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Proletari din toate țările, uniți-văl
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Intr-o 
atmosferă 

sărbătorească 

oamenii 

muncii 
din comune 

și orașele 

raionale 

au ales 

deputății 
în sfaturile 

populare Lucia Racotă, din comuna Vînătorl, a împlinit 18 ani

SScinteia
tineretului

Organ Central al Uniunii Tineretului Muncitor
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chiar în ziua primului ei vot

CE AM VĂZUT m zrnr J

Am pornit în dimineața de 3 martie într-o călătorie de-a 
lungul a 500 de kilometri prin sate șl orașe raionale din 5 
regiuni ale țării (Cluj, Mureș-Autonomă Maghiară, Brașov, 
Ploiești, București).

In toată această călătorie am fost martorii manifestării 
bucuriei și încrederii cu care oamenii satului socialist, oa
menii muncii din orașele raionale, colectiviști, muncitori, in
gineri, profesori și învățători, medici, elevi, oameni în vîrstă 
și oameni tineri au ales deputății în sfaturile populare.

I
llji ncepem reportajul nostru din comuna Luna, re- 

I giunea. Cluj, la ora cînd satul trăiește primele 
I clipe din atmosfera sărbătorească a acestei zile 

de alegeri. Spre căminul cultural, unde se află 
(I secția de votare, au și început să se îndrepte oa- 
III menii; de pe toate ulițele vin bărbați și femei, 

băieți și fete, încît simți cum încă de pe acum, 
în zori, întreaga comună se îndreaptă spre locul acesta de 

întîlnire. Oamenii vin la vot stăpîniți de voie bună; ziua a. 
legerilor e într-un fel o zi de bilanț și de noi proiecte pentru 
viitor, votul fiecăruia este un act de înaltă responsabilitate. 
Făcînd un bilanț al realizărilor obținute în înfăptuirea po
liticii partidului, alegătorii, împreună cu deputății lor, au în 
față planuri de noi transformări care vor spori bunăstarea 
și fericirea tuturor.

Cei doi ani care au trecut de la alegerile din 1961 au lăsat 
în viața satului o imagine vie a ceea ce sînt în stare să facă 
oamenii împreună cu aleșii lor, deputății în sfatul popular. 
In acești doi ani, comuna a fost în întregime electrificată și 
radioficată, s-a făcut canalizarea, s-au construit 117 case, un 
cămin cultural, 2 dispensare (unul uman și altul veterinar), 
un cinematograf sătesc. Din asemenea fapte izvorăște și de
plina lor convingere că prin votul lor deschid o nouă etapă 
de muncă serioasă, făcută cu răspundere, pentru ca satul să 
fie tot mai frumos, pentru ca viața lor să cunoască noi și 
fericite împliniri.

Chiar în acest an, comuna se va îmbogăți cu încă 70 de 
case, cu un magazin universal, iar ulițele vor fi transformate

ÎN ÎNT1MPINAREA
ZILEI DE 8 MARTIE
• DEVA. — Muncitoarele 

Fabricii de tricotaje „Sebeșul” 
au dat în ultimele luni peste 
plan 8 000 perechi ciorapi pen
tru copii și adulți. Brigăzile și 
echipele de muncitoare din 
secțiile circulară și încheiat 
ciorapi au obținut depășiri de 
plan între 15 și 20 la sută. 
Concomitent cu sporirea pro
ducției, muncitoarele fabricii 
au îmbunătățit și calitatea. La 
ciorapii din fire sintetice, de 
pildă, procentul produselor de 
calitatea I a crescut cu 2,5 față 
de realizările din anul trecut, 
iar la tricotajele de bumbac 
cu peste 3 la sută.

• PITEȘTI. — Filatoarele 
de la întreprinderea textilă 
din Pitești și-au depășit an
gajamentele luate în între
cerea socialistă. De la începu
tul anului și pînă în prezent 
ele au realizat peste plan o 
cantitate de țesături din care 
se pot confecționa mai mult 
de 11000 costume bărbătești, 
însușindu-și noi cunoștințe

„Cupa 8
Duminică dimineața în îm

prejurimile sălii Floreasca, s-a 
disputat a Vl-a ediție a com
petiției feminine de cros 
„Cupa 8 Martie". Organizată 
de clubul sportiv „Metalul”, 
competiția a întrunit la start 
peste 120 de concurente, remar- 
cîndu-se în privința mobiliză
rii Grupul școlar profesional 
de construcții. La proba de ju-

profesionale, muncitoarele din i 
sectorul țesătorie au trecut la 
deservirea mai multor războaie 
de țesut.

• CRAIOVA. — Bobinatoa
rele din echipa condusă de 
Iancu Paulina din sectorul 
mașini electrice rotative ale 
Uzinelor „Electroputere” au- 
realizat sarcinile de plan pe 
luna trecută cu o săptămînă 
mai devreme și au economisit 
materiale electro-tehnice în 
valoare de 2 000 lei, îndepli- 
nindu-și angajamentul luat. 
Muncitoarele de la secția 
transformatori, folosind rațio
nal materialele, au economisit 
luna trecută conductori de cu
pru, aluminiu și materiale izo- 
lante cu care pot lucra 3 zile.

Succese importante au reali
zat și femeile de la fabricile 
de confecții din Tr. Severin, 
Tg. Jiu, cele de la Fabrica 
„Partizanul” Craiova, Fabrica 
de țigarete Tg. Jiu.

(Agerpres)

Martie*'
nioare a Il-a pe primele două 
locuri s-au clasat: Doina Bîr- 
san (Dinamo) și Mihaela Du
mitrescu (Metalul); junioare 
1: Alexandrina Ghera (Ra
pid) Teodora Oarfă (Olimpia); 
senioare: Georgeta Dumitrescu 
(Metalul) Ema Kadar (Meta
lul).

S. DUMITRESCU 
antrenor

Extinderea unor noi metode 
de turnare a pieselor

Una din metodele 
de turnare a piese
lor care se extinde 
în industria noastră 
metalurgică este 
turnarea cu modele 
ușor fuzibile. Me
toda necesită exe
cuția prealabilă a 
unor modele din 
ceară, stearină, po
lietilenă etc., iden
tice cu piesa ce ur
mează a fi fabrica
tă. Straturi de vop
sea și nisip refrac
tar, tratate după o 
rețetă nouă, expe
rimentată de meta- 
lurgiștii de la Com
binatul metalurgic 
Reșița, de la uzi
nele „Unirea”-Cluj, 
„Steagul Roșu”- 
Brașov și Uzina me

talurgică din Sinaia, 
creează o crustă 
peste modelul din 
ceară. Prin topire, 
miezul din materi
ale ușor fuzibile se 
elimină, astfel incit 
amestecul de vop
sea și nisip refrac
tar formează o cutie 
de turnare cu di
mensiuni foarte 
precise. Aplicarea a_ 
cestei metode per
mite execuția de 
piese cu configura
ții oricît de compli
cate, evită prelucră
rile mecanice de 
rectificare etc. In a- 
celași timp, în în
treprinderile unde 
s-a aplicat noua 
tehnologie, consu
mul de metal a scă

zut cu 20-70 Ia sută, 
iar prețul de cost a 
fost redus cu 20-80 
la sută, comparativ 
cu acela al pieselor 
similare turnate du
pă alte metode.

Aplicarea acestei 
metode se încadrea
ză în preocuparea 
actuală a speciali
știlor din industria 
noastră metalur
gică, de a obține 
semifabricate cît 
mai apropiate de 
dimensiunile piesei 
finite.

Aplicarea acestor 
metode a permis fa
bricarea de piese cu 
calități fizico-meca- 
nice și chimice de 
un nivel superior, 

(Agerpres)

în străzi. Gospodăria colectivă, drumul ei ascendent spre în
florire. iată ce stă la baza întăririi economice a comunei, la 
baza înfloririi ei continue.

Și iată și clipa primului vot. Ora 6. Venită aici înaintea 
tuturor, tînăra crescătoare de păsări Silvia Ticudean a intrat 
în secția de votare stăpânită de o emoție justificată : acesta 
este primul ei vot din viață. De trei ani Silvia muncește la 
ferma de păsări a gospodăriei colective, fermă căreia i s-a 
dus în regiunea Cluj vestea ca fiind printre cele mai bine 
organizate. Ea a cîștigat două premii l la cele două con
cursuri interraionale organizate între crescătorii de animale.

...Primul buletin de vot pe care l-am văzut azi intrând în 
urnă, primul om despre care vă putem vorbi în reportajul 
nostru de azi.

Dar drumul nostru abia începe.
E ora 6,03. Mașina pornește cu viteză la drum.
La ora 6 și 15 minute intrăm în comuna Cuci din 

regiunea Mureș-Autonomă Maghiară. Mergem alături 
de grupuri ale locuitorilor comunei spre secția de vo
tare. Atmosfera de sărbătoare care
ceastă zi, aici este vizibilă și din aspectul încăperii 
secției de votare, o clasă de școală nouă, împodobită 
cu măiestrie. încăperea este mai curînd o expoziție, o 
concentrare a tot ce-au creat mai artistic mîinile gospodine
lor din Cuci, înzestrate cu un deosebit talent în îmbinarea

domnește în a-

culorilor pe pînză. Costume național» românești și maghiare, 
covoare, cuverturi, lucruri de mină, dantele, toate aranjate 
cu atâta gust și grijă încât ne ducem îndată cu gîndul la 
emoția, la sentimentul și bucuria sărbătorească pe care le-au 
avut locuitorii acestui sat, concentrind în acest loc în care se 
desfășoară alegerile, tot ce-au considerat că poate fi mai 
frumos...

în timp ce-și așteaptă rândul .la vot, alegătorii discută. 
Surprindem o convorbire despre candidați. Cuvinte de laudă. 
Așa ne-a venit ideea să aflăm și noi mai multe lucruri despre 
candidații comunei Cuci. Cine sînt aleșii comunei ?

Ni se pun la dispoziție chiar de către alegătorii care se 
află acum aici fel de fel de date statistice.

Că în comună sînt 1 700 de locuitori, romîni și maghiari, 
uniți tntr-o mare gospodărie colectivă... Că există 17 circum
scripții electorale și deci 17 candidați, dintre care 13 colec
tiviști, un muncitor, doi intelectuali, un activist de stat (pre
ședintele sfatului popular).

Ne gândim că totuși ar trebui să știm despre candidați ceva 
mai multe lucruri, că ar trebui să știm de ce tocmai pe ei îi 
alege comuna.

VASILE BARAN 
MIHAI CARANFIL 

Fotografiile : ION CUCU ȘI O. PLECAN

(Continuart în pag. a Il-a)

Pe străzii» Sighișoarel sărbătoarea se manifestă spontan, în clntec și joc.

ț ' 2a

< 1
V.» r ft

Studențî la practică
Zilele acestea, a- 

proape 500 de stu- 
denți din ultimul an 
de studii de la fa
cultățile de agricul
tură și horticultură 
ale institutelor a- 
gronomice din în
treaga țară pleacă 
la practică în gos
podăriile agricole 
de stat și gospodă
riile colective.

Timp de aproape 
șase luni viitoarele

cadre de specialiști 
în agricultură vor 
lucra împreună cu 
ingineri agronomi 
cu experiență, cu 
lucrători din G.A.S. 
și colectiviști. Aici, 
ei vor putea aplica 
in practică cuno
ștințele teoretice că
pătate în timpul fi
nilor de studiu, vor 
cunoaște aspecte ale 
procesului de pro
ducție și organiză-

rii muncii și vor 
contribui direct la 
rezolvarea diferite
lor probleme legate 
de mărirea produc
ției agricole.

în perioada de 
practică, studenții 
își pregătesc și pro
iectele de 
pe care le 
ține peste 
tate de an.

diplomă 
vor sus- 
o jumă-

(Agerpres)

Artiști amatori 
în turneu

peFormația de teatru de 
lingă Casa raională de cultură 
„Ion Vidu” din orașul Lugoj a 
întreprins un turneu cu piesa 
„îndrăzneala” de Gh. Vlad. 
Artiștii amatori au prezentat 
spectacole în fața colectiviști
lor din Bozovici, Dalbaset, Ba- 
nia, Pîrlipet, Lăpușnicul Mare, 
Rudăria, Moceriș și Girbovat. 
Piesa a fost vizionată de peste 
7 400 spectatori din comunele 
raionului.

LAZAR BERNEANTU 
corespondent

Atelierul de practică al Școlii profesionale de pe lingă Uzi
nele de tractoare Brașov. Elevul Ion Hasu din anul I strun- 
gărie dă azi un examen serios: strunjirea primei piese. Cole

gii, fiind de față, sînt gata să-i verifice munca.
Foto : N. STELORIAN

Șl PRACTICA IN PRODUCȚIE

wiiiiil

rimul an de învă- 
țămînt constituie 
pentru ucenici pe
rioada de formare 
a unei culturi teh
nice generale, pe
rioadă în care ti

nerii deprind primele noțiuni 
despre meserie, despre profe
siunea aleasă. De felul cum 
este pregătită această impor
tantă etapă depinde în mare 
măsură formarea viitorilor 
muncitori, cultivarea dragostei 
pentru meserie, pentru muncă. 

Grupul nostru școlar petrol- 
chimie din Tîrgoviște pregăte
ște cadre de muncitori pentru 
industria petrolieră: sondori 
foraj extracție, mecanici foraj 
extracție, mecanici pentru 
compresoare, electricieni etc. 
Nivelul pregătirii acestora este 
în strînsă legătură cu înze
strarea tehnică a atelierelor 
de instructaj, cu îndrumarea 
pe care o asigură maiștrii-in
structori, cu metodele folosite 
de aceștia în predarea cuno
ștințelor profesionale.

Conducerea școlii a urmărit 
ca maiștrii-instructori să fie 
oameni bine pregătiți și s-a o- 
cupat în permanență de îmbu
nătățirea metodologiei de pre
dare. Cum se procedează îndare. Cum se procedează 
școala noastră?

în pregătirea ucenicilor 
anul I, maiștrii-instructori 
losesc principiul instruirii 
operații complexe. începînd 
să execute operațiile de prelu
crare în ordinea succesiunii 
lor, în funcție de noțiunile a- 
cumulate la orele de clasă, u- 
cenicii au posibilitatea să și le 
însușească mai bine. Să dau 
un singur exemplu. La orele 
teoretice ucenicilor li s-a vor
bit despre tratamentul termic 
al metalelor. în atelierul-școa- 
lă maistrul instructor execută, 
întîi el ,apoi ucenicii, succesiv, 
fazele acestei operații: cimen
tare, călire, recoacere. Mai 
mult, pentru ca aceste noi cu
noștințe să fie temeinic asimi
late, maiștrii-instructori folo
sesc în cadrul explicațiilor de-

din 
fo-
_pe

Excursii de sfîrșit de
In cadrul excursii

lor de sfîrșit de săp
tămînă, organizate de 
Oficiul Național de 
Turism — „Carpați”, 
peste 700 de bucu- 
reșteni au plecat cu 
trenul sîmbătă după- 
amiază pe Valea Pra" 
ho vei pentru a-și pe
trece timpul liber în 
stațiunile Sinaia, Bu
șteni, Predeal sau la 
cabanele din masivul 
Bucegi. Alți 600 tu-

riști din Capitală au 
plecat cu autocarele 
pe Valea Prahovei fi 
pe Valea Oltului.

Muzeul Doftana a 
fost duminică dimi
neața vizitat de 700 
de sportivi fruntași și 
antrenori din Capi
tală.

Peste 170 de mun
citori și colectiviști 
din regiunile Crișana 
și Maramureș au fă
cut o excursie de cî- 
teva sile' pe Valea

săptămînă
Prahovei și pe Valea 
Oltului. De asemenea, 
ei au fost oaspeții 
Capitalei, vizitînd o~ 
rașul și diferite mu
zee fi expoziții.

Din orașul Turda a 
sosit în Capitali un 
autocar cu excursio
niști, care, după vi
zitarea Bucureștiului, 
au plecat într-o călă
torie în R. P. Bulga
ria.

(Agerpres)

sene, planșe ilustrative cu 
schimbările care se produc în 
structura metalelor prin tra
tarea termică. Aș dori să mai 
subliniez faptul că în predarea 
lecțiilor sînt folosite panourile 
ilustrative existente în fiecare 
atelier de practică. Ucenicilor 
li se înfățișează de la cele mai 
simple pînă la cele mai com
plexe operațiuni în ordinea 
executării lor.

Faptul că la sfîrșitul fiecă
rei zile de practică se face o 
analiză a muncii ucenicilor, 
creează posibilitatea să fie sti
mulați ucenicii fruntași și aju
tați cei care își însușesc mai 
greu meseria, iar pe de altă 
parte maiștrii-instructori pot 
aprecia eficacitatea metodelor 
folosite.

încă din prima zi de prac
tică, atunci cînd viitorii mun
citori se aclimatizează cu no
țiunile, cu utilajele, îndrumă
torii lor se preocupă să le dez
volte simțul de răspundere 
pentru calitatea lucrărilor e- 
xecutate. Calitatea constituie 
un principal criteriu în apre
cierea prin notare a lucrărilor. 
Viitorul muncitor este deci de
prins încă de pe băncile școlii 
să lucreze atent. Sub îndru
marea maistrului-instructor 
Ion Iriminescu, mulți elevi 
printre care Silviu D. Eftimie, 
Dumitru A. Catrinescu, Ion 
Gh. Chivu, Gheorghe I. Gătej 
și alții dovedesc încă de pe a- 
cum însușiri deosebite pentru 
meseria aleasă. în primul tri
mestru ei au obținut nota 10 
la activitatea practică.

Aș vrea să arăt și faptul că 
maistrul-instructor nu se mul
țumește să le arate ucenicilor 
numai cum trebuie făcută ope
rațiunea X sau Y. El consideră 
de datoria sa să trezească la 
aceștia dragostea pentru mese
rie, să le dezvolte interesul 
pentru tehnica nouă. Așa pro
cedează, de exemplu, maistrul 
instructor Dumitru Dinu de la 
clasa de electricieni. Vorbind 
ucenicilor despre materialele 
de protecție (tuburi izolatoa
re) folosite la executarea in
stalațiilor electrice de interior, 
tovarășul Dinu le-a prezentat 
și noile tuburi din P.V.C. care 
pe zi ce trece capătă o între
buințare tot mai mare în a- 
ceastă ramură.

Cum predăm lecția ?, — iată 
O întrebare care are o foarte 
mare însemnătate. Dacă ea va 
fi interesantă, va reține aten
ția ucenicilor și va folosi. Deși 
maiștrii-instructori au pregă
tirea necesară, așa cum am a- 
rătat, mulți au și o experiență 
îndelungată, s-au luat măsuri 
și în ce privește întocmirea 
lecțiilor. Acest lucru se face 
sub directa îndrumare a ca
drelor de specialitate, iar pla
nul fiecărei lecții este în prea
labil aprobat de consiliul pe-

Ing. GHEORGHE GRIGORE 
director de studii

Grupul școlar petrol-chimie 
Tîrgoviște

(Continuare în pag. a lll-a)



Ce am văzut în ziua alegerilor
de-a lungul a 500 de km.

(Urmare din pag. I)

Pe loc ni se face cite un 
scurt portret al cîtorva dintre 
ei.

Ana Moldovan. Este o fe
meie in vîrstă, care a crescut 
6 feciori fi toți au ajuns oa
meni de nădejde. Din 1948, to
varășa Ana Moldovan a fost 
mereu in mijlocul celor care 
au muncit pentru tot ce a rea
lizat comuna fi gospodăria co
lectivă.^ Din 1950 e membră a 
consiliului de conducere al 
gospodăriei. Tot de-atunci oa
menii au ales-o mereu depu
tată. Pentru energia cu care 
fi-a făcut mereu simțită mun
ca în înflorirea comunei, în în
tărirea vieții economice a satu. 
lui a primit „Medalia Muncii” 
și medalia „In cinstea înche
ierii colectivizării agriculturii”. 
Ca președintă a comitetului de 
femei, urmărește acum înde
plinirea unui angajament pe 
care fi l-au luat colectivistele: 
să crească anul acesta în gos
podăria colectivă 5 000 de pui. 
„Tovarășa Ana Moldovan este 
omul în care putem avea în
credere”, ne asigură oamenii 
de față.

Gh. Botezam. E brigadier la 
gospodărie, brigadierul brigăzii 
din cătunul „După deal”. Un 
bărbat cu multe calități de or
ganizator. Și ca brigadier, dar 
și ca om care se interesează de 
treburile generale ale satului. 
Un fapt: anul trecut și-a luat 
brigada și-a reparat un drum, 
l-a înălțat adică, pentru că era 
mereu inundat de Mureș. Un 
om energic și întreprinzător...

Meleg Maria. E aleasă prima 
dată... E mereu acolo unde se 
face o r...,ncă de înfrumusețare 
a comunei, la curățitul cămi
nului cultural, al dispensaru
lui, la o nouă construcție... A 
fost aleasă în comitetul de pă
rinți al școlii și-și îndeplinește 
conștiincioasă îndatoririle.

Alexandru Meleg. E fierar 
la Gostat. Dar in afară de fap
tul că e bun muncitor acolo, 
el, ca locuitor al comunei, e 
foarte legat de treburile sfatu
lui popular. II interesează mai 
ales viața culturală a satului 
lor la care își aduce o contri
buție permanentă.

Aflăm lucruri asemănătoare 
despre L-aszlo Francisc, despre 
profesoara Maria Colceru, des
pre Liviu Pascu, președintele 
gospodăriei colective, și despre 
toți ceilalți candidați pe care-i 
alege azi comuna Cuci.

Unul după altul sînt intro
duse în urnă buletinele de vot. 
Bărbați și femei, tineri care 
votează prima dată și bătrini 
intră aici cu același zimbet, 
introdiic in urnă cu aceeași în
credere votul lor...

Sîntem gata de plecare. Dar 
cineva ne oprește : .

— Ați întrebat de eandidații 
noștri, dar cred că n-ați aflat 
totul despre ei—

Așa-i. Și din nou o statistică, 
alte date.

Satul Cuci a fost un sat de 
iobagi, de slugi pe moșia unui 
baron și pe pământurile a 18 
chiaburi. Locuitorii satului, 
romîni și maghiari, n-aveau, 
nici unul, nici o palmă de pă- 
mînt. Sațele comunei n-aveau 
școli, n-aveau dispensar, ni
mic...

înaintea alegerilor de altă 
dată li se promiteau de toate.

O dată, a. venit în sat un 
candidat al nu știu cărui partid 
burghez. Un „domn”. După ce 
le-a ținut sătenilor un discurs 
sforăitor, în care a fost vorba 
și despre o școală pe care o 
s-o construiască el în sat, i-a 
luat pe toți și i-a dus pe un 
maidan unde — așa se obiș
nuia pe atunci — trebuia în
gropată, simbolic, prima cără
midă a școlii. Candidatul spil
cuit a înfipt în locul acela 
cazmaua. Dar cazmaua s-a iz- 

„La 10,45 am terminat votarea.., Da, da... am terminat' — La sec- 
fia de votare din Bunești, pe președintele comisiei de votare l-am 

găsit la telefon...

Mt de ceva tare... Mai fuseseră 
îngropate acolo și alte „prime” 
cărămizi, de către alți candi
dați, ai altor partide, care ve
neau pe-aici, promiteau cite o 
școală, îngropau și ei cite o 
cărămidă, (care îngropată ră
mânea} după care plecau fără 
să-și mai amintească măcar 
numele satului.

„Deputății noștri — vorbesc 
alegătorii care-și așteaptă a- 
cum rîndul la vot — nu în
groapă cărămizi, ei le clădesc, 
alături de noi, împreună”. Iată 
cîteva fapte:

— două cămine culturale 
** două școli de 8 ani
— un magazin universal 
■r un dispensar
— un pod de beton peste Va

lea Dateșului.
— peste 200 de case noi
— electrificarea comunei. 

Toate astea le-au făcut în ul
timii ani oamenii din Cuci, 
romîni și maghiari, uniți in 
marea familie a colectiviștilor.

Să fi venit o mie de partide 
burgheze, cu o mie de deputați 
care să fi pus fiecare câte o că
rămidă și tot n-ar fi construit 
nici măcar una din toate a- 
ceste construcții de care se 
bucură astăzi comuna...

Intre timp au intrat să vo
teze cîteva sute de oameni, 
dar care n-au plecat acasă, ci 
au rămas în curtea școlii, unde 
se încinsese un ceardaș...

Este ora 6,40. Mașina noastră 
aleargă pe șosea.

La ora 6,55 intrăm tn co
muna Iernut. In fața secției 
de votare — un șir lung de oa
meni. In mijlocul lor se află 
și un grup de tineri. Sînt elevi 
ai școlii tehnice de horticul- 
tură. 74 dintre elevii școlii vo
tează pentru prima dată.

De altfel, în drumul nostru, 
aveam sd ne întîlnim de multe 
ori cu tineri care, la primul 
vot, au ținut să vină printre 
primii în fața urnelor

La ora 7, în satul Cucerdea, 
din raionul Tîrnăveni, am gă
sit-o pe Marta Fodor, o fată de 
18 ani care votase prima, îm
preună cu mama ei. Mai stătea 
încă la secția de votare, pri
vind, bucurîndu-se de tot ce 
vedea...

Un sfert de oră mai tîrziu, 
ne aflăm la Tîrnăveni, la sec
ția de vot din circumscrip
ția orășenească 24. Am găsit și 
aici printre alegătorii înșiruiți 
fn fața secției de votare, șirul 
lung al celor peste 70 de elevi 
ai Centrului școlar de petrol 
și chimie, care votează și ei 
pentru prima dată...

Ei intră în secția de votare 
pe rînd și primind buletinul 
de vot îl țin în mină și-t pri
vesc emoționați, amintindu-și 
poate clipa în care au primit, 
într-o atmosferă tot atât de 
sărbătorească, felicitarea pen
tru intrarea în majorat. Dar 
iată acum majoratul in exer
citarea drepturilor sale. Bule
tinul de vot este un semn con- 
creț al noilor răspunderi. Ai 
ajuns la vîrsta la care tți poți 
spune cuvântul ca cetățean ma
jor al țării-

Ca cetățeni majori ai țării 
elevii de azi vor lucra mîine în 
uzine.

Cîrstea Marin e din comuna 
Brîncoveni. Aici, la școală, are 
note de opt, de nouă și de zece. 
La practică — 10. Pante’.ici 
Ștefan, din comuna Coteana, 
raionul Slatina, părinți colec
tiviști. Are note de zece, opt și 
nouă. La practică 10. Aposto- 
liceanu Marin din comuna 
Oporelu, raionul Slatina, note 
de 10.

Ca să ne putem da seama 
mai exact ce înseamnă ziua a- 
legerilor pentru cetățenii ora
șului Tîrnăveni ne-a venit în 

ajutor tovarășul Petre luhas, 
vicepreședinte al sfatului 
popular orășenesc.

Ce s-a petrecut în acești ani 
în orașul Tîrnăveni ?

Nț s-a pus la dispoziție o 
statistică, pe vreo patru file, 
din care nu putem decât să 
spicuim; pentru că este real
mente o greutate să poți pre
zenta o imagine cit de cît com
pletă a celor ce au înfăptuit 
prin grija partidului, oamenii 
muncii din acest oraș. Nu
mai în ultimii doi ani s-au 
dat în folosință: casa raională 
de cultură, două școli medii, 
un club, un complex social, 
230 de apartamente de locuit, 
s-au amenajat un cinemato
graf, casa pionierilor, un club, 
s-au construit noi magazine, 
s-au modernizat străzi pe o 
suprafață de 20 550 m p., s-au 
dezvoltat șl creat noi între
prinderi de industrie locală, 
iar în prezent se află în con
strucție o nouă fabrică de 
pîine, noi blocuri de locuit și se 
modernizează ultimele străzi... 
In anii puterii populare, în 
orașul și în raionul Tîrnăveni 
s-au construit atâtea blocuri 
din fondurile statului, îneît a- 
cestea au 'dublat capacitatea 
spațiului locativ față de 1938. 
Și încă o Cifră care vorbește 
despre creșterea nivelului de 
trai : anul trecut, prin comer
țul de stat și cooperatist 
s-au desfăcut populației din 
raion mărfuri tn valoare de 
179 500 000 lei.

Cei care umplu zilnic sala 
de spectacole a casei raionale 
de cultură, cei care merg la 
cluburi, la cinematografe noi, 
cei ai căror fii învață în noile 
clădiri de școală, cei care s-au. 
mutat în apartamente noi, cei 
care pășesc pe străzile pavate 
și modernizate, cei care cum
pără din magazine noi și mo
derne vin acum să voteze pen
tru ca toate aceste bunuri să 
se amplifice în viitor, pe mă
sura muncii lor harnice.

Sîntem gata de plecare...
In clipa aceea am fost opriți 

de un tînăr.
— Sînteți de la ziar ?
— Da.
— Foarte bine, înseamnă că 

nu mă mai duc pînă la poștă. 
En sînt corespondent voluntar. 
Vă dau o corespondență cu as
pecte de la prima oră de vot 
la circumscripția 26.

„Dragă redacție.
Am asistat la prima oră de 

vot, la bucuria primelor alegă
tori din această circumscripție. 
Primele voturi au fost in
troduse în urnă de familia 
de muncitori Bogdan. Mama, 
Bogdan Ana, muncitoare, Ion 
Bogdan, fiu, muncitor, Barbina 
și Ana, fiice, utemiste. Două 
surori gemene, de ÎS ani. Pri
mul lor vot... Familia a ținut 
să voteze împreună la prima 
oră. E o dovadă a importanței 
pe care o acordă acestui eve
niment.

A votat apoi Cinchină Du
mitru, vicepreședinte al gospo
dăriei colective din Tîrnăveni. 
Oamenii au întârziat apoi în 
fața secției de votare, au dis
cutat cu cei pe care i-au vo
tat, au ascultat muzică. Totul 
iți dădea imaginea unei zile 
de sărbătoare.

CISAR DEZIDERIU 
corespondent voluntar”

Cu scrisoarea coresponden
tului voluntar în buzunar por
nim mai departe...

La ora 7 și 40 de minute 
eintem In satul Blăjel. Pînă la 
această oră votaseră peste 300 
de colectiviști.

Veniseră acum în fața urne
lor doi tineri tractoriști: Ion 
Rău și Nicolae Popovici. Ca 
oameni ai satului socialist el 
sînt legați nu numai prin vo
tul acesta de viața și de desti
nele satului. La temelia votu
lui lor stă munca depusă în 
cele trei campanii pe cele 1 600 
de hectare ale gospodăriei co
lective din Blăjel- Ei au lucrat 
pămîntul acesta anul trecut. Și 

Tîrnăveni. Cîrstea Marin, Apostoliceanu Marin șl Pantelică Ștefan, elevi «i Centrului șco
lar petrol-chlmle. Viitorului lor, primul lor vot l

pământul a produs: 1 700 de 
kg de grîu la hectar, 2 400 de 
kg de porumb-boabe la hectar 
(pe 90 de hectare 5 400 de kg 
porumb boabe la hectar).

Tot pămîntul acesta va tre
bui să producă anul acesta atât 
cit și-au propus colectiviștii:
1 800 de kg de grîu la hectar,
2 000 de kg de porumb boabe 
la hectar, 15 000 de kg de car
tofi la hectar. Și va produce 
poate mai mult. Acestui gînd 
îi surâd acum tractoriștii. In 
veselia generală a colectiviști
lor care votează azi se inte
grează perfect surisul și opti
mismul acestor doi tineri...

8,40. Pînă la această oră, la 
secția de votare din comuna 
Laslea, regiunea Brașov, ' au 
votat mai mult de jumătate 
din numărul alegătorilor. Pri
ma a fost brigada zootehnică, 
în frunte cu brigadierul Ion 
Martiny. Cei de la zootehnic 
sînt de fapt și fruntași în co
lectivă și au vrut să fie primii 
și la vot — ne spune președin
tele gospodăriei, tovarășul A- 
ron Alexandru. A venit cu 
brigada și bătrînul Foritz Iosif, 
în vîrstă de 75 de ani. El lu
crează în sectorul zootehnic de 
peste 11 ani și ni se spune că 
cu greu s-ar putea lăsa de 
muncă.

Satul e străbătut de cîntece. 
Chiar în acest moment sosește 
în fața secției de votare bri
gada a IV-a de cîmp din satul 
Florești. Camionul e împodo
bit cu steaguri, oamenii sînt 
îmbujorați la față și, coborînd, 
se prind în hora mare care s-a 
încins în mijlocul șoselei. 
Pînă să le vină rîndul la vot, 
invită fanfara s-o ia de la în
ceput. Pretutindeni domnește 
veselia, voia bună.

Oamenii au venit la vot ca 
la o sărbătoare, dar o sărbă
toare în care-și exprimă nu 
numai bucuria pentru ceea ce 
au realizat, ci și certitudinea 
și hotărîrea pentru noi înfăp
tuiri care să întărească și mai 
mult gospodăria colectivă, să 
înflorească și mai mult comu
na și satul în care trăiesc, 
înainte de această zi a alege
rilor, ei s-au întâlnit în însu- 
flețitoare adunări cetățenești 
cu eandidații, sfătuindu-se, fă- 
cînd cele mai felurite propu
neri, de la sădirea de flori pe 
marginea străzilor și pînă la 
electrificarea în întregime a 
comunei. Gheharu Mihai, Th'el. 
man Catherina, Seiler Daniel, 
Sohotsch Ioan, Savu Pavel sînt 
numai cîțiva dintre cetățenii 
comunei care, prezentîndu-se 
în fața urnei, votează și pen
tru propriile lor propuneri. 
Votul fiecăruia înseamnă în
crederea deplină a cetățenilor 
în cei pe care îi aleg astăzi. 
Nouă și plină de adînci 
semnificații este această încre
dere a oamenilor tn sfatul 
popular; este acea încredere 
pe care o pot avea numai oa
menii eliberați de exploatare, 
stăpâni pe destinul lor.

Comisiile permanente al
cătuite pe ramuri de activita
te, prim, care sfatul popular 
și-a îndeplinit sarcinile sale 
își pot face fiecare, acum, în 
dimineața noilor alegeri un 
bilanț demn de încrederea ce 
le-a fost acordată de masele 
de cetățeni. Sînt numeroase, 
de exemplu, propunerile (deja 
înfăptuite) făcute în cei doi 
ani de legislație, de către co
misia pentru agricultură și 
creșterea animalelor, pentru 
întărirea gospodăriei colecti
ve : mărirea suprafeței de 
pășunat prin defrișarea a 20 
ha mărăciniș, selecția anima
lelor, dezvoltarea sectorului 
legumicol etc.

La propunerea comisiei pen
tru învățământ, una din școlile 
comunei s-a mărit cu încă 3 
săli de clasă. Printr-o bună 
organizare de către comisie a 
treburilor obștești și mobili
zarea cetățenilor la muncă 
patriotică, în comună s-au 
construit un dispensar, două 
poduri, s-au amenajat străzile, 
s-au făcut canalizări, s-au 
plantat pe marginea șoselei 
aproape 1 000 pomi. Nu de

dată In viață buletinul de vot.

mult, tn Laslea, cu sprijinul 
sfatului popular, a luat naștere 
o stradă cu totul nouă, cu pes
te 50 de case.

Dar proiectele ?
„In anul ăsta — ne spune 

președintele sfatului, tovarășul 
Gheorghe Ciorogaru — s-a ho- 
tărît să electrificăm satul Flo
rești, să facem trotuare pe toa
te străzile... Alegătorii au fă
cut propuneri bune, cu spriji
nul lor le-om înfăptui... Cit 
privește gospodăria, avem de 
dezvoltat toate sectoarele și cel 
zootehnic, și cel cerealier și cel 
legumicol. In 1963 ziua-muncă 
va fi de 20 de lei iar în 1965 
de 45 de lei”.

Zi de sărbătoare. Oamenii 
sînt bucuroși, minări, încreză
tori. Iar pragul acesta al pri
măverii — care urmează acelei 
neuitate primăveri a încheie
rii în întreaga tară a procesu
lui de colectivizare — colecti
viștii votează pentru sporirea 
continuă a belșugului, pentru 
fericire.

Ora 10,50. Comuna Criț. Ale
gerile s-au terminat. Mai tre
buie să vină cei cu urna vo
lantă și să se declare alegerile 
încheiate...

Si noi care ne pregăteam să 
dăm de aici o situație cam așa: 
„ora 10,50, au votat jumătate 
din alegători". Dar știți pro
verbul cu socoteala de-acasă.„

Poate avem „noroc" mai de
parte, la Bunești.

Ora 11,10. De la 10,45 s-au 
terminat Și aici alegerile. Pre
ședintele comisiei de votare se 
află la telefon.

„...Toți cei înscriși in liste — 
spunea dînsul — au votat".

Fotoreporterul nostru este 
neliniștit. El simte cum i se 
ratează un subiect de fotogra
fie : „La ora „X" ultimii ale
gători în fața urnei". Dar la 
Criț ultimii alegători votaseră 
de mult. La Bunești așișderi. 
Poftim de fotografiază...

— Nu-i nimic — îl conso
lăm noi — la Ungra precis 
faci fotografia.

La Ungra insă comisia a 
terminat de mult lucrul. Acu
ma ascultă la radio muzică și 
relatări de la desfășurarea a- 
legerilor.

— La Hoghiz, la Hoghiz 1 — 
îi mai dăm noi o speranță...

La Hoghiz insă oamenii au 
votat toți iar comisia își po
vestește anecdote.

— N-ai noroc și pace... Me
reu sosim târziu — îi spunem 
noi fotoreporterului.

M se înmînează pentru prima

La ora 12. Măeruș, raionul 
Rupea.

O comună mare, cu multe 
sate aparținătoare, cu o evolu
ție interesantă de care ne-am 
dat seama răsfoind două mo
nografii. Una veche, scrisă de 
un preot, alta nouă, scrisă a- 
cum de intelectualii noi ai sa
tului. Vechea monografie pre
tinde că Măerușul e o comună 
„regală” deoarece el a fost 
blagoslovit de nu știu ce „pri- 
vileag", că însăși regina Isa
bela aflîndu-se în luptă crin- 
cenă cu sultanul Soliman Pașa 
a trecut Oltul cu o punte la 
Măeruș și cică și-ar fi găsit 
astfel scăparea, drept pentru 
care i-a căpătuit pe locuitorii 
satului cu o podișcă peste Olt, 
declarînd: „tn acest loc unde 
am trecut Oltul scăpînd de 
dușmanii mei periculoși se va 
construi un pod spre amintire 
iar dreptul de proprietate și de 
uzufruct asupra acestui pod se 
va da bisericii".

Mai încolo, autorul mono
grafiei pretindea că locui
torii, avînd aceste înalte privi
legii regești „o duceau bine, 
pentru că un număr mic de 
comercianți se îngrijeau de sa
tisfacerea treburilor agriculto
rilor, agricultori care aveau 
„pluguri, grape, furci și caz
male moderne".

Oamenii citind acum aceste 
baliverne rid cu poftă. In zi
lele noastre a fost întocmită 
o nouă monografie în care 
se scrie că satul, prin co
lectivizarea agriculturii a a- 
juns la adevărata lui înflo
rire ; că s-au construit acum 
școli, un internat, Un cămin 
cultural modern, dispensar 
uman, dispensar veterinar că 
a crescut cu mult nivelul de 
trai, că numai de la coopera
tiva din comună colectiviștii 
au cumpărat în anul 1962 
mărfuri în valoare de 3 014 254 
lei, că s-au cumpărat într-un 
an 120 de garnituri de mobilă, 
244 aparate de radio, 10 ara- 
gaze, 3 televizoare, 23 de moto
ciclete. că la bibliotecă există 
3 860 de volume... Scrie în mo
nografia nouă a comunei

Tehnologul nostru
De mare importanță este duri

tatea sculelor folosite Ia mașini- 
le-unelte așchietoare. Cu o pe
reche de freze, spre exemplu, se 
pot tăia acum 600—800 de ca
nale la rulmenții eardanici. Dar 
oare aceasta e limita ?

Întrebarea l-a frămîntat mult 
pe tînărul inginer tehnolog I. 
Ionescu de la Uzinele „Rulmen- 
tul”-Brașov. „Dacă mărim duri
tatea sculelor, îți spunea el, 
crește și randamentul lor în pro
ducție”. Au urmat după aceasta 
zile și nopți de încercări în ate
lier, consultații numeroase eu 
muncitori cu experiență, ingi
neri, tehnicieni. în sfîrșit, s-a 
născut ideea : nitrurarea sculelor 
după tratament în baie cu sare, 
într-o compoziție anumită.

Primele încercări le'a făcut cu 
cîteva freze. După aspect, păreau 
mai dure dar hotărîrea definiti
vă o dădea laboratorul. Cînd a 
sosit buletinul de analiză bucu
ria a fost mare : cu o pereche 
de freze se puteau acum tăia 
1 600—2 000 canale. Duritatea 
sculelor putea fi deci mărită.

Activitatea tehnologului s-a 
mutat apoi la planșetă: trebuia 
proiectată o instalație electrică 
de nitrnrat și un aparat pentru 
reglarea automată a temperata' 

multe alte lucruri despre viața 
bogată de astăzi a satului, 
viață pentru care votează 
acum, cei care de mult s-au le
pădat de „înaltele oblăduiri 
regești".

Acum mașina noastră a- 
leargă prin munți, pe Valea 
Prahovei. E ora 15,30 și tre
cem prin Breaza. Poposim o 
clipă la secția de votare 56, 
instalată în localul foarte mo
dern si foarte nou al școlii 
medii. Și aici, alegerile s-au 
terminat. Asistăm la specta
colul care se desfășoară acum 
în marea clădire (inaugurată 
anul trecut) a casei de cultură.

După mai mult de 500 km 
mai facem un popas la Pu- 
chenii Moșneni, comună ma
re din regiunea Ploiești. La 
cele două secții de votare 
e liniște. Ultimii alegători 
au plecat de aici cu o ju
mătate de oră mai înainte. 
In schimb sala căminului cul
tural freamătă de lume. Rînd 
pe rînd și-au dat aici progra
mele lor închinate sărbătorii 
alegerilor, formațiile artistice 
din comună.

Acum pe scenă se află bri
gada artistică de agitație, un 
grup de băieți și fete care ne 
informează de acolo de pe 
scenă, prin cîntec și vers, 
despre viața nouă a satului so
cialist. Aflăm, în felul acesta, 
că în ultimii ani în comună 
s-au construit un cinemato
graf, 22 case noi, că biblioteca 
numără peste 8 000 volume cu 
peste 1 200 cititori, că se află 
în construcție o școală nouă de 
8 ani. că s-a propus extinderea 
iluminatului --electric în în
treaga comună etc., etc. Ne 
notăm toate acestea în car
netele noastre și plecăm spre 
București. Avem chiar impre
sia că de departe străbat lumi
nile de neon ale Capitalei. Dar 
sîntem abia la Săftica, sat din 
comuna Balotești, regiunea

rii. De la planșetă, iarăși in ate
lier unde, timp de cîteva zile, a 
executat și montat împreună cu 
cîțiva muncitori entuziaști noua 
instalație. Pe ea nu-i nici o mar
că. S*a încetățenit însă obiceiul 
ca muncitorii să-i spună cu drag 
„instalația inginerului nostru”.

Este acesta un fapt izolat ? 
Deloc. Inginerul I. Ionescu e cu
noscut ca un tînăr inovator de
stoinic, care ajută cu pricepere 
muncitorii în realizarea sarcini
lor de plan.

C. CHIPIOTRIS 
tehnician 
A. TATU

controlor de calitate 
Uzinele „Rulmentul"-Brașov

în stațiunile balneoclimaterice
La stațiunile balneo-clima- 

terice „1 Mai” și „Victoria”, 
de lingă Oradea, a sosit, de cu- 
rînd, la odihnă și tratament 
cea de-a patra serie din acest 
an. în lunile de iarnă, în a- 
ceste stațiuni, și-au petrecut 
concediul 3 000 de oameni ai 
muncii.

La „Victoria", unde funcțio
nează un ștrand cu apă terma
lă, ce se întinde pe o supra
față de 5 000 m p, s-au amena
jat cabine ți coridoare de tre- 

Bucureștl. Ii întrebăm pe oa
meni unde e secția de votare 
dar ei ne spun că degeaba ne 
mai ducem fiindcă s-au termi
nat de mult alegerile. Am ob
servat mereu, în toate satele 
și orașele raionale pe unde am 
trecut, o trăsătură deosebită a 
acestei zile de alegeri a- 
fluența în masă de la pri
mele ore, a alegătorilor spre 
urnele de vot. Este sem
nul interesului profund pe 
care îl au masele de oameni 
al muncii pentru aceste ale
geri, expresia răspunderii 
pentru un asemenea eveni
ment important.

Doi tineri, Brumea Savu și 
Vlăsceanu Gheorghe, ne po
vestesc despre niște propuneri 
pe care le-au făcut ei la întîl- 
nirile cu eandidații.

— ...Avem în construcție un 
cămin cultural și am propus 
să-l terminăm de 23 August. 
Ne și ducem mîine să cărăm 
piatră cu căruțele.

— ...Să terminăm apoi și e- 
lectrificarea în toate satele 
fiindcă oamenii și-au cumpă
rat televizoare.

— ...Și să se facă de acum, 
din zilele astea un drum pie
truit pentru tractoare. Cînd o 
veni primăvara să fie gata. 
Fiindcă știți cum este acum 
cu tractoarele : se umple sa
tul de ele și de asta zicem să 
facem un drum anume, să 
nu se strice șoseaua.

★

Ne aflăm acum, după 13 ore 
de mers, după 500 de kilo
metri străbătuți la capătul că
lătoriei noastre. Sîntem încă 
stăpâniți de impresia puterni
că pe care ne-a produs-o at
mosfera de mare sărbătoare pe 
care am întîlnit-o în tot acest 
drum, tot timpul zilei...

Prin votul lor oamenii 
muncii și-au manifestat devo
tamentul fată de politica 
partidului, hotărîrea de a 
munci cu puteri noi pentru în
florirea patriei socialiste.

Lucru făcut la vreme
Bunii gospodari se ocupă 

din timp pentru fiecare lucru 
în parte. Așa fac și colectiviș
tii din comuna Cîndești, raio
nul Buhușl. Ei știu că în acest 
an au de făcut construcții im
portante, deoarece numărul a_ 
nimalelor proprietate obștea
scă va spori simțitor. Ei au de 
ridicat două grajduri a cite 100 
capete fiecare, o îngrășătorie 
pentru 100 porci și altele. Cu 
sprijinul consiliului de condu
cere, constructorii colectivei 
se îngrijesc de pe acum 
de procurarea materiale
lor. Echipa de constructori 
condusă de utemistul Vlaicu 
Nistor confecționează materia
lul lemnos, se îngrijește de 
transportul materialelor la lo
cul construcțiilor.

TACHE VASILACHE 
corespondent voluntar

cere încălzite, care permit fo
losirea bazinului și în timpul 
iernii.

La stațiunea „1 Mai” au fost 
amenajate noi săli de trata
ment pentru nămol și apă ter
mală, a fost mărită capacita
tea de cazare. Anul acesta își 
vor putea petrece aici conce
diul de odihnă cu 4 000 de oa
meni ai muncii mai mulți de- 
cît în 1962.

(Agerpres)



? p... rtachiada de iarnă BRIA ALEXANDRU,
campioană

internațională
a Angliei

d»

a tineretului
La start,

din raionul Fetești

Echipele artistice

în cel de-al VIMea concurs

campionii 
asociațiilor

sportive■ e cîteva zile, clubu
rile și bazele spor
tive din raionul 30 
Decembrie, cg ți 
din celelalte raioa- 

I ne ale Capitalei, 
găzduiesc întreceri

le din etapa a II-a a Spartachia
dei de iarnă a tineretului. în să
lile de gimnastică, la mesele de 
tenis ți țah, pe Baltele de trîntă 
sau pe patinoare, își dispută în
tâietatea cei mai buni concurenți 
dintre zecile de mii de tineri 
care au luat startul la această 
largă competiție sportivă.

Sîmbătă, la clubul asociației 
sportive „Sănătatea" din str. Bu- 
zești s-au întrecut concurenți de 
la Depoul I.T.B. „Ilie Pintilie", 
IPROCHIM, Fabrica de panifica
ție „Spicul", S.G.C.M. și unitățile 
«an,itare din București.

întrecerile s-au desfășurat sis
tem eliminatoriu. Tînărul Con
stantin Nedef (Spicul) a obținut 
o frumoasă victorie la tenis de 
masă, întrecîndu-1 cu 2—0 pe 
Dorin Coandă (I.D.T.). în parti
da finală, care a prilejuit o dis
pută dinamică, victoria a revenit 
tânărului Mircea Popescu (Sănă
tatea). Remarcabil s-a comportat 
și tânăra Ioana Mihăilescu 
(S.G.C.M.), care a cîștigat întâl
nirile cu Doina Aron și Valeria 
Rădulescu (Sănătatea).

Concursul de șah, s-a desfășu
rat într-o sală alăturată. La pri
ma masă, lăcătușul Ion Cocoloș, 
de la Depoul I.T.B. „Ilie Pinti
lie", și-a disputat întâietatea cu 
reprezentantul asociației sportive 
gazdă, E. Schvarț. La mutarea 42, 
Ion Cocoloș a cîștigat partida.

— Sînt foarte bucuros — ne-a 
declarat tânărul lăcătuș, — că 
antrenamentele făcute cu colegii 
mei în preajma concursului 
dat rezultate. Voi 
mă pregătesc cu și mai multă 
perseverență 
etapei a III-a.

Deosebit de interesante au fost 
și întrecerile de tir, care au avut

au
continua să

pentru întrecerile

PE SCURT
te, • Campionatele

republicane de 
schi (probele al- 
pine) au luat sili- 
șit duminică pe 
Valea lui Carp cu 
desfășurarea pro
bei de coborlre. 

La masculin titlul a fost cucerit 
de Cornel Tăbăraș (Carpați Si
naia) cu timpul de T46"7110 (pirtia 
a măsurat 2 800 m.). De remarcat 
că viteza medie orară înregistrată 
de Tăbăraș este de peste 95 km Ia 
oră. Pe locurile următoare s-au cla
sat Kurt Gohn (Dinamo) — l'47"4U0 
Si M. Enache (Caraimanul Bușteni) 
— T 48" 8J0. Dinamovista Ilona 
Mikloș a cîștigat detașat proba 
feminină, urmată In clasament de 
Magdalena Bîră (Steagul Roșu 
Brașov) și Mihaela Stoenescu 
(Voința).

• Tinărul schior romin Marin 
Focșeneanu a obținut o dublă vic
torie In concursul internațional 
desfășurat la Jahorina în Iugo
slavia. El a cîștigat proba de sla
lom Bpecial cu timpul de 116’7110 
(in două manșe). Focșeneanu s-a 
clasat și pe primul loc la combinata 
alpină, Invingind pe cei mai buni 
schiori juniori din iugoslavia și 
R. P. Bulgaria.
• In cadrul sferturilor de finală 

ale „Cupei campionilor europeni" 
la baschet feminin, echipa TTT 
Daugava a învins duminică la 
Riga cu scorul de 57—2? (24—17) 
pe Rapid București.

Returul se va disputa la 8 mar
tie Ia București.
• In orașul Sevilla s-a disputat 

In prima edifie a „Cupei Europei" la box

R. P. Romînă—R. P. Polonă 7-3
Reprezentativa de box a țării noastre șl-a făcut debutul în mod stră

lucit In prima ediție a „Cupei Europei”, invingind duminică seara tn 
sala sporturilor de la Floreasca cu scorul de 7—3 redutabila selecționată 
a R. P. Polone, considerată ca una din cele mai puternice din lume. 
Pugiliștii romîni, foarte combativi, mai puternici și mai mobili în ring, 
au cîștigat la un scor care constituie o surpriză. Oaspeții au lăsat o 
bună impresie datorită boxului lor spectaculos.

Punctele echipei noastre au fost obținute de Constantin Ciucă (cat. 
muscă), A. Olteanu (cat. pană), FI. Pătrașcu (semiușoară), I. Dinu (cat. 
ușoară), V. Badea (mijlocie mică), Șt. Cojan (semigrea) șl V. Mariuțan 
(cat. grea).

Punctele oaspeților au fost realizate de B. Bending (cocoș), Z. PietriY- 
kowski (mijlocie) și J. Kuleja (semimijlocie).

Returul va avea loc la 17 martie, Ia Varșovia,

Ca produsele Uzinei de fire și fibre sintetice Săvinești să fie de cea mai bună calitate, 
tînăra laborantă Ana Popescu trebuie să facă zilnic diferite cercetări. Iat-o acum făcînd o 

titrare. Ca întotdeauna experiența i-a reușit și de data aceasta.
Foto i O. PLECAM

loa duminică dimineața la poli
gonul de la Stadionul tineretului. 
Datorită numărului mare 
participanți — peste 120 — în
trecerile s-au desfășurat în mai 
multe serii. Cu acest ptilej «-au 
înregistrat o serie de rezultate 
remarcabile. Iată, de altfel, ce 
ne-a declarat arbitrul N. Buzea, 
după terminarea competiției :

„Pentru calificarea în faza ur
mătoare a spartachiadei, noi am 
stabilit un barem de 60 puncte 
pentru băieți și 50 puncte pentru 
fete. Și iată că acum avem satis
facția de a consemna în foile de 
concurs o serie de rezultate care 
întrec așteptările noastre : Dumi
tru Cîrstoiu (Sănătatea) a obți
nut 78 de puncte, Ion Frățilă 
(S.G.C.M.) 77 puncte, Androne 
Popescu (Alimentara) 70 puncte. 
La fete, remarc rezultatul foarte 
bun obținut de tînăra Maria Po
pescu (Metalul), care a realizat 
74 de puncte.

8. IONESCU

Schiorii
în întrecerile 
etapei raionale

Iluiljijj■ „Muntele 
întrecerile

ilele acestea s-au 
desfășurat pe pîr
tiile '
Mic” 
fazei raionale a 
Spartachiadei de 
iarnă a tineretului. 

In cadrul întrecerilor au evo
luat peste 30 de tineri din 8 
asociații sportive: C.F.R. „Bră- 
dișor" Caransebeș, Metalul 
Oțelul Roșu și altele.

In finalul competiției s-au 
înregistrat următoarele rezul
tate : La proba de fond, dispu
tată pe o lungime de 5 km. pe 
locul I s-a clasat tînărul Po
pescu Gheorghe, lăcătuș la de
poul de locomotive C.F.R. Ca
ransebeș. El a fost urmat de 
coechipierii săi: Vlad David și 
Shith Adolf. La categoria juni
ori, fond 3 km locul I a revenit 
tînărului Pirl Petru de la aso
ciația „Voința” Caransebeș. 
Elevul Serengău Gheorghe 
(Brădișor Caransebeș) a cucerit 
locul I la categoria juniori II. 
In proba de slalom uriaș s-a 
stabilit următorul clasament; 
seniori: I Munteanu Gheorghe

meciul internațional de fotbal din
tre echipele de juniori ale Spaniei 
și Italiei contînd pentru prelimi
nariile turneului U.E.F.A. Jocul a 
luat sflrșit cu un rezultat de ega
litate : 2—2. (2—2). Returul se va 
disputa la 13 martie la Monteca- 
tini.

• Echipele divl' 
zionare de fotbal 
și-au continuat 
duminică pregă
tirile în vederea 
deschiderii sezo
nului olicial, sus- 
ținînd noi me

ciuri de verificare. Iată rezultatele 
Înregistrate: Farul Constanța — 
Rapid București 2—2 ; Dinamo
Bacău — C.S.M.S. Iași 2—3 î Stea
gul Roșu Brașov — Dinamo Pitești 
2—1 î U. T. Arad — Vagonul 4—3 > 
Crișul Oradea — Știința Timișoara 
2—3 î Crișana Oradea — Știința 
Cluj 1—2.

• Comitetul de urgență al Fede
rației internaționale de fotbal, în
trunit la Paris, a admis ca mem
bră a F.I.F.A. federația insulelor 
Fiii, astfel că numărul țărilor ade
rente la acest mare for sportiv 
internațional este acum de 120.
• Frații Eva și Pavel Roman din 

R. S. Cehoslovacă au cîștigat me
dalia de aur tn proba de dansuri 
la campionatele mondiale de pati
naj artistic de la Cortina D'Am
pezzo. Tinerii patinatori ceho
slovaci și-au păstrat astfel titlul 
mondial, cucerit anul trecut, luin- 
du-și totodată revanșa asupra en
glezilor Linda Shermann și Michael 
Phillips, Învingători la „Europe
nele" de la Budapesta. 

(C.F.R. Caransebeș), II Plunder 
Gheorghe și III Coroeru Radu 
(„Electrica’’ Caransebeș). Ju
niori : I, Ștefani Luis („Știin
ța”), II Serengău Gheorghe 
(Brădișor), III Clrceag Vasile 
(„Știința").

Timpul favorabil, dar mai a- 
les pîrtiile acoperite din abun
dență cu zăpadă, au înlesnit o 
bună desfășurare întrecerilor 
schiorilor participanți la faza 
raională a spartachiadei.

MIHAI MUTAȘCU 
corespondent

ÎN RAIONUL
BISTRIȚA

p asionante întreceri 
ale etapei a II-a a 
Spartachiadei de 
iarnă s-au desfă
șurat în aceste zile 
și în raionul Bi
strița, regiunea

Cluj. In comuna Prundul Bîr- 
găului, la Teaca și la Galații 
Bistriței, la Lechința și Budești 
ca și în orașul Bistrița 
au avut Ioc concursuri de schi, 
patinaj, tir, tenis de masă, 
trîntă, haltere etc., la care 
s-au întrecut campionii asocia
țiilor sportive. Despre aceste 
întreceri ne-a vorbit tovară
șul Gh. Băloiu, președintele 
consiliului raional U.C.F.S.

— Aș vrea să menționez că, 
pentru a asigura o bună desfă
șurare a concursurilor din eta
pa a douai comisia raională de 
organizare a luat măsuri efi
ciente. Astfel, a fost stabilit 
ca întrecerile pe grupe de aso-

La Stadionul Republicii

tadionul Republicii așa cum ne apare acum în 
zilele lui martie pare că hibernează. Imaginea acea
sta (foto nr. 1) ne ascunde de fapt cea de-a doua, 
viață a stadionului la fel de intensă, viața de iarnă. 

Tribunele atit de entuziaste în celelalte anotim
puri găzduiesc in interiorul lor pasionante dispute 
de canotaj, scrimă, tenis de masă, haltere, gimna

stică, la care sînt antrenați sute și sute de sportivi. Fiecare minut, 
fiecare oră este deosebit de prețioasă. Și-i firesc: cu cit se vor 
pregăti rhai bine în aceste zile de iarnă, cu atit în primăvară 
vor obține rezultate mai bune. Și acest „amănunt"* îl știu bine 
sportivii bucureșteni, care au făurit o a doua viață stadionului 
Republicii.

Aparatul de fotografiat a prins pe peliculă două momente din 
disputa jucătorilor de tenis de 
masă (fotografia nr. 2) care ne 
prezintă în plin antrenament 
jucătoarea de tenis de masă 
Judith Krejek.

— A muncit mult astăzi echi
pajul nostru, 4 fără cîrmad, 
ne-au declarat cițlva canotori 
dinamoviști (din fotografia nr. 
3) care s-au antrenat împreună 
cu maestrul sportului Sideri.

A doua viață a stadionului 
Republicii plămădește startul 
de bun augur pentru întrece
rile primăverii.

■

Fotoreportaj :
VASILE RANGA

Dumlnică dimineața s-a îna
poiat de la Geneva prof. ing. 
Costin Nădejde, adjunct al mi
nistrului învățămîntului, care 
a participat la cea de-a 40-a 
reuniune a Comitetului Exe
cutiv al Biroului internațional 
de educație.

ir
împlinirii a 83 
eliberarea po-

Cu prilejul 
de ani de la 
porului bulgar de sub jugul 
otoman, ambasadorul R. P. 
Bulgaria la București. Ivan 
Kinov, a rostit duminică sea
ra o cuvîntare la posturile 
noastre de radio și televiziune.

’★
După ce a fost solista mal 

multor concerte simfonice la 

ciații sportive să se desfă
șoare în 13 localități. In fiecare 
localitate au fost desemnați 
cîte doi activiști sportivi, res
pectiv un profesor de educație 
fizică și un instructor sportiv, 
care s-au ocupat de organiza
rea întrecerilor, de îndrumarea 
concurenților. O atenție deose
bită s-a acordat și activității 
de popularizare a competiției 
ca și asigurării bazei material- 
sportive. Bunăoară, numai în 
comuna Prundul Bîrgăului au 
fost procurate 100 perechi de 
schiuri, 10 mese de șah și 3 de 
tenis. De asemenea, recent, 
aici s-a amenajat o sală de 
gimnastică, dotată cu aparatele 
necesare, în comună se desfă
șoară în prezent o bogată acti
vitate sportivă. Cei mai buni 
concurenți din comună și din 
satele învecinate participă la 
concursurile de schi, săniuțe, 
tir, șah, tenis de masă, haltere, 
trîntă, popice din cadrul eta
pei a II-a.
în continuare, am aflat amă

nunte despre întrecerile de 
schi disputate pe Valea Zăvoa
iele. Aici au evoluat tineri co
lectiviști, cum sînt: Pompei 
Simionca, din comuna Scînteia- 
Jelna. Petre și Alexandru Cor
nea. din comuna Prundul Bîr
găului, ca și tineri muncitori și 
elevi din Bistrița. Ei și-au dis
putat întâietatea pe traseul 
probei de slalom și coborîre. 
Apoi, concurenții s-au îndrep
tat spre club, unde au partici
pat la concursuri de tenis de 
masă și șah. In aceste zile, ti
nerii din raionul Bistrița tră
iesc din plin satisfacția de a 
petrece ore plăcute în tovără
șia sportului

S. SPIREA

K

t

I^FORHATII în Editura politică
* apărut:

București, Timișoara și Iași, 
violonista sovietică Nina Bei
lina, laureată a concursurilor 
internaționale „George Enes- 
cu“ din 1961 și „P. I. Ceaikov- 
ski” din 1962 a dat luni seara 
un recital extraordinar în sala 
Ateneului R. P. Romîne.

Programul a cuprins lucrări 
de Vitali-Charlier, Mozart, 

Maistrul-instructor și practica în producție
(Urmare din pag. I)

dagogic al școlii. Aici se ridi
că însă și o altă problemă. 
Ori cită pregătire ar avea 
maistrul-instructor, este abso
lut necesar ca el să se perfec
ționeze continuu, să-și însu
șească cele mai bune metode 
de predare. Deși aceștia stu
diază în mod continuu, ne-am 
gîndit și la o altă formă care 
să-i ajute în perfecționarea 
profesională : interasistențele.

Periodic, maiștrii-instructori 
asistă la lecțiile profesorilor 
de specialitate : tehnologia me
seriei, tehnologia materialelor, 
desen tehnic etc. Ei au astfel 
posibilitatea să cunoască gra
dul de pregătire teoretică a 
ucenicilor, puterea lor de asi
milare, își dau mai bine sea
ma ce procedee trebuie să 
folosească pentru ca aceștia să 
deprindă cit mai bine meseria. 
Se procedează și altfel. Profe
sorii de specialitate asistă și 
ei la instruirea practică în a- 
telierul-școală. Este un proce
deu care a dat rezultate foar
te bune și pe care ne-am pro
pus să-l intensificăm.

Maistrul-instructor nu se re
zumă numai la a-i învăța pe 
Ucenici meseria. Fiind mereu

Campioana de tenis de masă 
a R. P. Romîne, Maria Ale
xandru, a repurtat un nou 
succes peste hotare, cucerind 
la Brighton victoria în proba 
de simplu a tradiționalelor 
„internaționale" ale Angliei. 
După ce a eliminat-o în semi' 
finale pe Diana Rotve (An
glia), campioana de anul tre
cut, reprezentanta noastră a 
jucat în finală cu vicecam- 
pioana mondială Eva Koczian- 
Foeldi (R. P. Ungară). Maria 
Alexandru a desfășurat un joc 
foarte eficace fi a obținut 
victoria eu scorul de 3—0 
(21—13 ; 21—16 ; 21—9). în 
decurs de numai o săptămână, 
Maria Alexandru și-a înscris 
în palmares trei 
campioană internațională 
R. F. Germane și Angliei.

(Agerpres)

titluri de
a
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Brahms, Ceaikovski, Proko
fiev, Sarasate. A acompaniat 
pianista Taisia Merkulova 
(U.R.S.S.).

în continuare, artista sovie
tică va mai da recitale la Bra
șov și Cluj.

(Agerpres)

în mijlocul lor (unii sînt șl di- 
riginți) aceștia acordă o deose
bită atenție educării viitorilor 
muncitori în spiritul dragostei 
față de muncă, față de mese
ria aleasă. încă din prima zi 
de școală maistrul le poveste
ște copiilor despre tradițiile 
de muncă și de luptă ale pe
troliștilor, despre locul ce-1 o- 
cupa „aurul negru” în econo
mia noastră națională. Un loc 
important în activitatea cadre
lor didactice, deci și a mai- 
ștrilor-instructori, pentru for
marea tinerei generații îl ocu
pă cultivarea trăsăturilor îna
intate ale muncitorului de tip 
nou, educarea în spiritul dis
ciplinei socialiste a muncii, a 
respectului față de vîrstnici. 
Ucenicul este obișnuit astfel 
încă de pe băncile școlii pro
fesionale să prețuiască munca, 
să respecte disciplina.

Noi am mers și pe principiul 
de a discuta cu părinții uceni
cilor mai slab pregătiți sau ai 
celor care lipseau de la practi
că. O asemenea discuție am 
purtat-o cu părinții elevului 
Ion Matei și ai altora. Rezul
tatele au dovedit că am pro
cedat bine. Ucenicii cu ai că
ror părinți am discutat dau 
dovadă acum de mai mult spi-

aceea la căml- 
din Gîldău co- 
venit în număr

...Tn seara 
nul cultural 
lectiviștii au 
mare. Cortina s-a ridicat și pe 
scenă au apărut tinerii artiști 
amatori din comuna vecină, Je
gălia. Corul — compus din a- 
proape 100 de persoane — a 
interpretat cîntece ca „Țară 
dragă, să trăiești !*, „Bucurie-n 
colectivă". Brigada a prezen
tat programul său dedicat mun
cii colectiviștilor pentru conso
lidarea G.A.C. Recitatorii și ci
titorii artistici Tudor Buzoianu, 
Ion Marin, Gheorghe Zainea, 
Florina lancu și Alexandrina 
Dinu au recitat poezii, au inter
pretat monologuri. Repertoriul 
bogat, bine pregătit, oglindea 
viața, preocupările colectiviști
lor.

Conducerea căminului cultu
ral și organizația U.T.M. din 
Jegălia se ocupă cu grijă de 
formațiile artistice, de pregăti
rea lor pentru cel de al Vlî-lea 
concurs. De altfel, aici există 
o frumoasă tradiție. La con
cursul al VI-tea, corul, compus 
din 70 de persoane, și dansurile 
— șase perechi — au mers pînă 
la faza raională, iar brigada 
pînă la cea regională. După 
concurs, activitatea a continuat 
cu și mai mulfiă intensitate. Așa 
se explică creșterea număru
lui artiștilor ațmatori, desele de
plasări pe carie formațiile le fac 
în comunele 
de care se 
tiști amatori 
raionul.

...Ca în 
miercurea trecută căminul cul
tural din Făcăieni și-a deschis 
larg ușile. Odată cu seara, co
lectiviștii s-au îndreptat, gru- 
puri-grupuri, spre cămin. Pro
gramul anunțat trezea interesul 
oricui. Corul — alcătuit din 300 
de persoane —, brigăzile artis
tice de agitație, — patru la nu
măr, — taraful și recitatorii sînt 
așteptate întotdeauna cu mult

vecine, aprecierea 
bucură tinerii ar- 
din Jegălia în tot

fiecare seară, si

3

TELEGRAMA
Președintele Marii Adunări 

Naționale, Ștefan Voitec, a tri
mis Adunărij Reprezentative a 
poporului Republicii Indonezia 
o telegramă de condoleanțe cu 
ocazia încetării din viață a 
președintelui parlamentului, 
Zainul Arifin.

(Agerpres)
e-

Duminică seara a avut loc 
în. sala Lectoratului Central 
din Capitală o seară literară 
comemorativă consacrată ma
relui poet clasic vietnamez 
Nguyen-Trai, organizată de 
Consiliul pentru răspîndirea 
cunoștințelor cultural științifi
ce din cadrul Comitetului de 
Stat pentru Cultură și Artă în 
colaborare cu Uniunea Scrii
torilor din R. P. Romînă.

Cuvîntul de deschidere a 
fost rostit de tov. Szemler Fe
renc, secretar al Uniunii Scrii
torilor din R. P. Romînă. Des
pre viața și opera poetului 
vietnamez Nguyen-Trai a vor
bit poetul Dumitru Corbea.

Au fost de față Le Van Chat, 
prim-secretar al ambasadei 
R. D. Vietnam în R.P. Romînă, 
și alți membri ai ambasadei.

în continuare au rulat filme
le documentare „Vietnam pa
tria mea” și „Pădurile din 
Vietnam”.

(Agerpres)

I. Mărgineanu — PARTIDUL, 
CONDUCĂTORUL NOSTRU 
IUBIT

48 pag. 0,50 lei

rit de disciplină, își dau tot 
mai mult interesul să-și în
sușească meseria, să se pregă
tească temeinic.

în organizarea unei cît mai 
eficiente instruiri practice a 
ucenicilor primului an, condu
cerea școlii, maiștrii-instruc
tori colaborează îndeaproape 
cu organizația U.T.M. Ași vrea 
să amintesc cîteva din acțiu
nile care au fost inițiate: 
schimburi de experiență între 
grupele de practică din aceeași 
clasă, concursuri „Cine știe 
meserie, cîștigă” etc. Pentru 
noi constituie un mare ajutor 
faptul că organizația U.T.M. 
are o legătură permanentă cu 
maiștrii-instructori care fiind 
în același timp și diriginți au 
posibilitatea să cunoască felul 
cum se desfășoară întregul 
proces de învățămînt. Obser
vațiile făcute de către ace
știa sînt folosite de organiza
ția U.T.M. în stabilirea proble
melor care să se discute în a- 
dunările generale U.T.M.

Noi vom dezvolta experien
ța dobîndită pînă acum, îi 
vom ajuta pe maiștrii-instruc
tori să-și perfecționeze meto
dele de predare, astfel ca no
țiunile să fie cît mai bine asi
milate de viitorii petroliști. 

interes de către colectiviști. Cu 
repertorii mereu proaspete, care 
vin în sprijinul activităților ce 
se desfășoară în comună, for
mațiile artistice din Făcăieni 
prezintă în fiecare duminică — 
și deseori și în zilele din cursul 
săptămînii — spectacole bo
gate, frumoase. Spectacolul de 
miercuri a fost la fel de bogat 
și apreciat de cei peste 400 de 
spectatori. De remarcat că între 
brigăzile artistice de agitație.— 
una compusă din tineri colecti
viști, una din femei, alta 'din 
elevi ai școlii elementare și ul
tima din elevi ai școlii profe
sionale de pe lingă S.M.T. — 
există o adevărată întrecere în 
a prezenta programe cit mai 
bine pregătite, care să oglin
dească viata comunei.

Am relatat cîteva exemple 
din comune care sînt așezate la 
margini opuse ale raionului. 
Sînt exemple care demonstrea
ză că formațiile artistice din 
raionul Fetești se pregătesc in
tens pentru concursul a cărui 
fază intercomunală a început. 
Acest lucru l-am constatat și 
duminică 24 februarie ia Gîl
dău, urmărindu-i pe scenă pe 
artiștii amatori din comunele 
Șocariciu, Jegălia, Gîldău, Pie- 
troiu, Cocargeaua. Corurile, 
brigăzile artistice de agitație, 
echipele de dansuri și soliștii 
care s-au perindat pe scenă au 
dovedit o bună pregătire. Mai 
bine s-au prezentat însă brigada 
comunei gazdă, corul de Ia Je
gălia, grupul vocal de la Co
cargeaua, dansatorii din Cocar
geaua și Gîldău și solista Au
relia Manole tot din Gîldău.

Vizitele delegației
Uniunii Tineretului Cehoslovac

în țara
Delegația Uniunii Tineretu

lui Cehoslovac condusă de tov. 
Valigurova Anezka, secretar 
al C.C. al Uniunii Tineretului 
Cehoslovac, care la invitația 
C.C. al U.T.M. se află în țara 
noastră a vizitat Uzinele 23 
August, Universitatea din 
București și alte obiective eco
nomice și social-culturale din 
Capitală, precum și Rafinăria

C1? R '
DIRECȚIA REGIONALĂ A CAILOR FERATE 

BUCUREȘTI

Concurs de admitere
în școala de impiegafi de mișcare

In vederea recrutării de personal pentru serviciile de spe
cialitate, se vor ține concursuri în cadrul Grupului Școlar < 
C.F.R. București, Calea Griviței nr. 343.

— pentru funcția de impiegat de mișcare :
în cursul lunilor februarie, și martie 1963, se țin concursuri 
de admitere in școala de împiegați de mișcare — școală cu 
o durată de 11 luni — la care se pot prezenta absolvenții ; 
școlilor medii (cu sau fără examen de maturitate) în vîrstă 
de 18—35 ani inclusiv, cu o sănătate perfectă.

Informații suplimentare și comunicarea datelor precise 
privind ținerea concursurilor, se obțin de Ia secretariatul 
Grupului Școlar C.F.R. București — Calea Griviței nr. 343 în 
fiecare zi de lucru între orele 8—14.

Actele necesare înscrierii sînt:

— actul de studii (în original)
— actul de naștere (în copie legalizată)
— dovada de stare materială (a candidatului și a părin

ților săi)
— autobiografia candidatului, anexată cererii de în

scriere.

Candidați! trebuie să aibă domiciliul stabil permanent în 
cuprinsul Direcției Regionale C.F.R. București (adică în limi
tele teritoriale ale regiunilor administrative Dobrogea, Bucu
rești, Ploiești și Galați).

NU SE PRIMESC CANDIDAȚI DIN ORAȘUL BUCUREȘTI

Concursul constă în cîte o probă în scris și oral Ia limba 
romînă, matematică și geografie.

Pe toată durata școlarizării, candidați! reușiți la concurs 
primesc o bursă de 509 lei lunar.

~................................................................................................. ..........<

Pe ecranele Capitalei

Clinele sălbatic Dingo

O producție a studioului „Lenfilm”

Film distins cu premiul „Leul de aur” la festivalul inter
național de la Veneția 1962 și cu „Palmierul de aur” al Cen
trului național italian de filme pentru tineret.

Filmul redă cu multă sensibilitate și plasticitate cinema
tografică puritatea și profunzimea sentimentelor unor 
adolescenți.

au

Concursul este abia la în
ceput. Pregătiri se fac în a- 
proape toate comunele și satele 
raionului. La concursul al șa
selea, din raionul Fetești 
participat 89 de formații ar
tistice. Artiștii amatori din Fă
căieni, Jegălia, Platonești, Ko- 
gălniceanu s-au întors acasă cu 
lauri. Experiența acumulată a- 
tunci a fost apoi generalizată t 
activitatea artistică a fost in
tensificată, pe parcurs, în în
tregul raion. Rezultatul ? La cel 
de-al Vll-Iea concurs vor lua 
parte 125 de formații. Numărul 
brigăzilor de agitație a sporit, 
în acest interval, de la 24 la 
40, iar al soliștilor de la 47 Ia 
134. în satele Frățilești, Gura 
Văii, Beilic și în comuna Giur- 
geni, la al Vl-lea concurs nu 
exista nici o formație. în pre
zent în fiecare din aceste loca
lități activează cîteva formații. 
Brigada artistică de agitație a 
tinerilor mecanizatori de la 
S.M.T. Jegălia, spre exemplu, 
este una dintre cele mai active 
din raion. La Progresul și Re-.' 
tezatu, unde acum doi ani exista 
doar cîte o echipă de teatru, 
desfășoară în prezent o bogată 
activitate coruri, echipe -de dan
suri, brigăzi de agitație.

în satele mici — Sternica, 
Cegani, Țăndărei-sat — s-au 
creat grupuri vocale care, prin 
activitatea pe care o desfășoară, 
suplinesc rolurile brigăzilor de 
agitație, corurilor și soliștilor, 
în felul acesta, ediția a Vil-a a 
întrecerii de amatori va cu
prinde toate talentele raionu
lui.

C. SLAVIC

noastră
nr. 3 Teleeiien din Ploiești, 
Uzinele de« tractoare și Cen
trul școlar profesional „Stea
gul roșu” 'din Brașov, Hidro
centrala (le la Bicaz. Uzinele 
de fire și‘ fibre sintetice de la 
Săvinești si Combinatul chi
mic de la Borzeștâ.

Vizita delegației în țara 
noastră continuă.



Scrisoarea remisă 
fle către reprezentantul U.R.S.S. 

secretarului general al O.N.U. 
în problema

NEW YORK 4 (Agerpres). — 
TASS transmite : N. T. Fedoren
ko, reprezentantul permanent al 
Uniunii Sovietice la O.N.U., a 
făcut la 2 martie o vizită lui U 
Thant, secretar general al O.N.U., 
și i-a remis o scrisoare în pro* 
blema Congoului.

După cum se știe, se spune în 
scrisoare, trupele O.N.U. au fost 
trimise în Congo în urma hotărî
rii Consiliului de Securitate, ea 
răspuns la cererea guvernului Re
publicii Congo de a-i acorda a* 
jutor militar în legătură cu agre
siunea armată a Belgiei. Sarcina 
O.N.U. în Congo era clară și 
precisă : să apere Republica Con
go împotriva unei agresiuni din 
afară, să-i asigure independenta 
politică, unitatea și integritatea 
teritorială.

In ultimul timp, se spune în 
continuare în scrisoare, secreta
rul general a luat anumite mă
suri în vederea îndeplinirii hotă- 
rîrilor Consiliului de Securitate, 
urmărind lichidarea activității 
secesioniste în Katanga.

Unele puteri occidentale impun 
î» continuare guvernului Repu
blicii Congo un mod de regle
mentare a problemei reunificării 
Katangăi cu Congo, care înseam
nă de fapt o înrobire a Republi
cii Congo de către monopolurile 
străine dominante în Katanga.

în scrisoare se arată că Uniu
nea Sovietică consideră că po
porului, parlamentului ți guver
nului Republicii Congo trebuie 
să i se ofere posibilitatea de a 
hotărî asupra problemelor țării.

în raportul din 4 februarie a.c. 
al Secretariatului O.N.U., pre
zentat Consiliului de Securitate, 
se subliniază că „este necesar ca 
O.N.U. să acorde în continuare 
guvernului congolez ajutor mili
tar pentru menținerea legalității 
și ordinii” și că „va fi necesar ca

Congoului
trupe ale O.N.U. cu un anumit 
efectiv să rămînă în Congo chiar 
și mai mult de un an”.

Menținerea trupelor O.N.U. în 
Congo pentru îndeplinirea unor 
funcții pur polițienești — se a- 
rată în scrisoarea reprezentan
tului sovietic — nu poate fi le
gală din punctul de vedere al 
principiilor 
Cartei 
U.R.S.S.
necesar 
părerea 
meni nu trebuie să împie
dice guvernul Republicii Congo 
să-și exercite drepturile 
verane asupra întregului teri
toriu al țării, inclusiv a pro
vinciei Katanga. Dacă 
nul Republicii Congo 
deră necesar în acest scop să tri
mită unități ale armatei naționa
le congoleze în provincia Katan* 
ga, el are dreptul legitim de a 
proceda astfel. Trimiterea unor 
unități ale armatei naționale con
goleze în Katanga ar face ca pre
zența trupelor O.N.U. în această 
provincie, ca și pe tot restul teri
toriului Republicii Congo, să fie 
cu totul inutilă. Retragerea fără 
întîrziere a trupelor O.N.U. din 
Congo va da guvernului congolez 
posibilitatea de a-și extinde ju' 
risdicția asupra întregului teri
toriu al țării, ceea ce va cores
punde înlrulotul intereselor na
ționale ale poporului 
precum și hotărîrii 
privire la restabilirea 
integrității teritoriale 
blicii Congo.

Guvernul sovietic crede că toa
te statele prietene poporului 
congolez îi vor acorda un ajutor 
multilateral în întărirea suvera
nității Republicii Congo și ridi
carea buuăstării economice a po
porului ei.

și al prevederilor 
O.N.U. Reprezentanța 

. la O.N.U. consideră 
să sublinieze că, după 

. guvernului sovietic, ni- 
nu trebuie să

su-

guver- 
consi-

congolez, 
O.N.U. cu 
unității și 
a Repu"

După demisia guvernului cambodgian
PNOM PENH. — Ultimele 24 

de ore nu au adus lumină în 
situația din Cambodgia după de
clarația din 2 martie cu privire 
la demisia guvernului cambod
gian. Nu se publică comunicate 
oficiale. Sîmbătă seara un purtă
tor de cuvînt al Ministerului 
Informațiilor a invitat pe zia
riștii străini să se abțină de la 
expedierea vreunor telegrame și 
să aștepte declarațiile oficiale. 
Duminică dimineața a fost auto-

rizată trimiterea unor informații 
cu privire la o mare demonstra
ție a populației din capitală, care 
a avut loc în fața palatului re
gal.

Participanții la demonstrație 
și-au exprimat dorința ca prin
țul Norodom Sianuk să rămînă 
în funcția de președinte al 
Sangkumului 
vernăniînt) ți 
partid pentru 
de guvern.

(Partidul de gu
șă nu dizolve acest 
a se evita o criză

Alegerile din Uniunea Sovietică

Oamenii sovietici au votat

oamenii

ale unor Comisii permanente

pentru pace și comunism

Declarație de protest a Ligii 
Tineretului din Uganda

Liga tineretului din Uganda 
a dat publicității o de
clarație de protest împo

triva activității „corpului păcii' 
american din Uganda. In decla
rație se arată că membrii acestui 
„corp al păcii' sini adevărați 
agenți imperialiști, care desfă
șoară o activitate de spionaj în 
slujba puterilor imperialiste. De 

aceea, Liga tineretului din Uganda 
cheamă toate statele africane 
alunge de pe teritoriile lor aceste 
„corpuri ale păcii'.

Intr-o scrisoare adresată pri
mului ministru al Ugandei, Mil
ton Obote, organizația din re
giunea de nord-est a Ligii tinere
tului din Uganda arată că „dacă 
membrii „corpurilor păcii' ame
ricane doresc în mod sincer și 
cinstit să aducă servicii Africii, 
de ce nu luptă, de asemenea, în 
mod voluntar, împotriva colonia
lismului și uneltirilor imperialiste 
din Angola, Mozambic, Republica 
Sud-Africana, Kenya etc. ?"

Proteste 
împotriva 

conferinței 
din Costa Rica

La San Jose a fost dată pu
blicității declarația unor 
fruntași pe tărîm politic și 

obștesc din Costa Rica în care 
condamnă scopurile apropiatei 
conferințe din Costa Rica a pre
ședinților țărilor Americii Cen
trale la care va participa și pre
ședintele S.U.A., Kennedy.

în declarație se subliniază că 
la conferință, sub pretextul 
„apărării" continentului ameri
can, „vor fi adoptate măsuri 
pentru transformarea Americii 
Centrale într-o zonă militară co
mandată de Statele Unite".

Autorii declarației arată că la 
conferință vor fi dezbătute pla
nurile unor noi măsuri împotriva 
Cubei și forțelor democratice din 
America Centrală.

Pe zidurile multor case din 
orașele din Costa Rica apar lo
zincile „Jos Somoza, tiranul din 
Nicaragua !", „Ydigorai este asa
sinul studenților guatemalezi !*, 
„Să zădărnicim întîlnirea preșe
dinților !". în fiecare dimineață 
poliția șterge stăruitor inscrip
țiile, dar a doua zi ele reapar.

Organizația „Uniunea tineretu
lui socialist din Costa Rica" ți 
Asociația „Prietenii revoluției cu- 
bane" difuzează mii de mani
feste în care condamnă cu ho- 
tărîre apropiata întîlnire a pre- 

i șediuților.

Lovitură de stat în
LIMA 3 (Agerpres). — La 3 mar

tie în Peru s-a produs o lovitură 
de stat. Un comunicat al coman
damentului mixt al forțelor armate 
peruviene anunță că generalul Ri
cardo Perez Godoy a fost demis 
din funcția de președinte al juntei 
militare. Comunicatul anunță că 
generalul Nicolas Lindley Lopez 
(șeful unei grupări militare rivale 
lui Godoy) a preluat postul de pre
ședinte al noii junte militare.

un „anticomunist și prie- 
Statelor Unite".

LIMA 4 (Agerpres). — Refe- 
rindu-se la lovitura de stat care 
s-a produs la 3 martie în Peru, 
agenția Reuter o caracterizează 
ca pe o „liniștită revoltă de pa- 

. lat", provocată de neînțelegeri 
personale între membrii juntei, 
care preluase puterea la 8 iulie 
anul trecut priutr-o altă lovitură 
de stat.

în ceea ce îl privește pe noul 
președinte al juntei militare — 
Nicola» Liudlcy Lopez, agenția 
Associated Press îl caracterizează

ca pe 
ten al

„Lindley, menționează agenția, 
care a fost o vreme, în 1940, 
instructor al statului major al 
S.U.A. de la Fort Levenworth, 
Kansas, este cunoscut prin agre
sivitatea sa".

într-un comunicat oficial dat 
publicității de către junta mili
tară după lovitura de stat se 
anunță că „componența și statu
tul juridic al juntei guvernamen
tale nu vor fi modificate" ; junta 
intenționează „să mențină ordi
nea". Comunicatul mai arată, de 
asemenea, că alegerile generale 
vor avea loc, după cum s-a pre
văzut, la 9 iunie. Potrivit ace
luiași comunicat, Nicolas Lindley 
Lopez, președintele juntei, va 
deține și funcția de ministru de 
război. Deși comunicatul vorbește 
în termeni generali despre „ini-

MOSCOVA 4 (Agerpres). — 
La 26-28 februarie, la Moscova 
a avut Ioc cea de-a XII-a șe
dință a Comisiei permanente a 
C.A.E.R. pentru siderurgie.

La ședință au luat parte dele
gațiile din Republica Populară 
Bulgaria, Republica Socialistă 
Cehoslovacă, Republica Demo
crată Germană, Republica 
Populară Polonă, Republica 
Populară Romînă, Republica 
Populară Ungară și Uniunea 
Republicilor Sovietice Socia
liste, țări membre ale C.A.E.R.

La ședință au participat ca 
observatori reprezentanți ai 
Republicii Populare Democrato 
Coreene.

îndeplinind hotărîrile celei 
de-a XII-a sesiuni a Consiliu
lui, precum și ale ședințelor a 
doua, a treia și a patra ale Co
mitetului Executiv, Comisia 
permanentă a C.A.E.R. pentru 
siderurgie a examinat proble
mele referitoare la activitatea 
sa, inclusiv problema coordo
nări) planurilor principalelor 
investiții în unele întreprin
deri siderurgice din țările de 
democrație populară pe anii 
1964—1965 ; ale satisfacerii ne
cesarului țărilor membre ale 
C.A.E.R. în unele tipuri de 
laminate neferoase și de țevi; 
ale datelor preliminare referi
toare la asigurarea țărilor de 
democrație populară din Eu
ropa cu cărbuni cocsificabili și 
cu cocs mtalurgic ; ale schim
bului de produse siderurgice în
tre țările membre ale C.A.E.R. 
Comisia a discutat, de aseme
nea, problemele în legătură cu 
desfășurarea în comun a lu
crărilor de cercetări științifice 
și a lucrărilor pe linia automa
tizării proceselor de producție 
în siderurgie.

Comisia a aprobat planul lu
crărilor pe 1963 și a luat în 
discuție un număr de pro
bleme organizatorice și alte 
probleme.

Ședința comisiei a decurs în- 
tr-o atmosferă de înțelegere și 
de colaborare frățească.

BERLIN — După cum a- 
nunță agenția A.D.N., la Berlin 
s-au încheiat locrările celei 
de-a 14-a sesiuni permanente 
pentru cărbune a Consiliului 
pentru Ajutor Economic Reci
proc (C.A.E.R.). In cadrul sesi
unii au avut loc consfătuiri cu 
privire la problemele coordo
nării planurilor de dezvoltare 
a industriei cărbunelui pînă în 
anul 1980, ale stabilirii necesi
tăților de utilaj pentru exploa
tările la zi, ca și ale organiză
rii unui schimb de experiențe 
în aplicarea progresului teh- 
nico-științific.

( U.R.S.S. : In cartierul Lenin- j 
1 grad, din Moscova există o ] 
[.linie de autotaxiuri unde) 
( elevii claselor V—VII în- j 

va[ă regulile circulației, j 
cum se conduce un automo-) 

bil și construcfia lui. j 
In iotograiie : Conducătorul j 
traseului Lazăr Berman, ex-1 
plică elevilor construcfia j 

automobilului
i

MOSCOVA 4 — Corespon
dență de la Al. Stark. La 3 
martie, într-una din primele 
zile ale primăverii, 
sovietici care locuiesc în nouă
din cele 15 republici unionale 
s-au prezentat în fața urnelor 
pentru a alege deputății în 
Sovietele Supreme ale republi
cilor și în sovietele locale. în 
ziua alegerilor, pînă la ora 12 
— ora locală după diferitele 
meridiane — votase majorita
tea covîrșitoare a alegătorilor. 
In R.S.F.S.R., de pildă — potri
vit Comunicatului Comisiei 
electorale centrale — pînă la 
ora 18 au votat 98,88 la sută 
din alegători.

La Moscova, în primele ore 
ale zilei, au votat și conducă
torii de partid și de stat ai 
U.R.S.S. N. S. Hrușciov, prim-

Dineu oferit de George Macovescu 
unor delegații la tratativele 

Genevade la
GENEVA — In seara zilei de 
martie, George Macovescu,4

adjunct al ministrului afacerii 
lor externe, conducătorul dele
gației R. P. Romîne la lucră
rile Comitetului celor 18 state 
pentru dezarmare a oferit un 
dineu în cinstea unor delegații 
participante la tratativele de 
la Geneva.

La dineu au participat re
prezentanți ai: S.U.A. — Char
les C. Stelle, ambasador, și 
David E. Mark ; Indiej — Ar
thur S. Lall, șeful delegației și 
Amrik S. Mehta ; Etiopiei — 
Lij Mikael Imru, ambasador, 
șeful delegației și Ato M. Ha-

DE LA LEIPZIG

RĂSFOIND

țierea unor planuri de stimulare 
a dezvoltării economice și so
ciale", agenția United Press In
ternational menționează că „Ofi
cialități militare și-au exprimat 
convingerea că înlăturarea lui 
Perez Godoy (președintele juntei 
înlăturat cu prilejul loviturii — 
N.R.) nu va afecta... participarea 
Perului la „Alianța pentru pro
gres".

Noi știri sosite din Lima anunță 
că un alt copreședinte (membru 
al juntei), Juan Francisco Tor
res, a fost înlocuit prin viceami
ralul Florencio Teixeira. Agenția 
anunță, de asemenea, că genera
lul Augusto Valdez, ministrul 
finanțelor, și generalul Victor So
lano, ministrul sănătății, au de
misionat.

Potrivit agenției Reuter, la pa
latul guvernamental din Lima 
continuă fără întrerupere confe
rințele juntei.

LA TIRGUL 
DE PRIMĂVARĂ

LEIPZIG. — Cu prilejul Tir- 
gului de primăvară de la Leipzig, 
J. Balkoiv, ministrul comerfului 
exterior și intergerman al R.D.G., 
a oferit în seara zilei de 3 mar
tie o recepfie la primăria orașu
lui. La recepție au participat 
IF. Stopli, prim vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri al R.D.G., 
J. Dieckmann, președintele Prezi
diului Camerei Populare a R.D.G., 
și alți conducători ai R.D.G. La 
recepfie au luat parte delegațiile 
guvernamentale ale țărilor socia
liste care participă la tîrg, prin
tre care delegația guvernamentală 
a R. P. Romîne, condusă de tov. 
Sergiu Bulgacoff, ministru, prim- 
vicepreședinte al Comitetului de 
Stat al Planificării, reprezentanți 
ai cercurilor de afaceri, partici
pau ți la tîrg.

Incidente la Bogota, capi-i Incidente la Bogota, capi- 
[ tal a Columbiei, după de- 
[ clararea grevei personalului 
1 companiei aviatice 

vianca'
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mid ; R. S. Cehoslovace — Ka
rel Kurka, ministru adjunct 
al afacerilor externe, șeful de
legației și Vratislav Pechota.

La dineu a participat, de a- 
semenea, Pasquale Spinelli, 
director general al Oficiului 
european al Națiunilor Unite 
din Geneva și secretar general 
adjunct al O.N.U.

'★
GENEVA. ~ Luni dimineața 

a avut loc la Palatul Națiunilor 
din Geneva o ședință neofici
ală a Comitetului celor 18 
state pentru dezarmare in care 
au fost discutate o serie de 
probleme referitoare la inter
zicerea experiențelor cu arma 
nucleară.

secretar al C.C. al P.C.U.S., 
președintele Consiliului de Mi
niștri al U.R.S.S., a votat la 
secția nr. 43 a circumscripției 
electorale Frunze, organizată 
în incinta Universității de 
Stat Lomonosov. Aici a candi
dat pentru alegerile în Sovie
tul Suprem al Federației Ruse 
cunoscuta actriță de la Tea
trul Vahtangov, Iulia Boriso
va, iar pentru sovietul orășe
nesc scriitorul G. Medinski, 
ale cărui romane sînt cunos
cute în multe țări.

Președintele Sovietului Su
prem al U.R.S.S., L. I. Brej- 
nev, a votat la o secție orga
nizată într-unul din noile car
tiere ale capitalei sovietice — 
Prospectul Kutuzov.

Pentru prima oară au votat 
împreună ieri, alegătorii oră
șelului. Komsomolski din Ma
gadan, o nouă așezare apăru
tă pe harta Uniunii Sovietice. 
Și aici secția de votare a fost 
organizată în noua școală con
struită de curînd. Orășelul se 
mărește văzînd cu ochii, deve
nind punctul de comandă al 
ofensivei pe care o duc tinerii 
specialiști pentru obținerea 
aurului ascuns de milenii în 
tundra Kanusk-ului.

La 3 martie au votat împre
ună și cuceritorii pămînturilor 
desțelenite, veniți în Kaza- 
hastan din toate republicile 
unionale. în noile circumscrip
ții electorale care cuprind 
mari sovhozuri cerealiere, vo
tarea s-a terminat încă în 
cursul dimineții.

La 3 martie oamenii sovie
tici au votat pentru pace și 
comunism, pentru înflorirea 
țării lor, pentru realizarea 
planurilor mărețe de viitor.

Lucrările conferinței

pentru relații consulare
VIENA. — După 

mite agenția Reuter, 
au început la Viena lucrările 
conferinței pentru relații consu
lare organizată de O.N.U. La 
conferință participă delegați și 
observatori reprezentînd 120 de 
țări și organizații internaționale, 
printre care și reprezentanți ai 
R. P. Romîne.

Conferința va discuta proble
ma elaborării unor reguli inter
naționale în domeniul stabilirii 
relațiilor diplomatice, care pînă

cum trans
la 4 martie

acum erau elaborate pe bază <le 
acorduri bilaterale.

Printre altele, conferința va 
. discuta, de asemenea, condițiile 

în care un diplomat poate fi 
declarat „persona non grata”, 
precum și problema privilegiilor 
diplomatice pentru membrii cor
pului consular. Propunerile au 
fost pregătite de către o comisie 
de drept internațional și apro
bate de Adunarea Generală ■ 
Organizației Națiunilor Unite.

Sesiunea Comisiei economice 
Extremulpentru Asia și

• MANILA. La 5 martie își 
începe lucrările Ia Manila se
siunea Comisiei economice a 
O.N.U. pentru Asia și Extre
mul Orient. Una din proble
mele ce vor sta în centrul a- 
tenției la lucrările sesiunii 
este Influența Pieței comune 
europene asupra comerțului 
țărilor asiatice. Vor fi dezbă
tute, de asemenea, măsurile

a 0. N. U. 
Orient
la îmbunătățireacu privire 

veniturilor din export ale ță
rilor asiatice, îndeosebi măsu
rile necesare pentru stabiliza
rea prețurilor la materiile 
prime.

La lucrări participă Uniunea 
Sovietică, precum și observa
tori din partea R. S. Ceho
slovace, R. P. Romîne, R. P. 
Ungare, Iugoslaviei și altor 
țări.

TRIBUL CELOR 99E
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• MOSCOVA. — Regele Lao- 
sului, Sri Savang Vathana, pri
mul ministru, prințul Suvanna 
Fummă și alți oameni de stat ai 
Laosului au sosit Ia 4 martie la 
Moscova, venind din Polonia. 
Oaspeții au fost întîmpinați de 
Leonid Brejnev, președintele 
Prezidiului Sovietului Suprem al 
U.R.S.S. și alte persoane.

Prezidiul Sovietului Suprem și 
guvernul U.R.S.S. au oferit un 
prînz în cinstea lui Sri Savang 
Vathana, regele Laosului, la care 
au participat și alți oameni de 
stat laoțieni. Din partea Uniunii 
Sovietice au luat parte Leonid 
Brejnev, președintele Prezidiului 
Sovietului Suprem al U.R.S.S., 
Nikita Hrușciov, președintele 
Consiliului de Miniștri al U.R.S.S.,, 
și alte personalități.

DJAKARTA. — „Protestăm cu 
hotărire împotriva folosirii substan
țelor toxice de către trupele ame
ricane din Vietnamul de sud“, — 
se arată într-o telegramă a Consi
liului național al Federației centrale 
a sindicatelor din Indonezia adre
sată președintelui Kennedy. In nu
mele celor trei milioane de membri. 
Consiliul național a cerut ca 
S.U.A. să înceteze imediat războiul 
nedeclarat din Vietnamul de sud si 
să-și retragă trupele din această 
tară. Oamenii muncii din Indonezia, 
se subliniază în telegramă, spri
jină întru totul lupta de eliberare 
a poporului vietnamez.

CONAKRY. — La o adunare 
a activului sindical, care a avut 
Ioc la Conakry, Seku Ture, pre

ședintele Republicii Guineea, a 
rostit o cuvîntare în care s-a re
ferit la principalele hotărîri ale 
Congresului al VI-lea al Parti
dului Democrat din Guineea 
subliniind că singura cale spre 
progres pentru Guineea o consti
tuie calea industrializării.

„Poporul guineez și avangarda 
lui — Partidul Democrat din 
Guineea — a spus Seku Ture, au 
respins pentru totdeauna calea 
capitalistă, alegînd calea dezvol
tării necapitaliste în scopul sa
tisfacerii depline a nevoilor po
porului".

• ACCRA. — La 4 martie a 
fost semnat la Accra protocolul 
cu privire la acordarea de aju
tor economic de către Uniunea 
Sovietică Ghanei în finanțarea 
construcției obiectivelor prevă
zute de acordurile sovieto-gha- 
neze. Protocolul prevede acor
darea de credite Ghanei în sumă 
de 20 milioane ruble.

La 4 martie a fost semnat, de 
asemenea, protocolul cu privire 
la lista de mărfuri pe care Uniu
nea Sovietică le va livra Ghanei 
în cursul anului 1963 și de măr
furi destinate exportului Ghanei 
în Uniunea Sovietică.

• Locuitorii cocioabelor din 
Neapole au organizat o demonstra
ție, cerînd să li se creeze condi
ții de locuit mai bune. Sit*ația 
cîtorva sute de familii ce locuiesc 
într-un „bidonville“ — cartier con
struit din seînduri, tablă și fier 
vechi, a devenit cu adevărat insu

portabilă din cauza gerurilor aspra 
din acest an.

Aduse la disperare, femeile din 
„bidonville" au ieșit pe străzi. De
monstrantele au fost atacate de po
liție. Trei femei au fost rănite și 
șase arestate.

NEW YORK. — Potrivit datelor 
oficiale publicate de Biroul fede
ral de investigații al S.U.A., numă
rul crimelor grave a sporit în anul 
trecut cu 7 la sută față de anul 
1961. Deosebit de repede crește 
criminalitatea în rîndul tineretului 
american.

• LONDRA. — Partidul labu
rist din Noua Zeelandă se pro
nunță cu hotărîre împotriva pla
nurilor Franței de a efectua ex
periențe cu bomba atomică pe 
insulele Gambier din Oceanul 
Pacific. Potrivit relatărilor agen
ției Reuter, liderul Partidului 
laburist, Nash, a declarat că 
Franța trebuie 6ă renunțe Ia e- 
fectuarea experiențelor nucleare. 
Planurile acestei puteri europe
ne de a folosi un teritoriu aflat 
la mii de mile de ea pentru ex
periențe nucleare care pun în 
primejdie viața populației ace
stor teritorii, a declarat Nash, 
sînt contrare rațiunii sănătoase.

NEW YORK.—După cum trans
mite corespondentul agenției U.P.I.. 
C. Saleh, ministru în Cabinetul 
indonezian, a condamnat acțiunile 
societăților petrolifere americane, 
engleze și olandeze și r,a elogiat 
măsurile luate de guvernul ceylo- 
nez, care a expropriat societățile 
petrolifere din Ceylon". Saleh a 

subliniat că intenția S.U.A’. ca din 
cauza acestei exproprieri să nu mai 
acorde ajutor Ceylonului este o 
„măsură revoltătoare, care arată 
că guvernul S.U.A. intenționează 
să se erijeze in judecător".

Saleh a declarat că Indonezia nu 
dorește să continue la nesfîrșit 
tratativele cu societățile ameri
cane ,,Caltex“ și „Stanvac", cu so
cietatea anglo-olandeză „Shell" în 
legătură cu încheierea unui nou 
contract. Aceste tratative continuă 
deja de doi ani și jumătate.

• ISTANBUL. — Ziarul „Cum
huriyet* anunță că la Istanbul au 
fosț difuzate manifeste în care 
se cere ca Turcia să promoveze 
6 politică independentă. In aceste 
manifeste, care au fost trimise 
și ziarelor, sînt condamnate alian
țele militare ale Turciei cu ță
rile occidentale și se protestează 
energic împotriva acțiunilor ame
ricanilor în Turcia.

HAVANA. — Subunități ale 
forțelor armate revoluționare ale 
Cubei au lichidat o bandă de 
contrarevoluționari, care opera în 
regiunea orașelor Trinidad și 
Sancti-Spiritus (provincia Las Vil
las). In timpul lichidării ei au fost 
omorîți cîțiva contrarevoluțioanri, 
printre care șeful bandei Thomas 
San Hil, care fusese numit de 
Agenția centrală de investigații a 
S.U.A. conducător al contrarevolu
ționarilor din provincia Las Villas. 
Sub conducerea sa banda săvîrșea 
jafuri, incendia case, asasina mun
citori și țărani.

într-un comunicat al Ministeru
lui forțelor armate revoluționare 
din Cuba se arată că la 27 și 28 
februarie soldați ai infanteriei ma

rine staționate pe teritoriul bazei 
maritime militare americane Guan
tanamo au deschis focul în direcția 
teritoriului cuban, în special asupra 
zonelor unde sînt situate posturile 
de grăniceri cubani.

BISSAU, — După cum anunlă 
agenția U.P.I., în ultima vreme de
tașamentele de africani din Gui
neea portugheză, care duc o luptă 
armată pentru independența țării 
lor, au pricinuit pierderi grave 
trupelor regulate ale colonialiștilor 
portughezi în cursul unor bătălii 
care s-au dat în junglă. In urma 
acestor bătălii trupele portugheze 
au. evacuat importante regiuni și au 
fost silite să se retragă în interio
rul țării.

Trupele portugheze distrug în 
mod sistematic regiunile evacuate, 
prefac în cenușă satele africane și 
pun la cale represiuni sîngețoase 
împotriva populației. Astfel, cu 
prilejul retragerii din orașul Kabak- 
jamlti portughezii au organizat o 
expediție de pedepsire, în cursul 
căreia au fost împușcați 30 de afri
cani, printre care șase femei.

CAIRO. — Corespondentul agen
ției M.E.N. la Sanaa, relatează că 
la 4 martie, Ralph Bunche, con
silierul politic special al secretaru
lui general al O.N.U., și-a încheiat 
vizita în Republica Arabă Yemen, 
plecînd spre Cairo.

După cum s-a mai anunțat, 
Bunche s-a deplasat în Republica 
Arabă Yemen, la cererea secreta
rului general U Thant, avînd mi
siunea de a se informa asupra ac
tualei situații din această țară, pre
cum și asupra acțiunilor agresiv» 
întreprinse de trupele engleze și 
ale altor state vecine, la granițele 
Yemenite.

Grea este viața ce
lui mai mic trib din 
Africa, pierdut într-unul 
din colțurile pustii ale 
acestui continent. Des
pre viața acestui trib re
latează William Steeven- 
son în revista „GLOB 
AND MAIL“ din To- 
ronto^

ormat din 99 de oa
meni, tribul „el- 
molo* este cel mai 
mic ■ din Africa. 
După cum spune le
genda, el este lovit 
de un blestem : „A-

cest popor nu va depăși un trib 
de 99!*. Și este într-adevăr o 
minune că acest număr rămîne 
aproape în permanență neschirn- 

{ bat, în pofida crocodililor, erup
țiilor vulcanului și a unui pu
ternic vînt care bîntuie în decurs 
de 10 luni pe an. Viteza lui a- 
tinge 70 mile pe oră. In decursul 
veacurilor, aici, într-un colț în
depărtat al provinciei de nord a 
Kenyei au încercat să se așeze 
multe triburi. Urmele lăsate de 
ele constituie pînă acum o enig
mă pentru mulți cercetători. Ni
meni nu a rezistat vieții pe aces
te maluri stîncoase.

Aici s-a așezat doar tribul el- 
molo. „Celelalte triburi aveau 
multe animale. Ele aveau nevoie 

de iarbă. Dar aici sînt mai multi 
pești în apă decît vaci pe pășu
ne* — spune Nguru, șeful tribu
lui, cînd cineva îl întreabă de ce 
oamenii el-molo nu au căutat 
nici o dată să plece de aici.

Printre alte soiuri de pești, 
aici trăiește și bibanul de Nil. 
Greutatea lui atinge 170 kg. Oa
sele acestui pește sînt împrăștia
te în apropierea fiecărui loc de 
popas al tribului el-molo. Carnea 
„oaspetelui* din Nil și a broaș- 
telor țestoase bătrîne, de specii 
aproape preistorice, formează 
principala hrană a tribului. El- 
molo nu disprețuiește nici carnea 
de crocodil.

A sosi aici cu avionul poate fi 
asemuită cu aselenizarea. Noi 
ne imaginăm Luna acoperită de 
cratere vulcanice, care par lipsite 
de viață. Aici blocuri de culoare 
roșie, ovale, umplu trei terase 
gigantice. Ca niște trepte uriașe, 
ele coboară spre malurile nisi
poase cenușii care încadrează 
apele albastre ale lacului. Nisipul 
s-a format din lavă vulcanică.

Aproximativ la 8 mile de mal 
se află insula denumită „Fără în
toarcere*. Astfel au numit-o el- 
molo. Ea poate fi bine văzută din 
toate locurile. Această insulă ră
mîne o taină atît pentru știință, 
cît și pentru administrația engle
ză. Pe ea trăiesc sute de croco
dili și cobre lungi de patru metri. 

Cu totul inexplicabilă este pre
zența acolo a unei mari turme 
de capre sălbatice. Șeful de trib. 
Nguru, spune că ele se trag din 
caprele transportate cîndva pe 
această insulă de membrii tribu
lui său. Mulți dintre membrii tri
bului el-molo s-au salvat atunci 
pe această insulă de mîinile ne
gustorului de sclavi. Marele vînt 
nu le-a permis însă să se întoarcă.

Direcția vîntului nu se schimbă 
niciodată. Numărul membrilor 
tribului el-molo nu depășește 99 
de oameni și datorită faptului că 
bărbații sînt, mai ales,'pescari și 
vînători de crocodili. Deseori, ei 
sînt luați de apă de pe plutele 
dc palmier. Cînd aceasta se în- 
tîmplă pe timp de furtună care 
ridică pe lac valuri de 10 metri, 
ceilalți membri ai tribului dau 
doar din umeri. Frații lor sînt. 
victime ale marelui vînt, ale stră
vechiului blestem — consideră ei.

Șeful de trib, Nguru, poartă o 
salbă din dinți de crocodili, inele 
din os și o plasă de pescuit în 
locul șorțului, atunci cînd apar 
străini.

Toți membrii tribului el-molo 
au oasele mîinilor răsucite sau 
picioarele mult îndoite. Aceasta 
se explică prin faptul că apa la
cului conține cea mai mare con» 
centrație de caliu din lume. A* 
cest lucru are o acțiune distruo* 
tivă asupra țesuturilor osoase.
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