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'Aceaslâ întrebare am adresat-o zilele trecute 
unor oameni ai muncii din cîteva sate dobrogene 
— colectiviști, mecanizatori, intelectuali.
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Proletari din toate țările, uniti-vă!
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POPULARE!

In comuna Strejnic din regiunea Plo
iești a avut loc o adunare cetățenească. Au 
fost prezenți sute de alegători colectiviști 
tineri și vîrstnici care împreună cu candi- 
dații F.D.P. au trecut încă o dată în revistă 
frumoasele realizări înfăptuite în comună 
în anii regimului democrat-popular. Cetă
țenii au ascultat cu interes cuvîntul tovară
șului Dumitru Cojocoru membru al comite
tului executiv al sfatului popular. El a ară
tat că numeroși colectiviști și-au ridicat 
case noi, și-au instalat lumină electrici, 
și-au cumpărat aparate de radio, aragaze, 
televizoare. In ultimii doi ani, de pildă, în 
comună s-a amenajat o școală cu 5 săli de 
clasă, un dispensar cu două secții, cu două 
cabinete de consult și s-a îmbogățit biblio
teca din cadrul căminului cultural cu a- 
proape 5 000 de volume.

In cuvîntul lor numeroși alegători și-au 
exprimat dragostea și atașamentul față de 
partid și guvern și s-au angajat să mun
cească pe mai departe cu avînt, pentru în
florirea gospodăriei colective, a comunei 
lor.

Căminul cultural din comuna Movilița, 
raionul Urziceni, devenise neîncăpător. Co
lectiviștii, alegători din cele 29 de circum
scripții electorale au venit în număr mare 
la adunarea cetățenească din această co
mună.

Luînd cuvîntul Ion Micu, secretar al co
mitetului raional de partid a vorbit despre 
realizările înfăptuite în raionul Urziceni.

Vorbind despre realizările obținute în 
comuna Movilița, alegătorul Dumitru Na- 
goiță a arătat că în ultimi ani comuna a 
căpătat o altă înfățișare: ,,Avem un cămin 
frumos, o școală de 8 ani, un magazin mixt, 
un dispensar uman și altul veterinar, iar 
alături de noile construcții ale gospodăriei, 
foarte mulți colectiviști și-au construit 
case noi din cărămidă și acoperite cu 
tablă".

Participanții la adunarea cetățenească 
din comuna Movilița și-au manifestat do
rința de a participa în continuare cu toată 
dragostea la acțiunile ce se vor întreprinde 
pe tărîm obștesc.
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Zi de sărbătoare
legerile 
fiecărui 
scriu,, pentru noi, 
in acel cadru lumi
nos pe care po
porul nostru și l-a 
ales odată pentru

totdeauna : socialismul și, mal 
departe, comunismul.

In afara acestui cadru nici 
nu ne-am putea imagina liber
tatea și democrația noastră, ca 
realități covîrșitoare, efective, 
intrate în viața cetățenilor șl 
obștei, în locul simplelor vorbe 
care fluturau odinioară ca niș
te focuri de artificii deasupra 
mulțimii, stinse repede, îna
inte de a ajunge pe pămînt. 
Cenușa lor nu se mai amestecă 
de mult cu pîinea puțină și 
neagră a săracilor, cu coșma
rurile celor amenințați de a 
n-o avea nici pe aceasta a 
doua zi.

Odată cu răsturnarea puterii 
burghezilor și moșierilor, am 
îngropat în țara noastră pentru 
totdeauna și cenușa vorbelor 
pe care ar fi un sacrilegiu să 
le mai numească cineva fru
moase. Sforăiala și minciuna nu 
puteau fi niciodată frumoase.

E un trecut pe care noi, cei 
tineri, am avut fericirea de a 
nu-I mai trăi. Doar din poves
tirile părinților sau din operele 
nemuritoare ale marelui Cara- 
giale aflăm Imaginea de bilei 
a alegerilor de altădată, 
candidați care nu vedeau 
ciodată ochii alegătorilor,
bătăuși tocmiți să asigure vic
toria cu orice preț, cu falsuri 
și scandaluri răsunătoare, cu 
minciuni și vorbe aruncate-n 
vini.

Perdea de fum, în spatele 
căruia rînjeau gurile de foc ale 
puștilor ucigașe, îndreptate îm
potriva muncitorilor șl țărani
lor flămînzi și hăituiți— acea-

sta era, domnilor, democrația 
voastră burgheză!

Alegerile noastre ? Adevăra
te sărbători ale poporului mun
citor, liber și stăpîn pe soar
ta sa.

Muncitorii, țăranii colecti
viști, intelectualii, toți cei care 
au făurit, sub conducerea parti
dului, noua orînduire, își ho
tărăsc singuri destinul, își con
duc țara, își aleg reprezen
tanții.

Pentru a hotărî, trebuie să te 
sfătuiești. Poporul și-a creat, 
după legile lui, sfaturile ob
ștești care-i poartă numele. 
Viața a consacrat sfaturile 
populare ca formă în care oa
menii muncii își realizează 
efectiv puterea lor supremă în 
statul nostru socialist.

Adevărata democrație — de
mocrația socialistă se vădește 
în chipul cel ma istrălucit în 
aceste zile. Oamenii merg 
vot cu voioșie și 
o sărbătoare. Dar 
de un anumit fel, 
de lucru, pentru 
săvîrșesc acest înalt act politic 
— votul — cu conștiința că des
chid o nouă etapă de muncă 
serioasă, ca adevărați gospo
dari. Înainte de această zi, ei 
s-au întîlnit să-și propună can- 
didații, s-au întîlnit cu aceștia 
și au discutat treburile viitoare, 
au făcut în adunări cetățenești 
bilanțul dezvoltării comunei 
sau cartierului lor. Iată de ce 
votul fiecăruia are semnificația 
unei semnături dintre cele mai 
autorizate pe un vast și temei
nic plan de transformări viitoa
re, care va spori bunăstarea șl 
fericirea tuturor. Votul fiecă
ruia îndeamnă Încrederea de
plină a cetățenilor în cei care 
vor întruchipa organul local al

puterii de stat — slatul popu
lar.

Pentru aceste sfaturi alegem, 
ca întotdeauna, pe cei mai buni 
și mai înțelepți, vîrstnici sau 
tineri, pe cei al căror nume, 
rostindu-1, știm că ne cheamă 
pe noi înșine la conducerea, 
organizarea și înfăptuirea a tot 
ce e nou, înălțător și frumos 
în viața de fiecare zi.

Un nume — o casă, sau un 
șir de case noi, lumina electri
că și cîntecul odată cu lumina. 
Pentru toți, prin munca tuturor. 
In sat, în oraș, oriunde e încă 
nevoie de casă nouă, de lumină 
și de cîntec.

Un nume t- o școală nouă, 
o stradă pavată, un magazin, 
un spital, noi cămine culturale, 
cluburi și biblioteci, parcuri și 
grădini, tot ce ține de civiliza
ție, de grija pentru om, de cul
tură și bunăstare. Pentru toți, 
prin munca tuturor se reali
zează acel climat al întrajuto
rării, al creației și frumosului, 
al umanismului socialist. Cli
mat atît de specific societății 
noastre.

Multe nume de deputați — 
tot atît de multe înfăptuiri prin 
care participăm cu toții la viața 
cea mare a țării, la desăvîrși- 
rea edificiului socialist. Doar 
deputății noștri sînt înșiși mun
citorii, țăranii, intelectualii, 
sînt cu adevărat cei aleși.

Alegem.
Sîntem bucuroși, mîndri, exi

geați și încrezători. In pragul 
acesta al primăverii — care 
urmează acelei neuitate primă
veri, cînd toate ogoarele țării 
s-au unit sub semnul belșugu
lui, pentru totdeauna — sim
țim nerăbdarea mugurilor de-a 
fi flori, de-a se rotunji în fructe.

Alegem.
Votăm.
Primăvara începe cu o săr

bătoare I

Fabrica de țevi de la Roman este utilată cu mașini și agre
gate de cea mai înaltă productivitate. Operatorul Ion Tenta, 
unul din iruntașii fabricii, lucrează la tabloul de comandă al 

mașinilor de îndreptat țevi.

.Vineri s-a terminat cel de-al 
doilea concurs republican de 
vinuri organizat de Consiliul 
Superior al Agriculturii. Con
cursul a constituit o întrecere 
între podgorii, unități agricole, 
întreprinderi de vinificație, 
precum și între viticultori și 
vinificatori pențru obținerea 
în cantități sporite a unor vi
nuri de calitate superioară.

Au fost prezentate 347 de 
vinuri din toate podgoriile ță
rii produse de gospodării de 
stat, stațiuni experimentale, 
întreprinderi de vinificație ale 
Ministerului Industriei Ali
mentare și de gospodării agri
cole colective. Au obținut di
plome și medalii de aur 67, 
medalii de argint 289 și meda
lii de bronz 13 vinuri.

La concurs au fost prezen
tate și 75 probe de șampanie 
romînească, vinuri spumoase, 
musturi, vermuturi, rachiuri 
de fructe și de drojdie, co
niacuri. Aceste băuturi au pri
mit 33 medalii de aur, 39 de 
argint și 2 de bronz.

Juriul concursului a făcut a- 
precierile potrivit normelor 
elaborate de Oficiul interna
țional al vinului.

Consiliul Superior al Agri
culturii a acordat 20 de pre
mii în bani unităților producă
toare care dețin cele mai mari 
cantități din vinurile distinsa 
cu medalii de aur și argint.

★

La încheierea concursului a 
avut loc o consfătuire a viti
cultorilor și vinificatorilor la 
care s-au prezentat rezultatele 
obținute în dezvoltarea viti
culturii, a tehnologiei vinicole 
și principalele concluzii des
prinse în urma concursului.

Rezultatele concursului și 
ale consfătuirii au arătat po
sibilitățile mari existente în 
țara noastră pentru extinderea 
viilor, mărirea producției de 
struguri și a cantităților de vi
nuri din sortimentele cele mai 
valoroase care egalează și de
pășesc vinurile podgoriilor cu 
mare renume pe plan mondial.

llie Mihal — brigadier zootehnist la G.A.C. „Filimon Slrbu" 
a fost propus candidat în circumscripția electorală nr. 22 din 
satul Ghenoaica, raionul Mirii. El este apreciat pentru perse
verența și exigența pe care o dovedește In muncă, ca și în re
zolvarea treburilor gospodărești ale comunei, (fotografia nr 1).

Constantin Andrei, inginer la G.A.C. ,,Filimon Slrbu" din 
comuna Galbenu. raionul Făurei, este cunoscut ca un om care 
Împărtășește cu multă dragoste cunoștințele sale tinerilor co
lectiviști. El a fost propus să candideze in circumscripția elec
torală nr. 16 a comunei Gaibenu (fotografia nr. 2)

Laurenția Mierloiu — inginer agronom la G.A.C. „Înfrățirea" 
din comuna Glodeanu Sărat, raionul Mizil, candidează In eir-

cumscripția comunală nr. 6. Aceasta este o dovadă a aprecie
rii muncii plină de roade in gospodărie, (fotografia nr. 3)

Gheorghe Jugănaru vicepreședinte al G.A.C. „Filimon Slrbu" 
din comuna Vadul Săpat, raionul Mirii, este cunoscut ca un 
bun gospodar si un priceput organizator. Cetățenii din cir
cumscripția electorală nr. 9, i-au apreciat activitatea de depu
tat și l-au propus si candideze pentru a doua-oară-în aceeași 
circumscripție electorală, (fotografia nr. 4).

Anița Popa — crescătoare de pisări In G.A.C. din comuna 
Jirlău, raionul Făurei. Tovarășii de muncă, oamenii care o 
cunosc, au numai cuvinte de laudă pentru hărnicia tinerei co
lectiviste. Și au propus-o să candideze in circumscripția nr. 7 
a comunei, (fotografia nr. 5)
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De ce vom vota pentru

— Pentru ce votez ? Votez pen
tru munca noastră rodnică în 
gospodăria agricolă colectivă, care 
ne-a adus nouă și copiilor noștri 
fericire și bună stare. Am propus 
din rîndurile noastre candidați în 
aceste alegeri pe cei mai destoi
nici colectiviști și. intelectuali ai 
satului, oameni cu dragoste față

de dezvoltarea avutului obștesc, 
buni gospodari. Comuna noastră 
înflorește an de an, devine de 
nerecunoscut prin munca oame
nilor uniți în gospodăria colecti
vă. Și va deveni și mai frumoasă 
în viitorul apropiat. Creșterea pu
terii economice a gospodăriei co- 
lecțive este o chezășie în acest 
sens. Fondul nostru de bază a a- 
iuns astăzi la 5 400 000 lei. Valoa
rea zilei-muncă este de 33 lei. Ci
frele acestea spun multe și ex
plică faptul că în ultimii ani s-au 
construit peste 150 de case noi. că 
s-a introdus în fiecare casă cu
rentul electric, că în centrul co
munei am ridicat un cămin cui-

tural impunător. Dacă mergi în 
casa oricărui colectivist, observi 
imediat semnele bunăstării. în a- 
cest sens, numai două exemple : 
colectivistul Păun Gheorghe a 
fost retribuit pentru munca sa 
rodnică, în afară de produse, și 
cu 20 000 lei, iar un alt colecti
vist, îngrijitor la oi a ridicat în 
afară de produse, peste 10 000 lei.

Spiritul gospodăresc al colecti
viștilor a crescut și el foarte 
mult. Se gîndesc la alinierea stră
zilor, și-au propus să lege sectoa
rele din gospodărie cu drumuri 
pietruite prin muncă patriotică. 
De asemenea, va fi pietruită șo
seaua Tătaru — Comana, tot prin 
muncă patriotică. Avem o expe-

DIONISE S INCAN 
V. CONSTANTINESCU

DIN CRONICA 
SATULUI UE AZI

Recent, studenții 
gălățeni au primit 
un frumos dar: o 
nouă cantină la 
care vor servi masa 
aproximativ 2 000 
studenți. Noua can
tină este — după 
părerea specialiști
lor — printre cele 
mai moderne canti
ne studențești din 
țară. Clădirea cu-

prinde, la parter, 
magaziile de ali
mente, birourile ad
ministrative, garde
roba și spălătoare
le. La etaj se gă
sește bucătăria, u- 
tilată cu cele mai 
moderne aparate și 
sala de mese. Tot 
aici se găsește la
boratorul de cofe
tărie.

Cantina este lu
minată cu lămpi 
fluorescente și este 
dotată cu aparatură 
pentru condiționa
rea aerului. Trans
portul alimentelor 
de la parter la etaj 
și la subsol se face 
cu un lift special.

Pregătiri pentru sezonul turistic 
de vară

în masivul Bucegi se execu
tă în aceste zile, ultimele lu
crări de pregătire a noului se
zon turistic de vară. Cabanele 
Padina. Peștera, Omul și Scro- 
poasa au fost renovate și do
tate cu mobilier nou. Au fost 
puse la punct sistemele de în
călzire cu apă caldă și ilumi
natul.

Bufetele au fost înzestrate 
cu noi utilaje și aprovizionate 
din abundență cu legume, 
fructe și preparate din carne. 
Pe lîngă cabana Peștera func
ționează, începînd cu noul se
zon, un laborator de artă culi
nară, iar la Padina a fost mă
rită capacitatea cantinei. Se

zonul va găsi masivul Bucegi 
îmbogățit cu noua construcție 
a telefericului și cu noi dru
muri turistice. Printre acestea 
se numără și construcția dru
mului de la Sinaia — prin 
muntele Păduchiosu — spre 
cabanele Cheile Zănoagei, Pa
dina, Bolboci și Peștera, dat 
recent în folosință. Acum se 
fac noi marcaje ale drumuri
lor și potecilor turistice, iar 
instructorii turistici care vor 
lucra ca ghizi în masivul Bu
cegi participă la instructaje 
organizate de oficiile de tu
rism și de filiala O.N.T. Car- 
pați.

(Agerpres)

CONCURS PENTRU ARHITECT! ȘI PROIECTANT!
Comitetul de Stat pentru Construcții, Arhitectură ți Siste

matizare, a organizat un concurs pentru arhitecții și proiectanții 
din toata țâra, pe tema proiectării halelor universale cu un sin
gur nivel.

Cele 28 de proiecte, selecționate pentru concurs, sînt expuse 
in Capitală, în sala din Bd. Magheru nr. 36.

(Agerpres)
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CUM AU ÎNDEPLINIT

HOTÂRÎRILE

COMITETULUI U.T.M
u trecut aproape 
trei luni de cînd, în 
organizația U.T.M. 
de la Fabrica texti
lă „Dorobanțul” din 
Ploiești, a avut loc 
ședința în care co-

U.T.M. pe întreprin- 
prezentat darea de

„Noi obiective industriale pe 
harta patriei”. Pregătite din 
timp, expunerile au fost comple
tate cu programe artistice, filme 
documentare, vizite făcute la 
Muzeul regional de istorie și la 
Muzeu] „Lupta revoluționară a 
proletariatului în regiunea Plo
iești”. Programul „joilor tinere
tului” este alcătuit cu pricepere 
și se bucură de aprecierea tine
rilor. Este un obicei aici Ia „Do
robanțul” : serile distractive ale 
tineretului aînt pregătite în co
laborare cu comitetele U.T.M. de

din 50 de membri, atragerea unui 
număr de 20 de tineri în forma
țiile de danauri, orchestra de 
muzicuțe și soliști vocali. Spec
tacolele prezentate pe scena sălii 
de festivități s-au bucurat de a- 
precierea spectatorilor. Brigada 
artistică de agitație și*a prezen
tat cele 5. programe noi și pe 
scenele căminelor culturale din 
Cojasea, Negoești, Păstîrnacu, 
Bucov, Buda, Tirșor și altele.

Cu aceeași grijă s-a ocupat 
comitetul U.T.M. și de pregătirea 
tinerilor pentru discuția finală a

mitetul 
dere, a 
seamă anuală. Cu acest prilej, 
anali'ZÎnd munca desfășurată 
pină atunci, participanții la șe
dință au făcut numeroase propu
neri privind îmbunătățirea acti
vității cultural-educative, orga
nizarea instructivă și plăcută a 
timpului liber. Iată cîteva.

Informareă tinerilor cu princi
palele evenimente politice, ține
rea unui ciclu de conferințe, an
trenarea unui număr cit mai 
mare de tineri in activitatea ar
tistică, vizionări de spectacole 
în colectiv urmate de discuții, 
organizarea a două concursuri 
„Cine știe, cîștigă”, avînd ca te
mă bibliografia concursului „Iu
biți cartea”, seri literare, 
cenzii.

Am urmărit felul cum s-au 
deplinit aceste hotărâri

Chiar în luna decembrie, 
toate cele 11 organizații U.T.M. 
da secții tineri mai biue pre
gătiți au primit sarcina de a răs
punde de informarea politică. 
Astfel, Gongu Dumitru, Guțan 
Aurelia de la filatură, Ifrxm Șer*

re-

în-

în

însemnări din activitatea cultural-educativă deșfășu 
rată de comitetul U.T.M, al Fabricii textile 

„ Dorobanțu“-Ploiești

bana. Vișinescu Emilia de la țe
sătorie au urmărit cu atenție 
presa extrăgînd principalele eve
nimente politice internaționale ți 
evoluția lor, folosindu-se în a- 
celași timp și materiale tematice 
apărute în reviste și broșuri. 
Pregătită în acest fel, informarea 
politică ținută de două ori pe 
lună este un bun prilej de îm
bogățire ți de adîncire a cunoș
tințelor politico-ideologice ale 
tiuerilor. Acestora li s-au adău
gat conferințele din cadrul ciclu
lui „Realizări obținute sub con
ducerea partidului în opera de 
desăvârșire a socialismului”. Te
mele acestor conferințe au fost 
alcătuite, la propunerile utemiști- 
lor, de către 
din ingineri, 
tului U.T.M.. 
ținute, pînă 
„Dezvoltarea
Ploiești în anii regimului demo
crat-popular”, ..Ce a dat regimul 
democrat-popular tineretului”,

un colectiv format 
membri ai comite- 
profesori. Au fost 
acum, conferințele 

orașului și regiunii

la întreprinderile din apropiere. 
Intr-o eăptăhiînă, gazde sînt ti* 
nerii de la ..Dorobanțul” iar în 
cealaltă săptăniină, ei sînt oas
peți ai celor de Ia Rafinăria Te- 
leajen sau de la întreprinderea 
„Feroemail”. Se creează astfel un 
larg și rodnic schimb de expe
riență, în care un cuvînt impor
tant îi au de spus artiștii ama
tori. lată pe scurt, programul 
unei astfel de seri: brigada ar
tistică a prezentat un scurt pro
gram, apoi a avut loc un con
curs pentru cel mai bun recita
tor și, bine înțeles, dans. Aceste 
programe, interesante și varia
te, atrag un număr mare de ti
neri.

Una din hotârîrile ședinței a 
fost și antrenarea unui număr 
tot mai mare de tineri în activi
tatea formațiilor artistice. Să ve
dem cum s-a îndeplinit această 
hotărîre. Cîteva cifre : o nouă 
brigadă artistică de agitație în 
secția țesătorie, un cor format

concursului „Iubiți cartea”. De
seori, sala de festivități a găzduit 
seri literare în care cititori ar
tistici ai fabricii au prezentat 
fragmente din operele scriitori
lor I. L. Caragiale, Tudor Ar* 
gliezi, Marin Preda, precedate 
de recenzii, expuneri succinte 
de biografii. Acum se pregătește 
un concurs „Cine știe, câștigă” 
pe teme alese din bibliografia 
concursului. Pentru o mai bună 
pregătire a participanților la 
concurs comitetul U.T.M. a luat 
hotărîrea să organizeze comisii 
ale concursului Ia nivelul fiecă
rei secții.

Preocupați de însușirea te
meinică a conținutului de idei 
al cărților cuprinse în bibliogra
fia concursului, tinerii propun 
noi măsuri, inițiative. Printre a- 
cestea se numără și inițiativa ti* 
nerilor din secția filatură.

Toți cei 167 de tineri din sec
ția filatură au hotărît să-și cre
eze biblioteci personale. Iniția-

tiva lor a fost preluată și de cei
lalți tineri din fabrică. La Sediul 
comitetului U.T.M. pe fabrică, 
la loc de cinste se găsește acum 
drapelul de organizație fruntașă 
pe oraș în acțiunea de difuzare 
a cărții. Tot pentru populariza
rea cărților în rindurile tinerilor 
s-a propus organizarea unui 
curs de recenzii la cărțile 
mai mult solicitate. Ideea a 
bună. Și iată că în această 
a avut loc primul concurs 
a demonstrat că în fabrică 
tea are prieteni mulți și stator
nici.

Tot filatoarele au propus or
ganizarea unei zile dedicată cîn- 
tecului și versurilor. Prima sea
ră de versuri intitulată : „Poeții 
cîntă partidul” au organizat-o 
de curînd la sala de festivități. 
Versurile recitate de filatoarele 
Aurelia Guțan, Elisabeta Tudo- 
rache, Mariana Sîrzea, Elisabeta 
Mihai, Victoria Zet au fost a- 
plaudate de zeci de tineri din 
fabrică. Orchestra de muzicuțe a 
fabricii este compusă tot din ti
nere care lucrează în secția fila
tură. în activitatea culturală a 
secției se vor înscrie, în curînd. 
un cor și o brigadă artistică de 
agitație. Așadar, aici se închea
gă tradițiile frumoase ale unei 
vieți culturale proprii secției. 
Iată de ce credem că preocu
parea comitetului U.T.M. trebuia 
să se îndrepte mai eficient spre 
generalizarea în toate organiza
țiile U.T.M. din fabrică a exem
plului bun oferit de activitatea 
culturală din secția filatură.

Viața culturală a colectivului, 
în ultima vreme, do- 
hotărîrile luate de 
fost bine gîndite, 

cerințelor tineretului

mai bogată 
vedește că 
utemiști au 
răspunzând 
din fabrică.

CE VOM VOTA

carc 
car-

O lecție practică : tăieri de fructificare ale pomilor în livezile pe rod Elevii anului Ill al 
Centrului școlar agricol Geoagiu urmăresc, eu mult interes explicațiile și demonstrațiile pe 

care le face inginerul Pasc Ihsie.

CANDID AȚII F.D.P.PENTRU
(Urmare din pag. 1)

LIVIA ANDREI

pentru meseria

Școlii de maiștri,

ION PETRCHANU, 
directorul căminului cultu- 
ral din comuna Ltmhnu:

urarea
fac din tot sufle-

asa de cultură a 
tineretului din ra
ionul Tudor Vla- 
dimirescu. în sala 
de festivități sînt 
prezenți peste 700 
de tineri și tinere,

eîbvi ai școlilor profesionale 
bucureștene. S-au adunat aici 
cu prilejul unei î'ntîlni'ri orga
nizate de Cdmitetul orășenesc 
U.T1M. București. Au venit 
pentru a sta de vorbă ucenici, 
muncitori vîrstnici, absolvenți 
aj școlilor profesionale, stu
denți.

...Liniște profundă. Sutele de 
priviri sînt ațintite spre sce
ne- Vorbește acum maistrul 
Andrei Bașa de la Uzinele „23 
August".

Aseară, spune vorbitorul, am 
trăit o mare bucurie : împreu
nă cu cîteva sute dintre tova
rășii mei de muncă, muncitori 
și maiștri, care au împlinit 
peste 25 de ani de cînd lucrea
ză fără întrerupere în uzină, 
am fost sărbătoriți de întregul 
colectiv. Bucuria aceea mare, 
izvorîtă din grija deosebită, 
respectul și adînca prețuire pe 
care partidul și statul nostru 
le acordă astăzi muncitorilor, 
tuturor oamenilor muncii, ne-a 
făcut să ne gindim cîteva cli
pe și la zbuciumata noastră 
copilărie și tinerețe. Mă gin- 
deăm aseară la voi și vă spu
neam în gind ceea ce auziți 
acum ; la vîrsta voastră, noi 
nu am avut parte de fericire, 
de bucurii. Noi am furat me
seria în condiții grele, de tru
dă și umilințe, de muncă chi
nuitoare în atelierele patro
nilor.

Să privim puțin la condițiile 
în care învățați și trăiți voi. 
Prin grija partidului și guver
nului voi aveți totul: școli 
multe și bune, înzestrate cu 
tbt ceea ce este necesar pro- 
cesului_ de îuvățămînt 4 aveți 
îmbrăcăminte bună, manuale, 
profesori bine pregătiți și cu 
dragoste de muncă vă stau la 
dispoziție ; în, uzine și fabrici, 
pe șantiere, sînteți primiți cu 
toată căldura și ajutați părin
tește de către muncitorii vîr-

stnici pentru a ajunge să stă- 
piniți tainele meseriei alese. 
Pentru a vă îmbogăți continuu 
mintea și sufletul cu noi cuno
ștințe, pentru a vă putea pe
trece folositor timpul liber, a- 
veți la dispoziție biblioteci, 
cluburi, case de cultură. După 
absolvirea școlii sînteți re
partizați cu toții în locuri de 
producție după meseria aleasa, 
și după calificarea obținută și 
sinteți retribuiri in raport cu 
munca și pregătirea voastră.

Condițiile acestea vă obligă 
la un singur lucru : să învă- 
țați temeinic, să creșteți oa
meni adevărați, cadre de nă
dejde pentru economia patriei 
noastre dragi. Este și 
pe care v-o 
tul 1

Ciobotaru Georgeta, elevă în 
anul l al _
Grupul de construcții — Bucu
rești și Gavril Vasile, student 
în anul V al Facultății de in
stalații și utilaje a Institutu
lui politehnic din Capitală, 
care au luat apoi Cuvântul, au 
arătat în mod concret, prin 
exemplul lor, drumul pe care 
merg astăzi sute de mii de ti
neri din patria noastră, drum 
indicat de partidul nostru și 
care duce la împlinirea celor 
mai îndrăznețe, celor mai îna
ripate visuri ale tinerei gene
rații. Cei doi tineri au ales, 
după terminarea școlii de 7 
ani, o școală profesională. Au 
absolvit școala aceasta și du 
intrat în producție. Fiind frun. 
tași la locul de muticii, dornici 
de a învăța, au început săcȘi

continue studiile urrnind în
vățământul seral. Gavril Vasile . 
a absolvit școala medie sera
lă, a urmat apoi o școală de 
maiștri și acum se află in 
pragul absolvirii facultății. 
Peste cîteva luni se va întoar
ce, cu diploma de inginer în 
buzunar, la locul de muncă de 
unde a plecat cu ani în urmă. 
Ciobotaru Georgeta merge 
pe aceeași cale. E în clasa a 
Xl-a a școlii medii serale și 
în anul l al școlii de maiștri. 
După absolvirea acestora, e 
hotărîtă să urmeze o facultate.

Pentru sutele de elevi din 
sală exemplul vorbitorilor a 
fost însuflețitor. Ei au înțeles, 
încă odată, că pentru a ajunge 
să stăpînească — fie ca mun
citori, ca tehnicieni, maiștri 
sau ingineri — tehnica nouă 
pentru a deveni cadre capabile 
care să ajute la desăvîrșirea 
construcției socialismului, li se 
cere să învețe temeinic, să-și 
iubească profund meseria, să 
fie disciplinați.

Cîțiva elevi care au vorbit în 
continuare, în numele cole
gilor lor, s-au angajat să înde
plinească aceste cerințe.

Intilnirea organizată de Co
mitetul orășenesc U.T.M. Bucu
rești a avut o puternică in
fluență eddeiitivă asupra vii
torilor muncitori. (

Artiști ai teatrului de opere
tă și ai Teatrului satiric mu
zical „C. Tănase" au prezentat 
apoi un program artistic, după 
care a urmat o reuniune to
vărășească.

GH. ȘOVU

f Silvia Bodoroș și Elena Flo-1 
( rea sînt două dintre tinere-1 
f le urzitorese fruntașe de la j 
]• Fabrica de postav Buhuși.l 
I. Foto: O. PLECAN .)

...... ... J

Concerte lecții

în ajutorul
iubitorilor

de muzică
darwta tic a înlesni tinerilor 

iubitori de muzică, cunoașterea șl 
adincirea anumitor noțiuni muzi
cale, Casa de discuri Electrecord a 
făcut apel la compozitorul și pro
fesorul Alfred Mendelsohn care în 
mai multe prelegeri — imprimate 
pe trei discuri mari — lămurește 
o serie de probleme iundamentale 
ale muzicii.

Primul disc tratează o serie de 
chestiuni legate de noțiunile de 
melodie și ritm. Un interes deose
bii prezintă discul al doilea în care 
Sint comentate pe larg, cu multe 
exemple concrete din lucrările cla
sice și moderne, noțiuni elemen
tare de armonie și contrapunct, le
gile naturale ale scrierii armonice, 
consonantele și disonantele. în cel 
de al treilea disc sint prezentate 
instrumentele care alcătuiesc or
chestra simfonică, funcția si va
loarea lor expresivă în acest mare 
ansamblu.

Adevărate lecții de muzică reali
zate la un nivel înalt, accesibil 
atrăgător și instructiv, cele trei 
discuri publicate zilele trecute de 
Electrecord reprezintă un minunat 
prilel oferit tinerilor de a-și însuși 
o serie de cunoștințe esențiale cu 
privire la arta sunetelor.

I. PÂNDELE

Studenți horticultori la practica
De curînd, studenții anului I de la Faculta

tea de horticultura a Institutului agronomic 
din Iași au fost repartizați să facă practică 
la_ stațiunea experimentală și la G.A.S. Du
nărea și Vădeni din raionul Brăila.

Practica în producție, care va dura peste 50 
de zile, va constitui un bun prilej pentru stu
denți de a aprofunda cunoștințele teoretice 
căpătate la curs și de a acumula alte noi cu
noștințe. Programul bine Întocmit și sprijinul 
dat din partea conducerii întreprinderii vor 
contribui din plin la formarea noastră ca vii
tori specialiști în agricultură. Studenții repar
tizați la stațiune și-au început deja activita-

tea. în prima zi au făcut cunoștință cu sec
toarele de activitate, cu soiurile și varietățile 
de aici. Ei au primit explicații din partea di
rectorului stațiunii, tov. Rene Ștefan. Toți 
vroiau să afle cit mai multe, să se documen
teze cit mai bine.

Mulți studenți, printre care Ceaușu Ion, 
Babeș Petrache, Nedelcu Voicu, au venit di
rect din producție. Practica aceasta le oferă 
noi satisfacții. Dorința tuturor studenților este 
să lucreze cit mai bine pentru a fi la înălți
mea cerințelor.

N. ȘT. POPOVICI
student

SUCEAVA (de la corespon
dentul nostru). Filarmonica 
de stat din Botoșani, 
zintă periodic. în fața pu
blicului, concerte-lecții. 
fel, de curînd, în orașele 
Botoșani și Suceava s-a pre
zentat concertul-lecție pe te
ma „Elementele de bază ale 
muzicii”. Această temă a fost 
expusă în fața unuț numeros 
public de către George Pascu, 
conferențiar universitar din 
Iași, iar Filarmonica de stat 
din Botoșani, dirijată de Er
vin Acel, a susținut tema prin 
exemplificări muzicale- din lu
crările simfonice ale lui Geor
ge Enescu, Mozart, Beethoven, 
Prokofiev etc. Concertele lec
ții au fost mult apreciate de 
public.

pre-

Ast-

fit .. • * • <

riență bogată în domeniul 
acesta. Doar tot noi, acum 
cîțiva ani, am luat parte la 
construirea prin muncă patri
otică a unej porțiuni din-șo
seaua asfaltată Constanța - 
Negru Vodă. Pe această șosea 
de asfalt, acolo unde ea stră
bate mijlocul satului nostru, 
am instalat de mult iluminățul 
public cu lămpi fluorescente. 
Oamenii vor acum să intro
ducă iluminatul și pe străzile 
laterale.

Toate acestea arată convin
gător cît de mult s-a transfojf- 
mat chipul satului nostru, via
ța oamenilor, hotăfîrea lor de 
a-și face viața tot mai fru
moasă.

ai bibliotecii vorbesc despre 
același lucru.

Mai este oare nevoie să a- 
daug dorința colectiviștilor de 
a spori numărul formațiilor ar
tistice amatoare ? Toate a- 
cestea grăiesc de la sine des
pre .viața nouă pe care o tră
iesc azi oamenii din Limanu 
pentru .pare votează fiecare la 
3 martie.

FLOAREA PETRE, 
fngrijitpape 'die păsuri. la 
G-A.C. 'ăin satul Dulcețti ;

Elevi
}• In iiecare zi pîrtia Clăbuce- 
( tului este martora unor noi per- 
f iormanțe ale pasionalilor schiu- 
} lui.
I Cei mai, credincioși prieteni 
( ai pîrtiei, elevii școlii sportive 
' Predeal, sint nelipsili la coa

sir^uincioși sportivi inlentați
cursuri și antrenamente. Aici 
pe Clăbucet pornesc in prima 
cursă începătorii, aici își desă- 
vîrșesc zi de zi măiestria, schi
ori cu experiență. Mihalea Ca- 
sapu, Viorica Vintilă, Cișmășu 
Manea, Rotaru, Stoica, mai ieri

în fotografii, tinerele schiou a Naftan și Viorica Vintilă.

începători, sînt invitați astăzi 
Ia marile întreceri republicane.

...Mihaela își așează în ruc
sac cele necesare unei mari 
întreceri în Bucegi. Avea sen
zația că-i mai lipsește ceva, 
își aruncă privirea prin cameră 
și zărește ghiozdanul care o în
soțește în iiecare zi la școală. 
Da, și-a amintit, cărțile : mate
matica, fizica, limba romînă. Un 
schior pleacă în munfi purtînd 
în rucsac cărți de școală. Un 
amănunt la prima vedere. S-ar 
cuveni să știm 
haela Casapu 
permanentă de 
școlară. Oricît
fi în sport ea nu-și poate îngă
dui să lase cărțile să se prăfu- 
iască. Profesorii școlii, colegii 
săi, o prețuiesc nu numai pen
tru calitățile sale sportive, ci 
mai cu seamă, pentru sîrguinfa 
la învăfătură : (în catalog Mi
haela are numai note de 9 și 
10). Și comportarea Mihaelei 
nu este un exemplu izolat. Ta
lentul, îndemînarea sportivă, 
nu exclude grifa și preocuparea

că sportiva Mi
se preocupă în 
pregătirea sa 

de talentată ar

pentru învățătură. Acest lucru] 
este bine știut de fiecare) 
cursant al școlii sportive. Cell 
aproape 100 de elevi ai secției] 
de schi au promovat cu succes!

Minodora

Tomescu ■

anul trecut. Cei mai buni schi-1 
ori s-au situat și printre frun- j 
tașii la învățătură. '
Zerman (ci. a IV-a). Dan Suș-{ 
treanu și Constantin 
(clasa a Vl-a) ca și Viorica Vin-', 
tilă sînt doar cîteva exemple. ■

In curînd, prima promoție va^ 
absolvi școala. Elevii de astăzi,\ 
talentați la sport, sirguincioși la j 
învățătură vor fi mîine vred-; 
nici instructori sportivi. j

...Zilele acestea am aflat o 
veste îmbucurătoare : cinci din
tre elevii școlii sportive de Ia 
Predeal au fost selecționați înj 
formația republicană care ne va ‘ 
reprezenta (ara la întrecerile, 
internaționale școlare de schi'; 
de la Budapesta Prietenii pîr
tiei Clăbucetului pășesc vigu
ros pe drumul consacrării, al 
măiestriei sportive. i

V. RANGA

— Pentru ce votez ț Tot ce 
este în jurul nostru ne ajittă 
să dăm cu ușurință acest răs
puns. In programul x pe cară 
brigada artistică de agităție îl 
pregătește pentru 3 martie, in
titulat „Hai la vot“, există o 
parte a acestui răspuAs. Se 
vorbește despre gospodăria 
noastră milionară, despre tra
iul îmbelșugat al colectiviști
lor, despre condițiile pe care 
le au pentru o viață culturală 
bogată. Pe scurt, iată cîteva 
fapte care vorbesc despre con
dițiile care sînt create la noi 
pentru activitatea culturală. 
In 1960 s-a inaugurat un că
min cultural. Mai bine zis, e 
vorba de un mic palat al cul
turii. Căminul cuprinde o sală 
pentru spectacole de teatru 
sau cinema cu o capacitate de 
500 locuri, un club, o biblio
tecă cu peste 5 000 volume, 
în cadrul clubului activează 
formațiile artistice. Fiii colec
tiviștilor și colectiviștii înșiși 
— peste 120 de persoane — vin 
să joace în brigada artistică de 
agitație, la. cercul de teatru, să 
cînte la cor sau taraf, să dan
seze. Este un cămin pe măsura 
posibilităților și .cerințelor 
harnicilor noștri colectiviști.

In cadrul căminului funcți
onează permanent un muzeu 
de artă plastică. Colectiviștii 
din Limanu sînt posesorii unei 
colecții de picturi, sculptură 
și lucrări grafice ale unor ar
tiști contemporani consacrați. 
O colecție valoroasă care vor
bește despre gustul pentru 
frumos al oamenilor de aici, 
despre nivelul lor de trai.

In sala de spectacole, fru
mos luminată cu neon, au po
posit adesea colective de frun
te ale artei interpretative, îm
bogățind colectiviștilor viața 
spirituală, iar miile de cititori

— Aș putea să vă spun mul
te. Fiecare dintre noi votăm 
firești, pentru viata noastră 
nouâ.

Eu am intrat în 1956 în gos
podărie. Sub ochii mei au a- 
părut construcțiile gospodăriei: 
grajduri, maternități, magazii 
de cereale ; munca se desfă
șoară mai organizat, mal bine, 
pentru că oamenii au învățat 
mai multe din cărți Ași, de la 
cursurile noastre agrozooteh. 
nice. Pentru creșterea bunăst.ă-, 
rii, gospodăria și-a mărit, fireș
te, acele sectoare care aduc ve
nituri mari. Și astfel, a luai 
ființă și un sector de păsări. 
Anul trecut am cerut să lucrez 
la acest sector, iar dorința 
mea a fost apreciată așa cum 
se cuvine. Dar, trecînd să în
grijesc de păsări, am constatat 
că nu este vorba de un lucru 
pe căre îl cunosc bine. Una 
este să crești cîteva găinj în 
bătătură și alta să ai în grijă 
sute. Și, cum la noi, mai toți 
colectiviștii învață, am început 
să învăț și eu. Inginerul cbș 
lectivei noastre a început să 
ne predeă lecții despre nutri
ție, despre îngrijirea tuturoi 
raselor de păsări Eforturile de 
a învăța, de -a fi eîț mai de 
folds, gospodăriei le-am făcut, 
înțelfegînd zi l}e zl că înflon- 
rea vieții în cdtectivă depi«â'? 
de fiecare cblectîvist m parte

Acum, noi c^le 3 cqhffiliviste 
din sectorul șvicol îngrijim de 
1600 de păsări; dar dorim că 
acest număr să se dubleze, să 
se tripleze. E un lucru în pu
terii© noastre și știm că asta 
folosește gospodăriei, nouă, 
tuturor.

tate de la el. Am învățat de 
la el. am învățat de la oameni 
asemănători lui. Condițiile de 
muncă în S.M.T., dezvoltarea 
acestuia, mi-au permis să în
văț bine meseria de tractorist, 
tti ultimii ani, la S.M.T. s-au 
făcut noi construcții, remize, 
ateliere, au venit tractoare noi- 
Ca urmare, astăzi-,-în brigada 
rrbastră de 11 oameni avem tot 
ătîteâ tractoare noi de ultimul 
tip. >

îndrăgind mașinile agricole, 
hu numai că am devenit trac
torist, dar am adus în. familia 
mecanizatorilor și pe fratele 
meu Gheorghe și pe cumnatul 
meu Munteanu Dumitru.

Astăzi, la G Ă.C, din Mcș- 
neni (S.M.T.-u] nostru deser
vește opt gospodării colective) 
unde brigadă noastră lucrează 
permanent, muncă tractoriști
lor a devenit tot mai ștrjns 
legată de realizării^- și /preo
cupările de viitor ale colecti
viștilor. Ne bucurăm fault de 
munca rodnică a colectiviști
lor, dp recoltele sporite la-gnu 
și pofutnb. la floarea-soqrelpi 
și la orz pe care le Obțin In 
fiecafe din aceste succese exis
tă și-părticica noastră de mun
că.

Pentru bucuria de a trăi din 
plin satisfacțiile muncii noas
tre vom vota din toată inima 
la 3 martie.

IANCU NICULAEr 
directorul $6olii medii din 

comuna Topraisar ;
_________

MARIN DUMITRIU, 
tractorist la S.M.T. din co

muna „23 August" ;

— In circumscripția electo
rală unde votez candidează in
ginerul Mereu Traian pe dare 
îl cunosc bine. Nu o dată a ve
nit el la brigada noastră învă- 
țîndu-ne să pregătim ogoare
le pentru o recoltă bogată. n« 
odată ne-au fost de folos cu
noștințele agrotehnice căpS-

— In toamna acestui an vbm 
termina construcția noii noăsr 
tre clădiri de școală medie. E 
o construcție frumoasă — 8 
clase spațioase, laborator de 
fizico-chimice. mobilier ; nou, 
etc, Se simțea nevoia unei a- 
semp^ea construcții. La Școala 
noastră medie învață și copiii 
colectiviștilor din. cbmunele 
învecjnște: Bărăganul. Me- 
reni, Pecineaga. Osmâncea. Lo
calul actual ® bun, dar nu e 
deajuns In internatul nostru 
avem 40 de locuri. Și interna
tul a devenit mic. Mare mi-a 
fost bucuria auzindu-i pe co
lectiviști discutînd într-una 
din, recentele adunări electo
rale despre școală, despre în- 
vățămînt.

— O să ajutăm cu munca 
noastră să terminăm mai 
pede construcția școlii și 
iernatului — spuneau ei. 
toamnă, copiii să învețe 
tr-un loca] nou.

Au dezbătut împreună

re- 
in-
In

în

Au dezbătut împreună cu 
candidatul lor în alegeri. înde
lung, aceastS problemă. O vor 
rezolva, vom avea școală nouă 
și un internat cu un număr 
■dubla de locuri. Acest faptj 
mi se pare grăitor pentru noile 
condiții ce sînt create copiilor 
colectiviștilor de a învăța, 
pentru noul peisaj a! Satului 
socialist. Da. avem aentmuă- 
rate bucurii în această zi de 
sărbătoare, cînd mergem cu 
tații la vot.

------ —--- ■ ' ”

In rireva 
RlNDURI

• Primul titlu la campionatele mondiale de patinaj artistic de lâ Cor
tina d Ainpezzo a fost câștigat de cuplul Marika Kilius—Jurgen Baumldr 
(R. F. Germană), învingători cu două săptămîni in urmă și la eutopiinife 
de la Budapesta. Pe locul dpi s-a clasat perechea sovietică Ludmilla Be- 
lusova—Oleg Protopopov. Dar diferența dintre cele două cupluri a fost 
mai mică de un punct Comentatorul agenției „France Presse" trșjjspșițp 
că patinatgrii șpvietici s-au prezentat magnific, excelând mai ales prin 
rapiditatea pașilor și armonia execuției. Medalia de bronz a revenit tot 
unui cuplu sovietic : Tatiana -Zuk și Alexandr Gavrilov, care au reușit să 
întreacă pe canadienii Gertrude Desjardins și Maurice Lafrance.
• Turneul internațional de tenis pe teren acoperit a continuat la Mos 

cova cu desfășurarea sferturilor de finală ale probei de simplu bărbățî. 
O mare surpriză a furnizat jucătorul Șoviețjc Andrei Potanin, care Lă 
învins cu 6—4, 2—6, 8—S pe cunoscutul campion danez Jorgen Ulrich. 
Mozer a cîștigat la Parmas cu 6-—1, 6—t *, Leyus l-a învins pe Egorov cu 
7—5, 6—2, iar danezul Lesley, 1-a întrecut cu 6—4, 6-2 pe Lihaciov. în 
semifinale, Potanin întilnește pe Leyus și Lesley pe Mozer.
a 1navin^ntaA ’9 frnaif f<mei Pertehea Dimitrieva-Băkseeva
a învins cu 6—2, 6—4, cuplul Ermolaeva—Potanina.
, *T^.eife,‘onat° maaeulină de handbal a R. P. Romine, aflată -în fuHW» 
lx .ar, e ^can(^inave> a jucat la Helsingborg cu reprezentativa Suediei 
beciul s-a terminat cu scorul de 16^14 (^—7) fa favoarea sportivilor 
suedezi.
B *r,E£hipa bucureșteană de fotbal Progresul a Susținut un hț>u fqc in 
R. P. Bulgaria întîlnind Ia Stanke Dimitrov echipa locală „Marek” Gaz
dele au cîștigat cu 2—1
• Duminică seara cu Începere de la orele 20 sala .sporturiltit ife (6 

Floreasta va găzdui intilnirea de box dintre echipele selecționate Mi 
R. P. Romine și R P. Polone din cadrul „Cupei Europei". Intilnirea sus 
cită un mare interes în rindul amatorilor spoitului cu mănuși din tpja 
noastră. Oaspeții sosesc în Capitală în cursul dimineții de astăzi fepla 
sind o iormatie redutabilă in frunte cu cunoscuta campioni Olebir Fie 
trzykowski, Guttman. Kulel si alții

*
Studioul nostru de televiziune vâ transmite din turul orei 20.3<t destă 

surarea reuniunii.
(Age frits)

Cinematografe
Lupeni 29 : Patria,, Bucu

rești, 6. Coșbuc ; Camelia : 
Republica, E. Păvel; Reciobra: 
ruleăză ]a cinematograful Gh. 
Doja ; Absență 1nd?lQngafă : 
Mâgheru ; Inelele gloriei: 1 
Măi, Alek. Săftiă ; Cinci oa
meni la di-um rul-ebdă la eîhfe- 
matogrăfete : I "C Ffimu, 
Gri vIU : Povestiri despre re
voluție : Tineretului. Aiex. 
Popov, I Pintilie ; Medicul 
și vraciul : Victoria ; Pro- 

doamnei Warren 
la cinematograful

|

Cesiunea 
ratează 
Lumina t Baromil de Miinch- 
hausen : Central, Arta, B De- 
idvrancea Program pentru 
copii dimineața. Divorț ita
lian — după amiază : 13 Sep
tembrie: Program de filme do
cumentare : Timppri Noi 4
Frumoasa americană rulează 
la cihematogr.aîul : Mșjțțm 
Gorki : Divorț italian rulează 
Tă cinematografele : V. A- 
lecsindrj, înfrățirea între po
poare. 8, Martie, ^loreasca.; 
Marile Speranțe rulează la cj- 
■ftematograffele : C-.tiq David. 
G. BăcoVia ; Agentul X 25 ițj- 
ieSzS ' Ia . cinematogra'fpi V. 
ttoăită ; Omul cu Obiectivul : 
Unirea; Patru inimi : Flacăra; 
Partea ta de vină ruleăză la 
elhemwigraful : T. Vlaftiml- .

Moartea în în'stila de 
zahăt : Mînrito : Druri) de în
cercare : Munca ; Mările fami
lii : Popular; Lizzie Mac Kajr? 
Moșilor.

i
I

I..



Vasile Hrișcu de la Fabrica „Steaua roșie" Bacău, conduce briga
da care lucrează la mașinile de liniat hîrtie. Depășind planul in 
medie cu 20 la sută, colectivul său se menține de mai multe luni 

fruntaș în producție.
Foto : O. PLF.CAN

Înmînarea unor distincții 
ale R. S. Cehoslovace 

unor medici romîni
Pentru activitatea desfășu

rată în cadrul relațiilor de 
colaborare dintre societățile de 
științe medicale din R. S. Ce
hoslovacă și R. P. Romînă, So
cietatea științelor medicale 
„J. E. Purkyne” din R. S. Ce
hoslovacă a acordat diplome 
de membru de onoare medici
lor romîni: prof. dr. Valeriu 
Bologa, om de știință emerit al 
R. P. Romine, șeful catedrei de 
istorie a medicinei de la In
stitutul medico-farm^ceutic 
din Cluj, prof. dr. Emil Cră
ciun, șeful catedrei de anato
mie patologică de. la Institu
tul medico-farmaceutic din 
București, prof. dr. Scar- 
lat Longhin, șeful catedrei dă

dermatologie de la același in
stitut și prof. dr. Florian Ul- 
meanii, șeful catedrei de fizio
logie a Institutului de cultură 
fizică din București.

Cu prilejul înmînării aces
tor distincții medicilor din Ca
pitală, ambasadorul R. S. Ce
hoslovace lș București, Jaro
slav Sykora, a organizat vineri 
la amiază o întîlnire priete
nească la sediul ambasadei.

Au luat parte Sandu loan, 
adjunct al ministrului sănă
tății și prevederilor sociale, 
reprezentanți ai Ministerului 
Afacerilor Externe și Uniunii 
societăților de științe medicale 
din R. P. Romină, medici.

(Agerpres)

Sesiune științifică
La sosîunfea anuală de refe

rate ștjjBțițice a Institutului 
de cercetări pentru, cereale și 
plante tehnice-Fuiidulea, care 
s-a încheiat joi în Capitală, 
cercetători din stațiunile ex
perimentale, specialiști din in- 
vățămîntul agricol superior, de 
la Consiliul Superior al Agri
culturii și din unități de pro
ducție au prezentat o serie de 
referate sintetizînd rezultatele 
unor cercetări efectuate în 
ultimii 3—5 ani în cultura 
plantelor de cîmp.

Cercetătorii din sectorul a- 
meliorării plantelor au pre
zentat, între altele, noi hibrizi 
și soiuri valoroase la princi
palele plante agricole. Din da
tele comunicate rezultă că hi
brizii dubli de porumb 208 și 
405 creați la Fundulea sint 
rezistenți la secetă și cădere 
dînd producții de 5 000—7 000 
kg boabe la hectar în cultură 
neirigată.

Referatele privind aplicarea 
îngrășămintelor la grîu, po

rumb și sfeclă de zahăr au 
scos în evidență posibiiitățiie 
mari existente pentru sporirea 
producției prin aplicarea unei 
ingrășări raționale in funcție 
de cerințele biologice ale plan
telor și condițiilor pedoclima
tice din zonele de cultură.

în domeniul agrotehnicii 
culturilor irigate au fost pre
zentate referate privind influ
ența densității hibrizilor dubli 
de porumb și agrotehnica soiei 
pentru boabe și siloz.

Pentru aplicarea în produc
ție a rezultatelor cercetărilor, 
institutul organizează anul a- 
cesta un număr sporit de 
puncte de sprijin în G.A.S. și 
G.A.C., iar specialiștii fac re
comandări cu prilejul consfă
tuirilor, schimburilor de expe
riență sau vizitelor la stațiuni 
în legătură cu felul în care 
trebuie folosite, în condițiile 
specifice ale unităților, rezul
tatele cercetărilor.

(Agerpres)

Spectacol de gală
cu filmul brazilian „Cuvintul dat"

Vineri seara a avut loc la 
cinematograful „Republica” 
din Capitală un spectacol de 
gală cu filmul artistic brazi
lian „Cuvintul dat”.

La spectacol au asistat 
Eduărd Mezinceșcu, adjunct ăl 
ministrului afacerilor externe, 
Virgil Florea, vicepreședinte 
al Comitetului de Stat pentru 
Cultură și Artă, Ăl. Buiean, 
vicepreședinte al I.R.R.C.S., 
conducători ai unor instituții 
centrale și organizații obștești, 
oameni de artă și cultură, un 
numeros public.

Au fost de față Carlos Ja- 
cyntho de Barros, ministrul

Braziliei în R- P. Romînă, și 
membri ai legației, șefii unor 
misiuni diplomatice acreditați 
în R. P. Romină și alți mem
bri ai corpului diplomatic.

Au luat cuvintul Mihnea 
Gheorghiu, președintele Con
siliului Cinematografiei, mini
strul Carlos Jacyntho de Bar
ros, și producătorul filmului 
Jean Luk Descaves.

Filmul „Cuvintul dat”, dis
tins cu marele premiu al Fe
stivalului internațional de la 
Cannes din anul 1962, a fost 
primit cu căldură de publicul 
spectator.

(Agerpres)

Consfătuire la Ministerul invățămîntului
Joi și vineri a avut loc în 

Capitălă o consfătuire organi
zată de Ministerul învățămîn- 
tului, la care au luat parte 
rectori, prorectori, decani, șefi 
de catedre, profesori din toate 
centrele universitare din țară.

Despre modul cum a fost 
pregătit actualul an universi
tar și măsurile referitoare la 
viitorul an de invățămînt a 
vorbit tov. Emil Caragheorghe, 
director general în Ministerul 
Invățămîntului.

Tov. Ștefan Bălan, adjunct 
al ministrului învățămîntului, 
s-a ocupat apoi de problemele 
îmbunătățirii conținutului în
vățămîntului și a procesului de 
invățămînt, subliniind necesi

tatea ridicării exigenței și a ca
lității pregătirii studenților.

In cuvintul lor, participants 
la discuții au analizat pe larg 
principalele probleme ridicate 
în consfătuire, au vorbit despre 
măsurile luate în institutele 
de invățămînt pe care le con
duc și au făcut numeroase pro
puneri pentru îmbunătățirea 
continuă a procesului de în- 
vățămînt.

In încheiere, tov. Ilie Murgu- 
lescu, ministrul învățămîntului, 
a vorbit despre principalele 
sarcini ce stau în fata condu
cerii institutelor și a cadrelor 
didactice.

(Agerpres)

INFORMAȚII
Ambasadorul extraordinar și 

pieriipbtențiar -al R- D. Germa
ne în R. P. Romînă, Anton 
Ruh, a depus vineri la amiază 
o coroană de flori la Monu
mentul Eroilor Patriei, cu pri
lejul prezentării scrisorilor de 
acreditare.

La solemnitate au fost pre- 
zenți reprezentanți ai Ministe
rului Afacerilor Externe, Mi
nisterului Forțelor Armate și 
ai Sfatului popular ăl Capita
lei.

★

Vineri a părăsit Capitala 
îndreptindu-se spre Malmo 
(Suedia), acad. Horia Hulubei, 
vicepreședinte al Comitetului 
Național pentru Apărarea Pă

cii din R. P. Romînă, pentru 
a participa la lucrările sesiu
nii Prezidiului Consiliului 
Mondial al Păcii.

*

Vineri seara a sosit în Ca
pitală Martti Johannes Salo- 
mies, însărcinatul cu afaceri 
al Finlandei în Republica 
Populară Romînă.

La sosire, Martti Johannes 
Salomies a fost salutat de 
Nicu Șerban, director adjunct 
al Direcției Protocolului din 
Ministerul Afacerilor Externe.

Au fost de față membri ai 
Legației Finlandei la Bucu
rești și 'alți membri ăi Corpu
lui diplomatic.

(Agerpres)

DE PESTE HOTARE • DE PESTE HOTARE
In Comitetul pentru dezarmare

de la Geneva

Recepîie in cinstea
delegațiilor armatelor

GENEVA 1 (de la trimisul 
special Agerpres — C. Benga).

Vineri dimineața a avut loc 
la Palatul națiunilor din Ge
neva o nouă ședință a Comite
tului celor 18 state pentru de
zarmare.

Primul a luat cuvintul 
Kurka, reprezentantul R. S. 
Cehoslovace, care și-a expri
mat regretul pentru faptul că 
situația favorabilă 
urma propunerilor 
Uniunea Sovietică, 
înlesnirii încheierii 
privind încetarea 
lor nucleare, continuă să 
mină nefolosită din cauza ati
tudinii puterilor occidentale.

Reprezentantul american 
William Foster, după- ce a co
municat Comitetului intenția 
sa de a se întoarce în S.U.Ă., 
a repetat născocirile perimate 
privind „intransigența Uniunii 
Sovietice" și declarațiile refe
ritoare la „necesitatea” inspec
țiilor la fata locului.

A luat apoi cuvintul șeful 
delegației R. P. Bulgaria, Ta- 
rabanov, care a declarat că 
delegația sa este în favoarea 
propunerii ca discuțiile referi
toare la încetarea experiențe
lor nucleare să continue în șe
dințele plenare ale comitetu
lui pînă cînd se va încheia si 
realiza un acord asupra prin
cipalelor puncte ale acestei 
probleme. Tarabanov a criti
cat poziția neconstructivă a-

creată în 
făcute de 
în vederea 
unui acord 
experiențe- 

ră-

doptată de puterile occiden
tale și a declarat că această 
poziție este de neînțeles după 
importantele propuneri făcute 
de U.R.S.S. pentru a netezi 
drumul spre încheierea unui 
acord.

Reprezentantul Canadei, 
Burns, a subliniat în interven
ția sa necesitatea continuării 
discuțiilor privind încetarea 
experiențelor nucleare.

Șeful delegației Marii Brita
nii, Godber, nu a adus nimic 
nou în intervenția sa.

Simion Tarapkin, reprezen
tantul Uniunii Sovietice, a dat 
o ripostă hotărîtă încercărilor 
acelor reprezentanți ai puteri
lor occidentale de a prezenta 
lucrurile ca și cum Uniunea 
Sovietică s-ar opune încheierii 
unui acord care să interzică 
experiențele nucleare.

Reprezentantul sovietic a 
arătat că toți delegații care au 
luat cuvintul în comitet, in
clusiv reprezentanții puterilor 
occidentale, au remarcat cu 
mare satisfacție că Uniunea 
Sovietică a făcut propuneri 
importante care să ducă neîn- 
tîrziat la un acord de încetare 
a experiențelor cu arma nu
cleară. în prezent este clar 
pentru oricine, a spus S. K. 
Țarapkin, că rezolvarea pro
blemei încetării experiențelor 
nucleare depinde întrutotul 
de poziția S.U.A.

țărilor participante
la Tratatul tfe la Varșovia

VARȘOVIA 1 (Agerpres). — 
La 28 februarie președintele 
Consiliului de .MîWtți al R. P. 
Polone, J. Cyrankîewicz, a. ofe
rit o recepție în cinstea dele
gațiilor armatelor țărilor par
ticipante la Tratatul dc la 
Varșovia.

La recepție au participat 
conducători dc partid și de stat 
în frunte cu W. Gomulka, 
prim-secretar al C.C. al 
P.M.U.P., cunoscuți oameni po
litici și reprezentanți ai opiniei 
publice, conducători ai Minis
terului Apărării al R. P. Polo
ne, generali.

Au luat parte, de asemenea, 
ambasadorii și aiașațH mili
tari ai țărilor ale căror dele
gații au participat la consfă
tuire.

La recepție, cHre s-a desfă
șurat într-o atmosferă cordia
lă, au rostit toasturi J. Cyran- 
kiewicz și mareșalul Uniunii 
Sovietice, A. A. Grectko, co
mandantul suprem al forțelor 
armate unite ale statelor parti
cipante ia Tratatul de la Var
șovia.

Virila primului

Greva generală 
a minerilor francezi

PARIS 1 Corespondentul A_ 
gerpres transmite : La 1 mar
tie, în întreaga Franță a fost 
declarată greva generală a mi
nerilor francezi. Această gre
vă afectează toate bazinele mi
niere (de cărbune, fier și po
tasiu), cuprinzînd aproape 
200 000 de mineri. Amenințări
le guvernului de a recurge la 
rechiziționarea forțată a mine
rilor dacă aceștia nu se ’vor 
prezenta la lucru, nu au inti
midat pe mineri. Astfel, potri
vit tuturor surselor, inclusiv 
celor guvernamentale, procen
tajul minerilor greviști în ba
zinele Nord, Pas-de-Calais și 
bazinul Lorenei, care furni
zează 80 la sută din producția 
totală de cărbune a Franței, a 
fost între 98-100 la sută.

Greva minerilor a fost de
clarată la chemarea celor trei 
mari centrale sindicale : Confe-

derația Generală a Muncii 
(C.G.T.), Confederația franceză 
a muncitorilor creștini 
(C.F.T-C.) și Force Ouvriere. 
Minerii cer revizuirea salarii
lor, și se pronunță împotriva 
aducerii forțate a minerilor la 
lucru, considerînd că aceasta 
constituie o încălcare grosolană 
a drepturilor sindicale.

Tot la 1 martie au mai de
clarat grevă cei 30 009 de 
muncitori din cocscrii. Greva 
a fost urmată în proporție de 
100 la sută.

în aceeași zi, au mai decla
rat grevă oamenii muncii din 
industria petrolului, industria 
chimică și a cauciucului, unde 
federațiile 
C.F.T.C. și 
chemat la 
ore. Greva 
treprinderi 
altele.

din S.U.A.
WASHINGTON 1 (Agerpres). 

— Agențiile de presă anunță 
că la 28 februarie președintele 
S.U.A., Kennedy, a transmis 
congresului un mesaj cu pri
vire la „condițiile de trai ale 
populației de culoare din Sta
tele Unite”. Rezultatele nefas
te, dezastruoase și nedrepte 
ale discriminării rasiale și se
gregației, se arată în mesaj, 
continuă să se manifeste în 
mod practic în toate sferele 
vieții țării, în toate păr
țile ei”.

Președintele Kennedy amin
tește că în Statele Unite „un 
elev de culoare are astăzi șan
se de două ori mai mici decît 
un tinăr alb de a-și completa 
studiile elementare și de trei 
ori mai mici de a-și completa 
studiile superioare. El riscă de 
două ori mai mult decît un alb 
să devină șomer”. Statisticile 
arată că durata vieții unui ne
gru este în medie cu 7 ani mai 
scurtă decît a unui alb, și că 
în întreaga sa viață salariul 
unui negru va fi inferior cu 
mai mult de 50 la sută față de 
cel "al unui alb.
‘iiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiitiifi’hiiiiirrniirifirțniTTmnmtnttmTtTTîr

PE SCURT

sindicale, C.G.T., 
Force Ouvriere au 
o grevă de 24 de 
a fost totală în în

că „Pechiney” și

Din cauza persecuțiilor pe 
considerente rasiale majorita
tea Dopulației de culoare este 
lipsită de posibilitatea de a 
participa.la alegeri.

Intr-o serie de state pînă în 
prezent se menține așa-zisul 
„impozit pe cap de locuitor”, 
prin care numeroși reprezen
tanți ai minorităților naționale 
sint lipsiți în mod arbitrar de 
dreptul de a participa în ale
geri. Progresul în domeniul 
desegregației în școlile ele
mentare și medii, sjg arată în 
mesaj, rămîne ca și pînă a- 
cum prea lent, extrem de lent.

Deși recunoaște profunzi
mea și gravitatea problemei 
rasiale în S.U.A., mesajul pre
ședintelui Kennedy nu conți
ne nici o măsură radicală po
zitivă, în stare să lichideze 
discriminarea rasială. Pre
ședintele arată că „diversele 
măsuri care au fost întreprin
se sau care se preconizează în 
acest mesaj nu constituie o re
zolvare definitivă a problemei 
discriminării rasiale în S.U.A.”

MOSCOVA. — Guvernul 
U.R.S.S. a oferit la 1 martie, 
în marele Palat al Kremlinu
lui, o recepție în cinstea pri
mului ministru al Finlandei, 
Ahti Karialainen.

Din partea sovietică la re
cepție au participat președin
tele Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S., Nikita Hrușciov, și 
alți conducători ai statului 
sovietic, reprezentanți ai orga
nizațiilor obștești.

• MOSCOVA. - La 1 mar
tie, secretarul general al Mi
nisterului Afacerilor Externe 
al Indiei, R. K. Nehru, a făcut 
o vizită lui N. S, Hrușciov, 
președintele Consiliului de Mi
niștri al U.R.S.S.

în timpul convorbirii prie
tenești dintre N. S. Hrușciov 
și R. K. Nehru au fost abor
date probleme ale colaborării 
sovieto-indiene.

• OSLO. — In seara de 28 fe
bruarie a avut loc o întîlnire între 
A. A. Gromîko, ministrul afaceri
lor externe al U.R.S.S., care face 
o vizită în Norvegia și membrii 
Asociajiei „Norvegia—U.R.S.S.“, 
la care au participat muncitori, re
prezentanți ai intelectualilor, de- 
putafi ai Stortingului.

Luînd cuvintul, ministrul aface
rilor externe al U.R.S.S., a vorbit 
despre actuala situație internațio
nală, despre linia principală si 
sarcinile politicii externe a .statu
lui sovietic. El a subliniat că gu
vernul sovietic este dispus să lăr
gească și să întărească bunele re
lații cu Norvegia.

La 1 martie A. A Gromîko. *1 
luat parte la dejunul oferit în cins
tea sa de Ministerul Afacerilor Ex
terne al Norvegiei.

0 declarație a Agenției TASS

ministru al Finlandei

in U. R. S. S.
MOSCOVA 1 (Agerpres). — 

în seara de 28 februarie, pri
mul ministru al Finlandei, 
Ahti Karialainen, a luat cu
vintul la postul de televiziune 
din Moscova.

în timpul convorbirilor cu 
conducătorii U.R.S.S. — a spus 
el printre altele — a avut loc 
un schimb de păreri asupra 
multor probleme, prezentînd 
interes pentru Finlanda și 
Uniunea Sovietică. Ei a arătat 
că printre acestea figurează 
schimbul comercial dintre cele 
două țări care „poate fi dez
voltat în continuare”.

Ocupîndu-se de relațiile 
dintre cele două țări Ahti Ka
rialainen a remarcat că ele 
constituie un model pentru că 
nu se bazează numai pe sim
ple vorbe și asigurări, ci sint 
sprijinite de fapte concrete. El 
a amintit că la 6 aprilie se îm
plinesc 15 ani de la încheierea 
Tratatului de prietenie,, cola
borare și asistență mutuală 
dintre cele două țări.- „Sint 
foarte numeroase rezultatele 
practice obținute în acești ani 
datorită politicii duse pe baza 
acestui tratat”, a subliniat el.

Primul ministru al Finlan
dei și-a exprimat speranța că 
vizita sa în U.R.S.S. va putea 
servi la consolidarea coexis
tenței pașnice dintre Finlanda 
și U.R.S.S. 
două țări

MOSCOVA 1 (Agerpres). — 
în legătură cu planurile de a 
include Austria tn Piața co
mună a celor șase țări vest- 
europene Agenția. TASS trans
mite printre altele :

In ultiiriă vreme forțele de 
extremă dreaptă din Austria 
și-au intensificat acțiunile in 
sprijinul participării țării la 
Comunitatea economică euro
peană (Piața comună). Aceste 
acțiuni se bucură de sprijin 
din partea unor oficialități 
care cheamă la urgentarea în
ceperii tratativelor Austriei cu 
C.E.E. Se publică declarații po
trivit cărora participarea Aus
triei la piața comună sub for
ma așa-numitei asocieri nu ar 
veni in contradicție cu statutul 
de țară permanent neutră și 
cu obligațiile care decurg din 
Tratatul de stat.

In presă și în discursurile 
anumitor oameni de stat este 
denaturată poziția Uniunii So
vietice în privința intenției 
Austriei de a participa la 
C.E.E. Totodată se afirmă că 
în cursul tratativelor cu o de
legație guvernamentală aus
triacă, care au avut loc în vara 
anului 1962 la Moscova, gu
vernul sovietic ar fi luat notă 
de punctul de vedere al guver
nului austriac în problema a- 
socierii la Piața comună.

In continuare, Agenția TASS 
subliniază că Uniunea Sovieti-

că și-a exprimat în repetate 
rinduri atitudinea negativă 
față de aderarea Austriei la 
C.E.E., a cărei activitate, după 
cum se știe, este legată strîns 
de obiectivele politice-milițare 
ale blocului agresiv N.A.T.O.

Participarea Austriei la Pia
ța comună ar, fi. incompatibilă 
cu neutralitatea ei, arată Agen
ția TASS, întrucit ar situa-o 
de partea blocului militar 
N.A.T.O., ostil Uniunii Sovieti
ce și celorlalte țări socialiste. 
Asociearea Austriei la Piața 
comună ar veni, de asemenea, 
in contradicție cu obligațiile ei 
care decurg din Tratatul de 
stat. Participarea Austriei la 
piața comună, în care rolul 
conducător aparține R. F. Ger
mane, ar însemna de fapt sta
bilirea unei asemenea alianțe 
între Austria și Germania oc
cidentală, care ar încălca obli
gațiile asumate de Austria. A- 
ceșt punct de vedere al guver
nului sovietic a fost comunicat 
delegației guvernamentale a 
Austriei în timpul vizitei ace
steia la Moscova în vara anu
lui trecut, șt rămîne neschim
bat.

In cercuri sovietice compe
tente, arată Agenția TASS, se 
exprimă speranța că în politi
ca externă a Austriei va pre
cumpăni linia îndreptată spre 
întărirea neutralității perma
nente a țării și îndeplinirea în
tocmai a Tratatului de stat.

1 R.F.G.: aspect de la o de- ’ 
| monstrație pentru dezar- | 
( mare. Pe pancarta purtată) 
Ide tinerii demonstranți scrie: J. 
f „Cerem ca energia atomică j 
( să fie folosită numai în I 

scopuri pașnice".

de la Tripoli
Oficialități libiene 

au apreciat 
produsele romînești

Sesiunea Comitetului Executiv 
al Biroului international de educație

GENEVA 1 — De ia trimisul 
special Agerpres — C. Benga :

în zilele de 26 și 27 februa
rie la Geneva au avut loc lu
crările celei de-a 40-a sesiuni 
a Comitetului executiv al Bi
roului internațional de educa
ție. La sesiunea comitetului a 
participat- din partea R. P. 
Romine tovarășul Costin Nă
dejde, adjunct al ministrului 
învățămîntului.

Sesiunea a adoptat ordinea 
de zi a conferinței de instruc
țiune publică din 1963 cu pri
vire la proiectele de chestio
nar în legătură cu alfabetiza
rea' și învățămîntul

ca și cel referitor la predarea 
limbilor moderne în școlile se
cundare. Delegatul romîn a 
propus unele amendamente 
care au fost acceptate de Co
mitetul executiv.

TRIPOLI 1 (Agerpres). - La 
28 februarie, ip capitala Libiei 
— Tripoli, — s-a deschis cel 
de-al doilea Tîrg internațio
nal.

R. P. Romînă participă pen
tru prima oară la acest tîrg 
internațional cu un pavilion 
în care sint expuse îndeosebi 
produse ale industriei cons
tructoare de mașini: utilaj pe
trolier, mașini-unelte, apara- 
taj electrotehnic, mașini agri
cole etc.

La festivitatea deschiderii 
tirguluț au luat parte Muham
med Osman, primul ministru 
al Libiei, miniștri, . reprezen
tanți ai cercurilor de afaceri, 
șefi ai reprezentanțelor diplo
matice, ziariști.

Pavilionul R. P. Romine a 
fost vizitat de Muhammed Os
man Al-Said, prim-ministru, 
Bachir Treiche, ministrul Eco
nomiei naționale, Muftah Are- 
ghib, președintele Camerei Re
prezentanților, Fadei Ben Ze- 
kri, guvernatorul orașului Tri
poli, și alte persoane oficiale.

Oaspeții au apreciat produ
sele romînești, în special, cele 
din sectorul industriei cons
tructoare de mașini.

in folosul celor 
și popoare.

Campania electorală
adulților

in Canada

ln orășelul italian CAPOSELE, în apropiere de Neapole, unde 
în urma ploilor torențiale s-au produs surpări de pămînt.

In fotografie : Imobile distruse (U.P.I.—LONDRA)

PE SCURT
• VARȘOVIA. — Răspunzind 

invitației președintelui Consiliului 
de Stat al Republicii Populare Po
lone, A. Zawadski, la 1 martie a 
sosit la Varșovia într-o vizită ofi
cială regele Laosului, Sri Savang 
Vathana, împreună cu primul mi
nistru al guvernului 
Suvanna Fumma și < 
stat ai Laosului.

i de coaliție 
alți oameni de

• ISTANBUL, 
continuă greva 
de la fabrica de 
vel Kablo” din Istanbul. Gre
viștii sint sprijiniți de majori
tatea sindicatelor din Turcia.

— De o lună 
muncitorilor 
cabluri „Ka-

• ACCRA. —■ La Accra a sosit 
un grup de lucrători de la Comite
tul de stat pentru învățămîntul 
profesional și tehnic de pe lingă 
Consiliul de Miniștri al U.R.S.S., 
in frunte cu A. 1. Șevcenko, vice
președinte al acestui, comitet. Spe
cialiștii sovietici vor purta con
vorbiri cu reprezentanți ai guver
nului ghanez în problema acordă
rii de ajutor tehnic in vederea în
ființării în Ghana a unor centre 
didactice pentru pregătirea cadre
lor tehnice naționale calificate.

• BONN. — La 1 
Bundesratul (camera 
lor a parlamentului 
gan) a aprobat cu 29 
12 abțineri tratatul
vest-german. Acesta a 
remis spre examinare 
destagului, care-1 va discuta în 
iuna aprilie.

martie, 
lăndere- 
vest-ger- 
voturi și 

franco- 
fost 

Bun

• GENEVA. — In după-amiaza 
zilei de 1 martie a avut loc la Ge
neva o Întrevedere. între S. K. 
Tarapkin și W. Foster, Copreșe
dinți bi._£Qrnitetului celor 18 state 
pentru dezarmare.

III

PE SCURT
• GENEVA. — Consiliul federal 

(guvernul Elveției) a luat hotărî- 
rea de a majora chiriile cu 7 la 
sută, cu începere de la 1 martie. 
Ziarele locale relevă că inițial se 
prevedea majorarea chiriilor cu 5 
la sută, dar sub presiunea proprie
tarilor de case chiriile s-au majo
rat cu 7 la sută.

• NEW YORK. — Impozitul 
electoral („politax") mai persistă 
în numeroase state din sudul 
S.U.A. Pentru a putea alege nu 
este suficient să fii cetățean al 
țării și să-ți achiți impozitele, tn 
afară de aceasta trebuie să mai 
plătești o taxă specială de 1 pînă 
la 3 dolari. Avînd în vedere fap
tul că în sud domnește o mare să
răcie, veniturile majorității popu
lației fiind foarte reduse, mulți ce
tățeni nu participă la alegeri pen
tru simplul motiv că nu pot achita 
afieste sume.

La impozitul electoral, se mai 
adaugă- și așa-zisul „1. Q. Test" 
(examen al inteligenței) stabilit, în 
numeroase state, care lăsă exami
natorului latitudinea de . a îngădui 
solicitanților să participe la ale
geri.

• DELHI. — La 28 februarie, pe 
străzile orașului Delhi a avut loc 
o. mare demonstrație populară or
ganizată la chemarea Congresului 
national al sindicatelor din India, 
la care au participat mii de indieni 
simpli, muncitori, studenti, mici 
funcționari. Demonstranții purtau 
pancarte pe care scria : „Să apă
răm politica de neaderare la blo
curile militare agresive", „Nu, 
alianțelor militare". ,,Nu, bazelor 
militare imperialiste de pe pămân
tul indian".

îl? fața .clădirii parlamentului â 
avut loc apoi un miting de masă.

• NEW YORK. — Guvernul Re
publicii Arabe Yemen a adresat 
președintelui Consiliului de Secu
ritate o telegramă în care îi cere 
să ia măsuri imediate pentru a 
opri agresiunea britanică împotriva 
Yemnulgi. Reamintind faptele în 
legătură cu acțiunile agresive ale 
trupelor engleze din Aden care au 
lansat un atac sprijinit de tancuri 
și aviație împotriva pozițiilor ye- 
mentie din regiunea Harib, tele
grama subliniază că poporul ye- 
menit este hotărît să-și apere teri
toriul metru cu metru.

MOSCOVA 
In intervalul 
martie s-au 
legături prin 
interplanetară „Marte-1”. La 1 
martie, in timp ce aveau loc 
aceste legături, distanța pînă 
la stație a fost de 78 843 000 de 
km. La bordul stației „Marte- 
1” s-au transmis o serie de co
menzi de ghidaj. Puterea sem
nalelor radio, recepționate de 
la bordul stației, s-a micșorat 
într-o oarecare măsură.

1 (Agerpres). —
20 februarie — 1 
stabilit din nou 
radio cu stația

• NEW YORK. — Forțele mili
tare aeriene ale S.U.A. au între 
prins joi o încercare de a plasa 
pe orbită încă un satelit spion cu 
ajutorul rachetei ,,Thor-Agena“ 
Plasîndu-se pe orbită, racheta s-a 
abătut de la direcția stabilită și a 
fost distrusă împreună cu sateli
tul la un semnal de pe Pămînt, — 
anunță corespondentul agenției 
United Press International, de la 
baza militară aeriană Vandenberg 
(statul California).

ampania electorală este în toi în Cahaaa, cete două i 
partide care se „rotesc" la putere — cbriserVătbr " 
liberal — disputându-și întâietatea îh captarea bună- \ , 
voinței alegătorilor. Guvernul conservator prezidat de ii 
Diefenbaker, a stabilit pentru 8 aprilie data alege- ’1 
rilor, după ce a fost înfrînt în Camera Comunelor ] [ 
prin adoptarea unei rezoluții de neîncredere prezen’ n

tată de opoziție. 1
Cu toate că s-au lansat apeluri reciproce la eliminarea tente' 

lor externe din campania electorală, reprezentanții ambelor parr i 
tide fac uz de ele din plin. Acest lucru este cit se poate de firesc 1 
rfacâ^ se ține seama că tocmai disputa cu S.U.A. în problema am- ! j 
plasării armamentului ttuclear pe teritoriul canadian a generat n 
criza de guvern. Ca și la precedentele alegeri, partidul conserva- 
for nu-și precupețește eforturile de a apare ca promotor al unei \ 
politici de independență, nealiniată obtigator față de cea a S.U.A., 
în timp ce partidul liberal preconizează o cît mai strînsă colabo
rare cu S.U.A.

După cum se știe, timp de mai multe luni negociatorii din 11 
S.U.A. și Canada nu au izbutit să cadă de acord asupra condițiilor 
amplasării focoaselor nucleare pe teritoriul canadian, reprezen-\\ 
tanții Pentagonului insistând ca acestea să rămînă exclusiv sub 1 
controlul militarilor S.U.A. Perspectiva ca tratativele să mai du-\'t 
reze „două-trei luni , anunțată de Diefehbaker în parlament, a i 
provocat iritare la Washington, iritare oglindită într-o declarație 1 
a Departamentului de Stat al S.U.A. Reacția canadiană la deda j; 
rația Departamentului de Stat nu s-a lăsat mult așteptată și ea a i, 
fost calificată ca „un amestec în treburile interne ale Canadei”. 11 
A urinat prezentarea moțiunii de neîncredere de către opoziția 
liberală și votul care a dus la înfrîngerea guvernului conservator, i i

Folosirea în cuvîntările electorale ale reprezentanților parti- 1 
dului conservator a unei atitudini critice față de S.U.A. a adus în '' 
două rînduri victoria în alegeri lui Diefenbaker, dar tocmai incon- i 
secvența în respectarea acestei promisiuni a subțiat conservatori- 11 
Iar majoritatea parlamentară stabilită în alegerile din 1958. Pe'' 
lingă concesiile, făcute pe tărîm economie monopolurilor din Wall 
Street, guvernul conservator a consimțit la crearea unui comanda- ' 
ment aviatic comun al Canadei și S.U.A. și acest lucru a avut ( 
repercusiuni pentru prestigiul actualului guvern. Nedispunînd de i 
o majoritate absolută în parlament, supraviețuirea conservatorilor 1 
Ia putere atirna de fiecare dată cînd liberalii prezentau moțiuni, 
de neîncredere de bunăvoința unor mici grupări politice cum ar i 
fi partidul creditul social și altele. Cu prilejul ultimului vot,1 
aceste grupări s-au aliat cu opoziția liberală și au impus înfrîn
gerea guvernului.

Disputa dintre Ottaiva și Washington a provocat o serioasa 
îngrijorare în cercurile conducătoare și militare din S.U.A., apre-! 
ciindu-se că poziția guvernului canadian ilemisionar „lipsește sis~ i 
ternul strategic american de acoperișul său”. Pe aceeași linie se 1 
exprimă nesiguranța în legătură cu viitorul Consiliu al blocului 
l\.A.T.O. care urmează să aibă loc în luna mai la Ottawa.

în cadrul actualei campanii electorale din Canada, Washing-' 
tonul deși afirmă oficial că se abține de la orice amestec, mizează 
într-o largă măsură pe partidul liberal, considerînd că menține
rea la putere a conservatorilor nu este convenabilă la ora actuală. 1 
Dar este demn de reținut faptul că orientarea opiniei publice 
canadiene vizeaza tocmai o politică de apărare a intereselor națio
nale, și din acest motiv partidul conservator nu face economie în ' 
afișarea dezolării că a fost răsturnat tocmai din pricina că s-a , 
opus presiunilor venite din S.U.A,

Cele două teme principale ale campaniei electorale sint 
vrînd-nevrînd înarmarea nucleară și relațiile cu S.U.A., iar în am- \ 
bele probleme poporul canadian ia o atitudine fermă în favoarea i 
unei politici de pace și de apărare a independenței naționale, ros- 1 
pingînd amplasarea armamentului nuclear pe solul canadian, indv \ 
ferent sub comanda cui s-ar afla focoasele cu pricina. Criza poli- i 
tică din Canada dovedește încă o dată că numai prin căutarea de 1 
soluții constructive în problemele internaționale divergente, și nu | 
prin amplificarea cursei înarmărilor, se poate cu adevărat ieși i 
din impas. i

Z. FLOREA



acă odinioară 
vreunui moșier 
i-ar ti trecut 

prin minte, într-un 
ceas de plictiseală, 
să întocmească un 
album de iotograiii 
cu imagini expresive 
din satul în preajma 
căruia i se afla co
nacul — ce ar fi tre
buit să caute ? Cea 
mai înaltă căciulă 
de paie putrezite 
înălțată în chip de 
acoperiș deasupra 
celui mai scund bor
dei, pe trei sferturi 
cufundat în pămînt ; 
cel mai isteț băietan 
din partea locului, 
priveghind desculț, 
proptit într-o no
duroasă bîtă, cîte
va oi și visînd la 
școala pierdută, 1- 
naccesibilă pentru 
el; cea mai fierbin
te horă încinsă în 
după amiaza de du
minică, în cel mai 
strașnic nor de praf 
dinaintea cîrciusnii ; 
cea mai zbir cită și 
mai știrbă babă le- 
gănîndu-1 pe cel mai 
mic sugar în copaia 
spînzurată de grinzi 
și afumîndu-1 cu ier
buri. Și tot așa mai 
departe.

Cu cît ar ii fost 
mai mare măiestria 
fotografului amator, 
cu atît ar fi ieșit mai 
bine în evidență ne
mernicia moșierului. 
Mizeria, primitivis
mul, întunericul sa
tului îi acuzau ex
ploatarea sălbatică, 
cinismul, lipsa de o- 
menie.

Să cercetăm cîteva 
imagini tipice ale 
satului de azi. Satul 
peste care au trecut 
aproape două dece
nii de viață nouă. 
Satul în care a în
vins, ca și la oraș, 
definitiv și măreț,

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
.1 
i 
i 

i
i j 
! 

I

i 
I 
i 
i 
i 
i 
I

I
I
I

i 
i 
i

Din case noi:

!— ulițe întregi, sate întregi
j- „Iarna pe uliță'. Iată zăpada, 
( iată cerul sticlos, semn de ger, 
t iată oamenii îmbrăcați cu hai- 
[ ne potrivite anotimpului. Da, 
f iarna se vede. Dar... ulița ? 
( Strada asta largă, electrificată, 
( mărginită cu case trainice, vă- 
( ruite, dichisite, care te privesc 
( Cu ferestre mari, prin ceața 
ț perdelelor — asta se mai chea- 
f mă oare uliță ? Sîntem în co- 
ț muna Hălchiu, în regiunea 
ț Brașov. Colectiviștii, săturîn-

du-se de vechile locuințe, și-au 
făcut case noi. Dar parcă nu
mai aici ? In nenumărate din 
satele țării, casele noi se înșiră 
una lingă alta, tot așa cum sini 
alături și colectiviștii la muncă. 
In comuna Scînteia din regiu
nea Iași, s-au construit în ulti
mii ani 250 de case noi. Intr-o 
singură comună ! In perioada 
1956—1961 s-au construit la 
sate mai bine de o jumătate

de milion de case de locuit, 
numărul satelor electrificate a 
ajuns la aproape 4 500, la sfîr- 
șitul anului trecut.

Privind această fotografie, cu 
ulița pe care ne-o înfățișează, 
cu viața îndestulată și plină de 
bucurii pe care te lasă să o bă- 
nuiești, în fața ochilor ți se 
înfățișează parcă însăși satul 
romînesc de azi, înnoit și înti
nerit, cu chipul strălucitor în 
soarele primăverii.

neîntreruptă a cărții

L

Ce cărți vor cere? Asupra 
căror pagini se vor opri în cele 
din urmă, după o primă frunză- 
rire, după discuția cu bibliote
cara, după cercetarea roiturilor 
bogat înzestrate ? Poate vor lua 
o carte ce-i va purta pe urmele 
bunicilor lor, desculți, răpuși de 
gloanțe într-o primăvară flă- 
mîndă, de pe la începutul ace
stui veac. Poate, dimpotrivă, un 
volum de reportaje în plină 
contemporaneitate îi va con
duce cu gîndul pe ogoarele Do- 
brogei de aur, ori vor vizita co
lectivă după colectivă, care de 
care mai bogată, prin meleagu
rile Banatului de-a lungul unei 
șosele a milionarilor.

O carte despre știința lucră
rii intensive a pămîntului, pen
tru a-i smulge roade mai multe; 
sau o carte despre zborul celor 
dinții pe căile nemaiumblate 
ale Cosmosului, pentru astîm- 
părul setei de cunoaștere a 
omenirii...

Acești pasionați cititori din 
comuna Cetate, regiunea Olte
nia, se înrudesc îndeaproape cu 
milioane de cititori de la sate. 
Numai în regiunea Bacău la 
cel de al 2-lea concurs bienal 
„Biblioteca în slujba construc
ției socialiste" au participat a- 
pioape 520 de biblioteci comu
nale, sătești și raionale, numă

ri-rul cărților împrumutate 
dicîndu-se la peste 2 167 000.

Țăranului de acum cîteva de
cenii i s-ar ii părut un vis, pe 
atunci, realitățile curente de 
azi: frecventarea asiduă a bi
bliotecii comunale, polițele în
cărcate de cărți și acasă, recen
ziile, întîlnirile cu poeții și ro
mancierii cei mai prețuiți ai ță
rii, șezătorile, serile literare, 
matineele literare de duminică 
pentru cei mici... „Luna cărții la 
sate", abia încheiată, cu miile 
sale de manifestări, aduce doar 
o mărturie în plus pentru revo
luția noastră culturală. Căci sa
tul cunoaște ofensiva cărții nu 
una, ci 12 luni pe an...

I sofdajdsmnl-

din popor
I

1
f(
\
(

Dacă veți avea prilejul, cău- 
tați să vedeți și dumneavoa
stră brigada artistică de agita
ție a căminului cultural din co
muna Topalu, raionul Hîrșova, . 
regiunea Dobrogea, din care a- 
par cîțiva interpreți și în acea
stă fotografie. Dacă nu, fiți . 
spectatorii oricăreia din forma
țiile artistice de amatori care 
activează în comunele țării, . 
prezente Ia festivaluri cu piese 
șf momente inspirate din viața 
satului, active în descoperirea . 
și sprijinirea noului ca și în bi- ■ 
ciuirea satirică a rămășițelor 
vechii mentalități. Numai în re- 
giunea Banat, 20 000 de colecti
viști, mecanizatori și intelectu
ali din sate însuflețesc activi
tatea celor 965 de formații de 
teatru. Spectacolele lor însu
mează în lunile de iarnă ale a- 
cestui an un public de peste 
600 000 de oameni ai muncii.

Dintr-un milion de artiști ta- 
lentați, inventivi și plini de op
timism, cîți numără mișcarea 
artiștilor amatori de la noi, o 
toarte mare parte este formată 
din acei care dau țării recoltele. 
Cîntecul, dansul și jocul lor 
răzbună veacuri de amărăciune 
și jale. Tinerețea satului colec
tivizat ridică artei populare un 
monument trainic, nepieritor. 
Talentul țîșnit din mase urcă pe 
scenă cu pasul sigur. Țara în- 

j- treagă îl aplaudă.
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Oamenii de mîine ai comunei 
Lenauheim nu vor ține minte a- 
ceste clipe din prima lor vîrstă. 
Ei vor ști doar că sînt voinici 
și teferi, plini de putere și să
nătate. Dar la această putere și 
sănătate vor fi contribuit din 
plin îngrijirile de înaltă califi
care și medicamentele de mare 
eficiență pe care le asigură dis
pensarul construit aici.

Ocrotirea sănătății oamenilor 
din satele patriei noastre începe 
din primul ceas al vieții lor. Un 
exemplu. Peste 100 de case de 
naștere se află azi în satele din 
cuprinsul regiunii Brașov. Cite 
existau în 1938 ? Niciuna ! Ur
marea : mortalitatea infantilă 
s-a redus de peste 3 ori față 
de 1938; durata medie de vîrstă 
a crescut de la 42 la 66 de ani. 
Cifrele au cîteodată o poezie 
evidentă. In mediul rural func
ționează azi 2 000 case de naș
tere și aproape 3 000 de circum
scripții medico-sanitare, în
cadrate cu peste 6 600 de me
dici.

Dispariția oalei cu descîntece, 
înlocuirea bolboroselii babei 
prin rețeta medicului, alunga
rea traistei jerpelite a vraciului 
de către farmacia curată ca 
oglinda — toate constituie un 
capitol definitiv integrat în cro
nica satului din Republica noa
stră.

)
i1JJ

«4

Căminul cultural-izvor
Focarul vieții culturale din 

comuna Gliganu este aici, în
tre zidurile acestui cămin. Ca 
el sînt peste 10.100 (în anul 1962) 
și toate își merită numele fiind, 
pentru fiecare om al satului 
nou, un cămin primitor spre 
care își îndreaptă cu bucurie 
pașii.

Aici se întretaie drumurile 
tuturor celor chemați să contri
buie la dezvoltarea spirituală a 
oamenilor muncii de la sate. 
Brigăzile științifice alcătuite din 
profesori, ingineri, medici, acti
viști culturali — aici se întîl- 
nesc cu colectiviștii, tineri și 
vîrstnici, aici răspund la între

bările privind aplicarea meto
delor agrotehnice și zootehnice 
avansate, dezlegarea tainelor 
naturii, cucerirea spațiului cos
mic de către om, și aici, prin 
zeci de conferințe, simpozioane, 
schimburi de experiență, seri 
de întrebări și răspunsuri 
avansează mereu limitele cu
noașterii pentru cei din sat. 
Aici, la tribuna din sala căminu
lui cultural poposesc scriitorii 
pentru a citi pagini din ulti
mele lor cărți-, și tot aici, pe 
scena căminului, bucuros de 
oaspeți, își plasează decorul 
teatrele venite de la centru, 
pentru ca să aibă Ioc un spec-

de lumină 
tacol în fața unui public egal j 

de emoționat și exigent cu ace- { 
la din seara premierei. Aici, în j 
întunericul sălii aleargă și I 
joacă razele orizontale care j 
proiectează pe ecranul alb, în- ) 
tîmplări de neuitat, produse ale j 
celei de a șaptea arte (numai J 
în 1962 au crescut cu 670 insta- ) 
lațiile cinematografice de Ia j 
sate). Și tot aici, în încăperile 1 
căminului au loc întrecerile ar- I 
tistice, aici dansează și cîntă J 
tinerii. j

Căminul — inima vieții cui- j 
turale a satului, pulsează ne- j 
contenit, răspîndind știință, 1 
artă, lumină. j
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Unite pe veci— 

satul și învățătura
Așa arată azi o școală în co

mună. Din clasele spațioase, 
oferite soarelui, înzestrate cu 
tot ce este didacticește necesar, 
vor păși în viață tineri cu un 
sistem solid de cunoștințe, bine 
pregătiți pentru cerințele so
cietății noastre, în necontenită 
dezvoltare.

In momentul eliberării, Romî- 
nia avea peste 4 000 000 de a- 
nalfabeți.

Analfabetismul a fost lichi
dat încă în cursul primului plan 
cincinal, iar învățătura pentru 
toți a ajuns să fie în orîn- 
duirea noastră socialistă, prac

tica pe care o confirmă viața 
fiecărei așezări, mari sau mici. 
Numai în decurs de trei ani au 
fost construite la sate aproxima
tiv 7 300 săli de clasă. Invăță- 
mîntul general de opt ani cu
prinde toți copiii de vîrstă 
școlară, în număr de 1 860 000. 
Cei cu dragoste de studiu pot 
urca apoi toate treptele învăță- 
mîntului, pînă la cele mai înal
te ; peste 17 500 de studenți 
proveniți de la sate la începu
tul anului 1962, se pregătesc 
în diferite specialități în insti
tutele noastre de învățămînt 
superior.

De la manualele distribuite

gratuit, elevului din primele 
clase, pînă la diploma care-1 
însoțește pe proaspătul inginer 
agronom la întoarcerea sa în 
satul natal, unde-1 așteaptă gos
podăria colectivă în care mun
cesc și ai săi — totul vorbește 
convingător despre marea pre
facere care a unit, pe veci, sa
tul și învățătura.

Și aici încă un „amănunt" 
semnificativ: din anul școlar 
1962-63, „Agricultura" este un 
obiect căruia i se rezervă un loc 
de seamă în procesul de învă
țămînt al tuturor școlilor ele
mentare de la sate, începînd 
cu clasa a V-a...

Pentru om I
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Sîntem în ajunul 
alegerilor de 
deputați în sfa

turile populare co
munale. Pretutindeni, 
alegătorii s-au întîl-
nit cu candidații, pre-| 
tutîndeni, împreună, 
ei au făcut bilanțul 
realizărilor de pină|
azi și, cu privirea a-| 
țintită spre vii t o r,- 
și-au propus nenumă- 8 
rate lucruri pentru 
continua ridicare și 
înfrumusețare a co
munei sau orașului;

La 3 martie, miji-« 
oane de alegători din 
satele și comunele ță
rii, din orașele raio
nale se vor prezenta 
în fața urnelor pentru e 
a vota pentru imagi 
nile noi ale satului
pentru continuarea a 
cestei mărețe cronici 
pe care o semnează 
socialismul.

ȘTEFAN IUREȘ


