vor fi nevoite în, ulti
ma analiză, să răspundă pe 
de-a întregul în fața popoare
lor pentru politica lor îndrep
tată spre zădărnicirea dezar
mării, spre intensificarea con
tinuă a cursei înarmărilor. 
„Politica cursei înarmărilor se 
află demult în contradicție nu 
numai cu interesele maselor 
populare din diferite țări, ci 
și cu interesele întregii ome
niri”.

Referindu-se la tratativele 
cu privire la încetarea expe
riențelor cu arma nucleară, 
șeful guvernului sovietic a 
spus : „Unii ar dori ca acor
dul cu privire la încetarea ex
periențelor să deschidă posi
bilități pentru ca N.A.T.O. să 
facă spionaj în țara noastră. 
Desigur, guvernul sovietic nu 
va admite așa ceva”. El a adă
ugat : „Noi am fost de acord 
cu anumite măsuri internațio
nale de control asupra încetă
rii experiențelor nucleare, 
printre care efectuarea a 
două-trei inspecții pe an pe 
teritoriul fiecărei puteri nu
cleare. Aceasta este o conce
sie serioasă din partea noas
tră și nu trebuie să se aștepte 
mai mult de la noi'.

Subliniind că Statele Unite 
caută un mijloc de a tărăgăna 
rezolvarea problemei încetării 
experiențelor cu arma nucle
ară, sau de a se eschiva ,în ge
neral de la rezolvarea ei, vor
bitorul a spus : „Tocmai acest 
lucru îl dovedește și reluarea 
de către Statele Unite a expe
riențelor subterane cu arma 
nucleară, chiar în ajunul unei 
noi serii de tratative".

Guvernul american nu a ți
nut seama nici de chemarea 
Adunării Generale a O.N.U. de 
a se înceta toate experiențele 
nucleare, începînd de la 1 ia
nuarie a.c., nici de faptul că 
în cursul tratativelor s-a ajuns 
la o considerabilă apropiere 
a pozițiilor. Guvernul S.U.A. 
poartă întreaga răspundere 
pentru consecințele acțiunilor 
sale care urmăresc întețirea 
continuă a cursei înarmărilor 
nucleare.

„Dacă puterile occidentale 
doresc într-adavăr să răspun
dă îndemnurilor opiniei publi
ce mondiale și să facă cu a
devărat un lucru bun, ele tre

buie să renunțe la speranțele 
de a folosi acordul cu privire 
la încetarea experiențelor nu
cleare în scopul activității de 
spionaj pe teritoriul Uniunii 
Sovietice. Altfel nu va ieși 
nimic bun. In ceea ce-1 pri
vește, guvernul Uniunii Sovie
tice a făcut totul pentru a 
deschide calea spre o înțele
gere cu privire la încetarea 
pentru totdeauna a tuturor ti
purilor de experiențe cu arma 
nucleară”.

Președintele Consiliului de 
Miniștri al U.R.S.S. a subli
niat că puterile occidentale 
nu vor să accepte încheierea 
unui pact de neagresiune în
tre țările participante la Tra
tatul de la Varșovia și țările 
membre ale N.A.T.O. „Un ast
fel de pact nu ar zdruncina 
raportul de forțe, dar ar con
stitui o victorie morală serioa
să a popoarelor”.

în legătură cu aceasta, vor
bitorul s-a referit la o declara
ție făcută în Franța, care, in- 
vocînd „părerea unor cercuri 
competente”, exprima o atitu
dine negativă față de această 
idee.

„Cercurile competente” din 
Franța, a spus el, consideră 
inacceptabilă consolidarea pă
cii, statornicirea situației care 
s-a creat în Europa după 
război. Lor nu le convine ca 
pe pămîntul Germaniei să se 
consolideze două state cu o- 
rînduiri sociale diferite. Dar, 
la ce poate duce negarea si
tuației create, negarea exi
stenței R. D. G. ? Doar a
ceasta este platforma forțelor 
agresive, revanșarde ale Ger
maniei occidentale, care nu au 
renunțat la intenția de a mo
difica harta Europei”.

„După cum se vede, „cercu
rile competente din Franța” 
nu au tras concluzii din lec
țiile pe care militariștii ger
mani le-au dat Franței”.

Șeful guvernului sovietic a 
dedaira: „Actualele cercuri 
guvernante din Franța duc 
și în prezent aproape ace
eași politică pe care o du
cea guvernul francez înaintea 
celui de-al doilea război mon
dial. Ele fraternizează cu re
vanșarzii vest-germani, îi 
încurajează, nu vor să recu
noască transformările care au 
avut loc în Europa în urma 
zdrobirii Germaniei hitle- 
riste”.

După ce a subliniat că „po
litica nesăbuită a revanșarzi
lor și a celor care îi sprijină 
poate să aducă popoarelor 
nenorociri uriașe”, N. S. 
Hrușciov a averttzaa: „Dacă 
va fi declanșat un nou război, 
el se va termina pentru aceia 
care îl vor declanșa printr-o 
prăbușire totală, chiar în pri
ma zi a războiului”.

„Sîntem convinși, a spus în 
continuare vorbitorul, că po
poarele își vor da seama cît de 
primejdioasă este încercarea 
de a sprijini revanșismui în 
Germania occidentală. Revan
șa înseamnă începutul unui 
război care se va întoarce fără 
doar și poate și împotriva 
Franței”.

Șeful guvernului sovietic a 
spus în continuaar: „încor
darea în centrul Europei, pro
vocată de absența unui tratat 
de pace german subminează 
an de an speranțele omenirii 
în consolidarea păcii. Atîta 
timp cît nu va fi semnat tra
tatul de pace, și, în felul a
cesta, nu va fi rezolvată pro
blema germană, nu va fi li
niște în Europa și, în conse
cință, nici liniște în întreaga 
lume”.

De aceea, guvernul sovietic 
va căuta și pe viitor să con
vingă guvernele statelor foste 
aliate ale noastre de necesita
tea de a pune capăt rămăși
țelor celui de-al doilea război 
mondial.
„ N. S. Hrușciov a subliniat că 
în urma reglementării pașni
ce germane, Uniunea Sovieti
că n-ar dobîndi nimic care nu 
ar fi în folosul tuturor state
lor”.

încheierea tratatului de 
pace cu Germania și rezolva
rea problemei Berlinului occi
dental ar însănătoși atmosfe
ra în Europa, îmbunătățire în 
care sînt interesate nu numai 
popoarele țărilor socialiste, ci 
și popoarele țărilor capita
liste.

„Atunci s-ar crea o situație 
care nu ar mai constitui o ba
rieră, ci o trambulină spre 
realizarea acordurilor în pro
bleme fundamentale care des
chid calea spre consolidarea 
păcii , generale, și, în primul 
rînd, în problema dezarmă
rii”.

Adversarii însănătoșirii si
tuației internaționale, care nu 
au depus nicidecum armele, se 
opun însă acestui lucru. De 
exemplu, ei fac totul pentru a 
dezorganiza și mai mult co
merțul internațional.

în această ordine de idei, 
vorbitorul a amintit presiu
nile grosolane exercitate de 
guvernul S.U.A. asupra Ger
maniei occidentale, Japoniei, 
Suediei și altor țări pentru a 
zădărnici îndeplinirea de că
tre ele a acordurilor cu privi
re la livrarea țevilor de oțel 
către Uniunea Sovietică .

în cazul de față, a spus el, 
este vorba de amestecul 
S.U.A. în relațiile dintre 
Uniunea Sovietică și terțe 
țări. Ce este aceasta dacă nu 
o expresie a politicii nesăbui
te a „războiului rece” ! Pen
tru politicienii care raționea
ză în mod realist trebuie să 
fie clar că Statele Unite se 
află pe o cale cu totul falsă.

Uniunea Sovietică poate să 
renunțe definitiv la importul 
țevilor cu diametru mare.

U.R.S.S. însă își desfășoară co
merțul exterior avînd în vede
re o perioadă de mai mulți 
ani și nu intenționează să-și 
înșele partenerii comerciali. 
N. S. Hrușciov a spuu: „A
cum, însă, firmele vest-ger- 
mane, japoneze și firmele al
tor cîtorva țări, care sînt supu
se presiunii din partea guver
nelor lor, și în ultimă instan
ță presiunii din partea S.U.A., 
vor tfbbui să se gîndească 
bine ca nu cumva din cauza 
acestor țevi să dea faliment 
spre satisfacția concurenților 
lor. Nu rămîne decît să-i 
compătimești pe oamenii de 
afaceri din aceste țări”.

Amintind în continuare de 
criza periculoasă din regiunea 
Mării Caraibilor, care a fost 
creată de imperialismul ame
rican, N. S. Hrușciov a spus 
că imperialiștii americani nu 
au renunțat, după cum se vede, 
la politica agresiunilor și pro
vocărilor. „In prezent cercu
rile americane cele mai agre
sive sau „turbații”, după cum 
îi numesc americanii, îndeam
nă guvernul S.U.A. să inva
deze Cuba sub pretextul că 
Cuba constituie o primejdie 
pentru Statele Unite”.

„Cercurile imperialiste din 
S.U.A. nu sînt mulțumite de 
orînduirea social-politică din 
Cuba” — a declarat vorbito
rul, adăugind că „Guvernul 
Statelor Unite nu poate să 
nu-și dea seama că o invazie 
în Cuba, dacă ar fi comisă, 
este incompatibilă cu angaja
mentele care au fost luate în 
momentul crizei din regiunea 
Mării Caraibilor”.

Președintele Statelor Unite 
și-a luat angajamentul că nu 
va invada Cuba, iar noi am ac
ceptat să retragem din Cuba 
rachetele strategice și bombar
dierele „11-28” și le-am retras”, 
a spus N. S. Hrușciov.

„Aceasta nu înseamnă însă, 
a subliniat el, că vom lăsa ca 
eroica Cubă să fie înghițită de 
marii rechini ai imperialismu
lui american. Noi am dat po
porului cuban cuvîntul, un 
cuvînt frățesc, că Uniunea So
vietică va veni în ajutorul Cu
bei și nu o vom lăsa în ră- 
striște”.

„Noi am dori ca să fie asi
gurată pacea, dorim să trăim 
în pace și prietenie cu toate 
popoarele. întindem o mînă 
prietenească poporului ameri
can Și, așa cum noi am decla
rat în repetate rînduri, vrem 
ca între țările noastre să se 
stabilească relații bune și nor
male”.

Dacă însă, a declarat vorbi
torul, imperialiștii vor încălca 
dreptul popoarelor de a-și a
lege ele însele orînduirea so
cial-politică ce le este pe plac, 
dacă ei vor încerca să-și im
pună rînduielile popoarelor, a
ceasta va duce la un război 
mondial termonuclear.

Șeful guvernului sovietic a 
avertiza : „Dacă va fi săvîr- 
șită o agresiune împotriva Cu
bei sau împotriva Republicii 
Populare Chineze, care este a
menințată din direcția Taiva- 
nului, dacă se va comite o a
gresiune împotriva Republicii 
Populare Democrate Coreene, 
Republicii Democrate Vietnam 
sau Republicii Democrate Ger
mane, ca și împotriva oricărei 
alte țări socialiste, Uniunea 
Sovietică va veni în ajutorul 
prietenilor săi și va da agreso
rilor o lovitură zdrobitoare”.

N. S. Hrușciov a subliniat 
că situația actuală „ne obligă 
să ne îndreptăm mereu atenția 
și grija spre necesitățile apă
rării noastre, pentru ca Uni
unea Sovietică să se poată 
opune cum trebuie lagărului 
imperialist înarmat pînă în 
dinți”.

„Trebuie să dispunem de o 
astfel de forță, încît imperia
liștii să știe că dacă vor dez- 
lănțui războiul atomic, ei înșiși 
vor arde în vîlvătaile acestui 
război”.

Desigur, dacă situația inter
națională ar fi mai bună, dacă 
am reuși să ajungem la o în
țelegere și să aruncăm povara 
înarmărilor, aceasta ar înmulți 
posibilitățile pentru avîntul 
continuu al economiei și ridi
carea bunăstării poporului. 
Economia națională a Uni
unii Sovietice crește și fără 
aceasta, dar atunci ar putea 
crește mult mai rapid.

Relevînd că țelul fundamen
tal al Partidului Comunist al 
Uniunii Sovietice este de a da 
poporului mai multe bu
nuri, vorbitorul a spuu: 
„Viața ne impune să chel
tuim mijloace uriașe pentru 
menținerea forței noastre mi
litare la nivelul cuvenit. A
ceasta, desigur, reduce, și nu 
poate să nu reducă, posibilita
tea ca poporul să obțină bu
nuri în mod nemijlocit. Dar 
trebuie să facem acest lucru 
pentru a apăra cuceririle Re
voluției din Octombrie, cuce
ririle socialismului, pentru a-i 
reține pe imperialiști de la un 
atac împotriva patriei noastre, 
de la dezlănțuirea unui război 
general”.

Țara noastră, a spus vorbi
torul, asigură Armata sovie
tică cu armamentul cel mai 
modem. „Imperialiștii trebuie 
să știe că dacă vor dezlănțui 
războiul, forțele noastre ar
mate vor da dușmanului o lo
vitură zdrobitoare pentru a-1 
infringe și a-1 zdrobi, chiar din 
prima zi a războiului”.

N. S. Hrușciov a arătat că 
oamenii de știință, inginerii, 
muncitorii sovietici au creat 
pentru Armata sovietică un ar
mament minunat, care spo
rește an de an.

„în condițiile în care impe
rialiștii nu vor să accepte de
zarmarea generală și totală,

noi trebuie să reînnoim me
reu armamentul vechi, iar a
cest lucru necesită fonduri 
mari. Acest proces al cursei 
înarmărilor va continua, pro
babil, și primejdia războiului 
termonuclear se va menține 
pînă ce popoarele din țările 
imperialiste vor obține prin 
lupta lor activă și hotărîtă 
izolarea cercurilor agresive și 
crearea în țările lor a unor 
guverne care să înțeleagă pri
mejdia politicii agresiunii și 
„războiului rece” și să accep
te încheierea unui acord cu 
privire la dezarmarea gene
rală și totală”.

„Dacă în prezent pacea este 
menținută, aceasta se dato- 
rește în primul rînd faptului 
că există Uniunea Sovietică, 
comunitatea țărilor socialiste, 
care au o economie ce se 
dezvoltă rapid și sînt superi
oare lagărului imperialist în 
privința armamentului și for
țelor armate”.

„Noi nu avem nevoie de 
război ; Uniunea Sovietică do
rește să se întreacă cu capita
lismul pe tărîm pașnic și să de
monstreze pe calea exemplu
lui superioritatea teoriei noa
stre marxist-leniniste, superio
ritatea economiei socialiste, a 
orînduirii noastre”.

„Politica externă a Uniunii 
Sovietice se bazează pe teme
lia trainică a puterii noastre 
economice și militare, pe forța 
întregii comunități socialiste 
mărețe. Nimeni nu trebuie să 
se îndoiască de hotărîrea co
mună a țărilor socialiste de a 
zdrobi pe orice agresor, de a 
da o ripostă oricărei încercări 
de a frîna înaintarea noastră 
spre socialism și comunism”.

Primul secretar al C.C. al 
P.C.U.S. a subliniat că duș
manii comunismului, dușmanii 
clasei muncitoare ațîță în fel 
și chip divergențele între parti
dele comuniste, repetă într-u- 
na că aceste divergențe vor 
duce la destrămarea prieteniei 
frățești între țările socialiste, 
la slăbirea mișcării comuniste.

Imperialiștii „au mizat nu o 
dată pe fel de fel de gloabe și 
de fiecare dată au înghițit un 
hap. Le putem da și acum asi
gurări că partidele comuniste 
nu vor da nici un fel de prilej 
de bucurie dușmanilor lor. Fie 
ca dușmanii comunismului să 
nu se legene în iluzii în acea
stă privință”.

„Sîntem convinși că parti
dele frățești vor găsi în ele 
însele forțele pentru a lichida 
divergențele și litigiile care 
apar între ele. între partidele 
comuniste, între clasa munci
toare din toate țările va fi 
realizată o coeziune și mai 
mare sub lozinca nepieritoare : 
„Proletari din toate țările, 
uniți-vă !”.

„Facem și vom continua să 
facem totul pentru a întări și 
uni pe toate căile clasa mun
citoare, pe oamenii muncii din 
întreaga lume, mișcarea comu
nistă internațională sub măre
țul steag marxist-leninist“.

Referindu-se la situația in
ternă a țării, N. S. Hrușciov 
a subliniat că poporul sovietic 
îndeplinește cu succes planul 
septenal. „Oamenii sovietici 
realizează un ritm bun în în
trecerea economică pașnică cu 
Statele Unite ale Americii. 
Dacă vom arunca o privire a
supra celor cinci ani care au 
trecut, vom vedea că sporul 
producției industriale, calculat 
pe locuitor, a reprezentat în 
U.R.S.S 48 la sută, iar în 
S.U.A. numai opt la sută. Ac
tualmente, volumul producției 
industriale a U.R.S.S. reprezin
tă aproximativ 63 la sută din 
producția S.U.A., în compara
ție cu 47 la sută din anul 
1957”.

Alegerile pentru Sovietele 
Supreme ale republicilor și 
pentru Sovietele locale se 
desfășoară în acest an sub 
semnul hotărîrilor Congresu
lui al XXII-lea al P.C.U.S., al 
programului de construire a 
comunismului in Uniunea So
vietică. „Documentele Con

gresului, Programul Partidului 
sînt ca niște faruri gigantice 
care ne permit să desfășurăm 
măreața operă a construcției 
comuniste pe baza unui plan 
științific”.

Referindu-se la alegerile 
parlamentare în țările capita
liste și în special din S.U.A., 
vorbitorul a spus : „La ei exi
stă într-adevăr libertate pen
tru partidele care apără drep
turile capitalului monopolist 
de a jefui poporul.

„Democrația” americană de 
care fac atîta caz ideologii ca
pitalului monopolist nu poate 
asigura nici măcar ca negrii 
din această țară să învețe îm
preună cu albii. în S.U.A. 
partidul comunist este mic. El 
își apără convingerile, concep
țiile despre viață. Dar acest 
partid este persecutat, iar cei 
care împărtășesc concepțiile 
comuniste despre lume sînt 
chiar judecați și ținuți în în
chisori.

în Uniunea Sovietică candi- 
dații la funcția de deputat re
prezintă un singur stăpîn : po
porul. „La noi, orice om al 
muncii destoinic poate fi ales 
deputat. Pentru aceasta, can
didatul nu are nevoie de nici 
un fel de capital, de nici un fel 
de relații influente sau de re
clamă țipătoare : el trebuie să 
aibă calitatea de luptător dîrz 
pentru cauza poporului”.

Primul secretar al C.C. al 
P.C.U.S. a subliniat că trans
formarea statului dictaturii 
proletariatului într-un stat al 
întregului popor nu înseamnă 
nicidecum că dezvoltarea de
mocrației s-ar fi încheiat.

„Noi, comuniștii, avem ca 
obiectiv dezvoltarea continuă 
a democrației, care trebuie să

pătrundă în toate verigile, în 
toate celulele societă'ții noa
stre. Partidul nostru dezvoltă 
și adîncește principiile demo
cratice leniniste, atît în condu
cerea statului cît și în condu
cerea producției. Comunismul 
se construiește cu mijloacele 
cele mai democratice. De a
ceea, dezvoltarea multilaterală 
a activității și inițiativei crea
toare a maselor este o chezășie 
temeinică a succeselor statului 
socialist”.

Referindu-se la succesele ob
ținute în dezvoltarea econo
miei naționale în U.R.S.S., vor
bitorul a 
altele, că 
Moscovei 
producție _ _ .
obținută în întregul an 1913.

în decurs de patru ani, la 
Moscova au fost construite cu 
mult mai multe locuințe decît 
existau în Moscova prerevo- 
luționară. în această perioadă, 
477 000 de familii, sau peste 
1 700 000 de persoane, s-au mu
tat în case noi. „Partidul și 
guvernul fac și vor face totul 
pentru ca programul de con 
strucții de locuințe și social- 
culturale să fie îndeplinit cu 
succes”.

N. S. Hrușciov a amintit u
nele rezultate ale îndeplinirii 
septenalului în cursul ultimi
lor patru ani și a comunicat 
că producția industrială glo
bală a crescut în acest răstimp 
cu 45 la sută față de 39 la 
sută cît prevedea planul. S-au 
livrat produse peste plan în 
valoare de 28 miliarde de ru
ble. El a subliniat că reorgani
zarea conducerii economiei na
ționale de către partid după 
principiul producției va da re
zultate bune.

„Si în dezvoltarea agricul
turii s-au obținut în acest an 
succese. în pofida condițiilor 
climatice, nefavorabile dintr-o 
serie de regiuni agricole ale 
țării, recolta globală de cerea
le a însumat anul trecut 147,5 
milioane de tone. în U.R.S.S. 
nu s-a recoltat încă niciodată 
o asemenea cantitate de cerea
le. Producția animalieră 
crescut”.

„Rezultatele activității 
anul trecut și perspectivele 
se deschid pe viitor, a spus 
vorbitorul, ne insuflă convin
gerea că programul prevăzut 
în domeniul ' .......
culturii va 
succes”.

Ritmul de 
tulul național al U.R.S.S. de
pășește considerabil ritmul de 
creștere al venitului național 
din țările capitaliste. în ulti
mii zece ani (1953—1962) rit
mul mediu anual de creștere a 
venitului național a fost în 
U.R.S.S. de 9,2 la sută, în timp 
ce în S.U.A. a fost de numai 
2,7 la sută. Veniturile reale 
ale oamenilor muncii din 
U.R.S.S., calculate pe fiecare 
lucrător, au sporit în ultimii 
patru ani cu 18 la sută.

„Partidul și guvernul vor 
face și pe viitor totul pentru 
a ridica nivelul de trai al oa
menilor sovietici”.

După ce a subliniat că Uniu
nea Sovietică deține în lume 
un loc de frunte în multe do
menii extrem de importante 
ale științei și în domeniul 
învățământului, N. S. Hrușciov 
a spus : „Partidul luptă activ 
pentru educarea omului nou, 
pentru înflorirea artei realis- 
mului-socialist, împotriva ab
stracționismului și a celorlal
te elucubrații formaliste, îm
potriva oricăror manifestări 
ale ideologiei burgheze în 
artă”.

Primul secretar al C.C. al 
P.C.U.S. a chemat pe oamenii 
sovietici să ridice pe toate 
căile productivitatea muncii.

„înalta menire a omului so
vietic, datoria lui primordială 
— a spus el în încheiere — 
constă în a făuri, în a acumu
la bogății pentru țară, pentru 
o viață mai bună a societății, 
pentru generațiile viitoare”.

I 
I
I ___  ______
I gian, la 27 februarie a sosit la 
B Oslo A. A. Gromîko, minis- 
Itrul

U.R.

făcut cunoscut, între 
în prezent industria 
dă în cinci zile o 

egală cu producția

a

de 
ce

dezvoltării agri
fi înfăptuit cu

creștere al veni-
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• OSLO. — Răspunzînd 

invitației guvernului norve-

I
l afacerilor externe al 

U.R.S.S., cu soția, și persoa
nele care îl însoțesc.

1^ VARȘOVIA. - La 26 fe
bruarie și-a început lucrările 
la Varșovia Plenara a XII-a a 

IC.C. al Partidului Muncitoresc 
Unit Polonez. Pe ordinea de 

Izi a plenarei figurează proble
ma sporirii investițiilor în a- 

Igricultură și asigurarea creș
terii continue a producției a- 

Igricole.
Plenara a fost deschisă de 

Wladyslaw Gomulka, prim-seI cretar al C.C. al P.M.U.P..

• HAVANA. — In condițiile 
unui mare avint politic, în toată8
Ițara are loc primirea în rîndurile 

Partidului Unic al Revoluției So-
” cialiste (P.U.R.S.), se creează ce- 
Ilule de partid, se aleg organele 

conducătoare ale organizațiilor de 
Ibază. Partidul Unic al Revoluției 

Socialiste, creat zilele acestea în 
Cuba, este partidul comuniștilor 
tubani al cărui embrion îl consti
tuie Organizațiile RevoluționareI Integrate. In momentul de față, în 
țară s-au creat 1 888 organizații 
de bază ale Partidului Unic al Re- 

Ivoluției Socialiste, care grupează 
13 601 membri de partid și 1 702

• PRAGA. — In continuarea I turneului întreprins în R. S.
Cehoslovacă, soprana Teodora 

ILucaciu a apărut pe scena tea
trului de operă din Bratislava

I

candidați de partid.

GENEVA 27. — Corespon
dentul Agerpres C. Benga 
transmite:

In ședința de miercuri dimi
neața a Comitetului celor 18 
state pentru dezarmare, prezi
dată de reprezentantul Marii 
Britanii, Godber, primul a 
luat cuvîntul Cavalletti, re
prezentantul Italiei, care s-a 
situat pe o poziție neconstruc
tivă.

Reprezentantul Braziliei, 
Mello Franco, și-a exprimat 
convingerea că încheierea u
nui acord privind încetarea 
experiențelor cu arma nu
cleară este în momentul de 
față posibilă.

Șeful delegației S.U.A., Wil
liam Foster, în intervenția sa 
a acordat principala atenție 
problemei numărului de in
specții la fața locului.

Conducătorul delegației U
niunii Sovietice, Simion Ța- 
rapkin, a subliniat că, întor- 
cîndu-se de la Washington, 
Foster, șeful delegației ameri
cane, nu a adus vreun ele
ment nou, de natură să îm
pingă tratativele înainte,

ceea ce confirmă, încă o 
dată, refuzul sistematic ai Sta
telor Unite de a înlesni sem
narea unui acord în privin
ța încetării experiențelor cu 
arma nucleară. Simion Ța- 
rapkin a prezentat fapte con
vingătoare care atestă că cu 
ajutorul mijloacelor naționale 
de detectare au fost înregis
trate toate experiențele nu
cleare efectuate pînă acum, 
indiferent de țara și mediul 
în care au avut loc. Prin ur
mare — a spus reprezentan
tul U.R.S.S. — indiferent dacă 
se va ajunge sau nu la un a
cord, experiențele nucleare 
vor continua să fie riguros 
controlate cu ajutorul mijloa
celor tehnice naționale, care 
deja se află în funcțiune. De 
aceea, a spus Țarapkin, insis- 
tînd asupra discutării în ca
drul comitetului a detaliilor 
tehnice ale controlului, Sta
tele Unite blochează, de fapt, 
căile care duc spre realizarea 
unui acord cu privire la in
terzicerea experiențelor nu
cleare. După cum se știe, a 
spus în continuare delegatul

sovietic, în dorința de a veni 
în întîmpinarea puterilor oc
cidentale și de a încheia cit 
mai repede un acord privind 
încetarea experiențelor nu
cleare, Uniunea Sovietică a 
făcut o serie de concesii im
portante, acceptînd constitui
rea unei comisii internaționa
le de control, a acceptat să se 
instaleze pe teritoriul său trei 
stații automate de control cu 
posibilitatea ca personalul u
nui centru internațional să le 
deservească. Acestei flexibili
tăți în negocieri, manifestată 
de Uniunea Sovietică, repre
zentanții puterilor occidentale 
i-au răspuns însă cu noi pre
tenții, printre care sporirea 
numărului de stații automa
te de control, permanentiza
rea și creșterea numărului 
personalului internațional de 
deservire a acestor stații. în 
încheiere, Țarapkin a subli
niat că aceste cereri sînt 
nejustificate și că ele nu au 
nimic comun cu controlul a
plicării acordului privind în
cetarea experiențelor cu arma 
nucleară.

• •

Demonstrații studențești 
la Baltimore

Timp de o săptămînă. în
treagă, în orașul Balti
more (statul Maryland) 

au avut loc demonstrații stu
dențești de protest împotriva 
acțiunilor rasiste ale admi
nistrației unuia dintre cinema
tografele locale, care refuzau 
să vîndă bilete negrilor pen
tru rîndurile de bănci rezer
vate albilor.

în timpul demonstrațiilor, 
poliția a arestat 413 studenți 
negri și albi. în închisori, stu
denții arestați au fost băgați 
cîte 6-7 într-o cameră, întrucît 
numărul celulelor era insu
ficient. Unii dintre arestați 
au fost închiși pe coridoarele 
închisorii. în ciuda acestor 
măsuri, noi și noi grupuri de 
studenți au demonstrat în fața 
cinematografului, cerînd li
chidarea segregației.

în cele din urmă, studenții 
au obținut victoria. Duminica 
trecută, pentru prima dată de 
la înființarea acestui cinema
tograf, s-a permis persoanelor 
de culoare să intre împreună 
cu albii în cinematograf și să 
se așeze în bănci alături de 
aceștia. Unul din studenții de 
culoare a declaraa : „Abia a
cum, orașul Baltimore și sta
tul Maryland au pășit în se
colul al XX-lea. Totuși, negrii 
din Maryland nu au obținut 
toate drepturile. Dorim egali
tate deplină”.

Situația
BEIRUT 27 (Agerpres). — La

Beirut a devenit cunoscut de la 
diferite persoane care au sosit 
din Irak că în toate cartierele Bag
dadului situația 
foarte încordată. 
piețele capitalei 
nează subunități 
tare, tancuri și 
date. In diferite 
șului în fiecare noapte 
schimburi de focuri. Garda Națio
nală și soldații efectuează razii în 
cartierele muncitorești ale Bagda-

continuă să fie 
Pe străzile și în 
irakiene stațio- 
ale poliției mili- 
automobile blin- 
cartiere ale ora- 

au loc

Ciocniri la
LEOPOLDVILLE 27 (Ager

pres). — După cum relatează 
agenția United Press Interna
tional, la 26 februarie au avut 
loc la Elisabethville ciocniri 
armate între unitățile congo-

Un interviu televizat
și realitățile

O fetișcană și un băiejan- 
dru și-au făcut apariția 
pe ecranele televiziunii 

japoneze. Doi elevi oațecari, 
nume totalmente anonime au 
acordat un interviu. Faptul apa
rent banal, lipsit de orice im
plicații, a avut un ecou neaș
teptat, poate chiar zguduitor. 

Fetișcana (15 ani) a spus 
calmă, cu o voce candidă, că 
se bucură cînd o colegă de 
clasă lipsește din cauză de 
boală.

Băiatul a fost de-a dreptul 
sumbru: el s-a declarat de a
cord să accepte chiar moartea 
unora din colegii săi.

Ură personală? Rivalitate
din cauza unui prematur amor? 
Cuvinte 
și aduse fără 
micul ecran ?

Nimic din 
„NEW YORK 
gură că „cei 2 500 000 de tineri 
japonezi nu au avut nevoia 
nici de explicarea, 
terpretarea acestor 
dialoguri".

Despre ce anume 
vorba ?

Aflăm din „NEW 
MES‘...

Tinerii japonezi dau o apri
gă luptă pentru a putea pă
trunde în școala medie. „Cla
sele sînt atît de supraaglome-

rostite la întîmplare 
discernămînt De

toate acestea. 
TIMES" ne asi

avut 
nici de in- 
frînturi de

este totuși

YORK Tl-

♦♦♦

din Irak
dului, urmăresc și arestează pe oa
menii cu vederi democratice. Din 
ordinul autorităților, relatează mar
torii oculari sosiți din Irak, ei con
fiscă bunurile, în special cele ale 
democraților.

In capitala libaneză au sosit 
știri despre arestarea mai multor 
fruntași ai Partidului Comunist din 
Irak,

Numărul patrulelor partidului 
ultranaționalist „Al-Bass" este 
sporit îndeosebi în timpul nopții 
în cartierul reprezentanțelor diplo
matice ale țărilor socialiste.

Elisabethville
ka- 
lui

leze dizlocate în capitala 
tangheză și jandarmi ai 
Chombe. în cursul ciocnirilor 
au fost ucise șapte persoane, 
dintre care, patru soldați con
golezi.

PE SCURT
Mimi din „Boema” de 
Cîntăreața romînă a 
un deosebit succes, 

arie cintată de ea a

în rolul 
Puccini, 
obținut 
Fiecare
fost îndelung aplaudată, ulti
ma cădere de cortină fiind în
soțită de ovații care au durat 
aproape jumătate de oră.

• NAIROBI. — în regiunea de 
frontieră din nordul Kenyei au 
început mari manevre ale trupe
lor coloniale engleze, Ia care 
participă 4 000 de oameni. După 
cum relatează corespondentul din 
Nairobi (Kenya) al agenției Fran
ce Presse, la aceste manevre 
participă formații ale trupelor 
colonialiste engleze din Aden, 
precum și o parte din forțele ae
riene militare staționate în Ci
pru.

După cum arată coresponden
tul, viceconsulul " 
Nairobi a declarat că 
nevre au un caracter

Somaliei la 
aceste ma- 
provocator.

• PEKIN — După 
agenția China Nouă, 
bruarie a fost dat publicității la 
Pekin comunicatul comun al pre
ședintelui R. P. Chineze, Liu Șao-ți, 
și șeful statului Cambodgian, prin
țul Norodom Sianuk. Ambele părți 
constată cu satisfacție că între 
R. P. Chineză și Cambodgia s-au 
stabilit relații de strînsă colabo
rare în domeniul apărării păcii în 
regiunea Asiei de sud-est și al în
tăririi solidarității țărilor Asiei și 
Africii. In comunicat se spune că 
în cursul convorbirilor care au a
vut loc, cele două părți au avut un 
schimb de păreri în problema fron
tierei chino-indiene. Guvernul chi
nez declară din nou că poziția Chi-

cum anunță 
la 27 fe-
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rate încît anul acesta numai 
șase din zece candidați vor pu
tea fi admiși în școlile medii' 
— scrie ziarul newyorkez ci
tind pe Takanori Matsusaka, 
vicepreședintele Asociației pă
rinților și a profesorilor. Socio
logi și psihiatri japonezi vor
besc cu vădită îngrijorare des
pre nevrozele pe care le gene
rează această stare de lucruri. 
Anotimpul examenelor este și 
cel al sinuciderilor. Un număr 
alarmant de elevi ajung une
ori să-și pună capăt vieții dis
perați, deoarece toate speran
țele lor se legaseră de o viitoa
re diplomă de absolvent (care 
oricum nu le-ar fi servit drept 
scut în viață !). Încotro să se 
îndrepte? Ziua de mîine nu le 
oferă nici o perspectivă.

Unii au tăria de a spera, de 
a lupta pentru a-și împlini nă
zuințele. Alții se lasă cuprinși 
de pesimism, încetează de a 
mai judeca rațional, ajungînd 
să vadă în fiecare coleg un 
concurent, o piedică în drumul 
lor, așa cum s-a întîmplat cu 
cei doi elevi apăruți pe ecra
nul televiziunii japoneze. Le 
gea junglii capitaliste pune 
stăpînire pe mințile lor tinere, 
neexperimentate. Din fericire, 
numărul celor care înțeleg pro
fund realitatea și cauzele ei se 
mărește, deși 
cării nu este lipsit de compli 
cații.

Problema 
școlilor, a lipsei posibilităților 
de studiu pentru o parte impor
tantă a tineretului japonez 
preocupă opinia publică. Cons
trucția de clădiri școlare în 
perioada postbelică a rămas 
mereu în urma nevoilor, iar 
consecințele sînt vizibile în 
toată amploarea lor. In fond, 
soarta a 40 la sută din candi
data la școala medie este dina 
inte hotărîtă. Porfile școlilor le 
sînt închise. Și este soarta u
nui milion de tineri. In aceste 
condifii, „școlile particulare 
prosperă din punct de vedere 
economic' — remarcă „NEW- 
YORK TIMES". La aceste școli, 
taxele sînt însă mari și nu le 
pot suporta decît cei avuți.

„NEW YORK TIMES" evi(ă 
să sondeze mai departe pers- 
pectiveie. Înregistrează doar 
răsunetul neașteptat al inter
viului televizat al celor doi 
elevi. Modul de a gîndi al ace
stor tineri, care desigur nu poa
te fi generalizat la întregul ti
neret studios din Japonia, este 
totuși simptomatic și scoate în 
relief o realitate aspră.

procesul clariti

supraaglomerării

E. O.

Plîngerca Yemenului
nei în problema rezolvării pașnice 
a conflictului de frontieră dintre 
China și India este fermă și nea
bătută. In Ceea ce-1 privește, prin
țul Norodom Sianuk, consideră că 
măsurile luate de guvernul R. P. 
Chineze în această problemă re
flectă năzuința sinceră a Chinei _ 
spre realizarea reglementării paș- I 
nice a problemei de frontieră din- ■ 
tre China și India. In cursul tra- ■ 
tativelor, cele două părți au avut, 8 
de asemenea, un schimb de păreri 
în legătură cu situația din Asia de B 
sud-est. Șeful statului Cam- B 
ăodgia și-a exprimat convin- ■ 
gerea că în cele din urmă China I 
își va exercita suveranitatea asu
pra Taivanului, care este o parte 1 
a teritoriului chinez. Cambodgia se ■ 
pronunță împotriva obiecțiunilor 
ridicate de anumite mari pu
teri care împiedică R. P. Chineză 
să-și ocupe locul ce i se cuvine 
de drept la O.N.U. și în celelalte 
organizații internaționale. Ambele _ 
părți declară din nou solemn că 8 
guvernele celor două țări vor res- " 
pecta și pe viitor cele cinci prin
cipii ale coexistenței pașnice și 
spiritul conferinței de la Bandung.

situația din Asia de B
l statului Cam- B

at convin- ■>
urmi China I

8
8
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8• CARACAS. — La 26 februa

rie a avut loc o nouă acțiune B 
curajoasă a patrioților venezue- B 
lieni. După cum relatează agen- b 
ția France Presse un grup de pa* 8 
trioți membri ai Frontului de 
eliberare națională din Venezuela I 
au ocupat timp de 10 minute 
postul de radio „Crono Radar” I 
din Caracas 
populației o 
acțiunea lor 
au reușit să 
identificați de poliție.

minute

adresat
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adresată 0. N. li.

27 (Agerpres).

de unde au adreaat _ 
proclamație. După I 

ir curajoasă patrioții ■ 
ă se retragă fără a fi ■ 

B

NEW YORK _ _
— La 26 februarie, Republica 
Arabă Yemen a prezentat 
O.N.U. o plîngere împotriva 
acțiunilor agresive împotriva 
Yemenului ale trupelor bri
tanice din Aden. în telegrama 
adresată secretarului general 
al O.N.U., U Thant, de către 
președintele Republicii Arabe 
Yemen. As-Sallal. se spune :

„Am onoare să vă informez 
că am primit confirmarea ști
rii despre sosirea forțelor bri
tanice sprijinite de tancuri în 
regiunea Harib din Yemen. 
Aviația britanică a lansat ma
nifeste asupra pozițiilor forțe
lor yemenite, amenințînda-le 
că vor fi bombardate în cazul 
în care nu se vor retrage din 
regiunea din jurul localității 
yemenite Harib.

Anglia a întreprins această 
acțiune în sprijinul unor ele
mente care s-au infiltrat din 
Arabia Saudită și în sprijinul 
forțelor regimului monarhist 
răsturnat, asediate la Harib. 
Aviația britanică a și început 
să atace această localitate. In 
urma acestei agresiuni brita
nice împotriva Republicii Ara
be Yemen, guvernul yemenit 
consideră violarea suveranită
ții sale o primejdie pentru pa
cea internațională și o încăl
care flagrantă a Cartei Națiu
nilor Unite”.


