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Proletari din toate țările, uniți-vă!

cînteia
tineretului

Construcții de drumuri Peste citeva zile, din nou EXCURSII IN SEZONUL

la școală DE TOAMNAși poduri
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M u n c i t a r
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Măsuri tehnice complexe, 
calitate superioară

produselor au fost ți mal nu
meroase și ele s-au reflectat 
în scăderea procentelor oe a- 
parate defecte la sondajele de 
supracontrol — metodă de ve
rificare introdusă anul acesta 
— și a procentului de aparate 
cu deranjamente in perioada 
de garanție.

u cîțlva ani în 
urmă, pe bulevar
dul 6 Martie din 
Capitală am asi
stat la vernisajul 
unei Interesante 
expoziții. Se îm

plineau 10 ani de cînd la U- 
zinele „Electronica" se pro
dusese primul aparat de radio 
romînesc și colectivul uzinei 
hotărise să sărbătorească acest 
eveniment prezentînd publi
cului succesele obținute în 
anii care s-au scurs. Ceea ce 
ne-a impresionat încă de a- 
tunci a fost atenția deosebită 
de care s-au bucurat expona
tele uzinei — numărul vizita
torilor fiind foarte mare — 
dar, mai ales, opiniile lor ex
primate in jurnalul expoziției. 
Iată cum apreciau, încă de a- 
tunci, cumpărătorii produsele 
Uzinelor „Electronica" :

...„Felicitări colectivului de 
muncitori și tehnicieni, scria 
cineva. Posed un radioreceptor 
fabricat la „Electronica" și 
sînt multumît de el. Si eu sînt 
specialist în radio și-nu dau 
seama de saltul care s-a făcut 
în această ramură a industriei 
noastre".

...„Ramura electronicii este 
una care se învață și se orga
nizează cel mai greu, specia
liștii se pregătesc anevoie, 
spunea alt vizitator. E meritul 
uzinelor că au reușit asemenea 
produse".

Cuvintele și aprecierile ace
stea se spuneau cu cîțiva ani 
în urmă. De atunci prestigiul 
uzinei a crescut. E de ajuns să 
spunem că astăzi de Ia „Elec
tronica" pleacă lunar spre ma
gazine (în afară de televizoare 
Si piese de schimb) peste 
20 000 de aparate de radio. 
Sînt cunoscute și apreciate de 
publicul cumpărător mărci ca 
„Select", „Carmen", „Tomis". 
..Orizont”, „Darclee", „Mo
dem", „Turist", „Miorița”, a- 
parate de radio cu calități se
lective și de audiție superioa
re. Din 1949 și pînă în 1963 
uzina a realizat peste 70 de 
variante de aparate. S-au con
struit în acești ani circa 
1 500 000 de radioreceptoare, 
cu tuburi electronice sau cu 
tranzistori, de la cele de di
mensiuni reduse sau portabile, 
pînă la combine muzicale.

Preocuparea colectivului 
pentru îmbunătățirea calității 
receptoarelor radio este evi
dentă. An de an uzina a fost 
dotată cu utilaje dintre cele 
mai perfecționate, s-au luat 
măsuri pentru aplicarea celor 
mai moderne procedee de lu
cru. Anul acesta la cursurile 
de ridicare a calificării și-au 
perfecționat pregătirea profe
sională peste 3 000 de munci
tori.

în ultimul timp măsurile 
pentru îmbunătățirea calității

$i totuși mai slut 
reclamați!

I 
I

Rare, e drept, dar mai rint. 
Iată un fapt care trebuie xsă 
dea de gîndit colectivului Uzi
nei „Electronica". Deși cei mal 
mulți cumpărători se adresea
ză pentru reparații rețelei de 
cooperative atunci cind au de 
rezolvat cite un deranjament 
pe adresa uzinei au mai sosri 
anul acesta și 808 scrisori din 
partea unor cumpărători care 
n-au fost sa tis făcu ți intru to
tul de aparatele pe care le-au 
cumpărat

Ne aflam la unitatea coope- ■ 
rativei „Radi o-Pro greș" din I 
Calea Rahovei nr. 3 cînd un ■ 
posesor al unui aparat „Dar
clee” intra cu 
Venea a ...treia ________ ___
iffterval de doua luni.

— Nu e bun ? — l-am în
trebat.

— Ba e bun, a oftat omul, ■ 
tocmai aia e, că e bun. Cîntă I 
minunat, selecția posturilor e ■ 
foarte bună, sensibilitate 
are putere, tot ce vrei, 
însă o „chichiță-, un 
cind ți-e lumea 
sare firul de la 
uiți la aparat neputincios !

La unitatea 19 din Calea 
Plevnei nr. 13 — o situație a- 
semănătoare. Cetățeanul Cris- 
tea Ion Iși cumpărase un apa
rat „Turist* De data de 8 au
gust. Cînd să se pregătească 
și el să meargă intr-o excursie 
de 23 August — surpriză : »- 
paratul nu mai funcționa. Pe 
26 august l-a adus Ia reparat 
A stat lingă meșter să vaaă cu 
ochii Iui ce l-a putut necăji 
a ti ta : se desfăcuse o lipitură.

— Păi, să nu-țj Ce nera? ? 
spunea tovarășul Cristea oi- 
ti nd u-se țj la ștampilele con
trolorilor de calitate, care 
purtau numerele 38 și M. To: 
din cauza unor asemenea 
fleacuri Qipituri slabe, un mic 
defect la po ten ți o metru, un 
contact desfăcut în sistemul 
de alimentare etc.) veniseră in

aparatul său. 
oară intr-un

SA URGENTAM RECOLTAREA

ȘI DEPOZITAREA

PRIN
MUNCA

I PATRIOTICĂ
I

are, ■
Are I 

fleac : ■ 
mai dragă, 
scală și te I 

I
I 
I
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• Duminică, în patru gos
podării agricole de stat din 
raza orașului Constanța — 
A gig ea. Moșneni, Mangalia șl 
O vi din — brigăzile ut emis te 
de muncă patriotică au recol
tat peste 2M de hectare ca 
porumb.

• Luni dimineața au plecat 
să ajute la recoltatul porum- 
hului in gospodăriile de «Ut 
S mir dan și Bărboși peste 7M 
de elevi din clasele IX—XI ale 
școlilor medii din orașul Ga
lați.

• Domini ci în dteva are, 
7S de tineri din orașul Adjnd 
>■ strins recolta de pornmh 
de pe mai biae de 5 hectare la 
GA^ Pnfeștl

• Elevii din regiunea Argeș 
aa recoltat âmbătă șj dumi
nică in ■■■pedăriile de atal 
peste IM de hectare ea po-

. 8-aa evidențiat cei din 
e 8 ia tina si Drăgăneati

Roadele bunei
organizări

ln partea de sud a regiunii Argeș porumbul 
s a copt. Recoltatul se desfășoară din plin. Cele 
mai însemnate suprafețe au iost recoltate în 
raioanele : Drăgănești-Olt, Slatina și Costești. 
Colectiviștii din Drăgănești-Olt, deși nu au în
ceput decît de citeva zile, printr-o bună orga
nizare atît a recoltatului cit și a transportului 
și depozitării porumbului au reușit pînă Ja sfîr- 
șitul săptămînii trecute să culeagă știuleții de 
pe o suprafață de aproape 5 000 hectare, lucra
re care se desfășoară concomi!ent cu eliberarea 
terenului de coceni și pregătirea lui pentru in- 
sămlnțarea cu grîu.

Aceeași operativitate se manifestă in orga
nizarea lucrărilor și pe ogoarele raioanelor 
Slatina și Costești. unde, pînă la aceeași dată, 
s-a strins recolta de porumb de pe o suprafață 
de aproximativ 2 000 de hectare.

Modul in care este organizată munca acum și 
măsurile care s-au luai in fiecare unitate agri
colă socialistă asigură posibilitatea str Îngerii la 
timp și fără pierderi a în
tregii recolte, eliberarea rapi
dă a terenului de coceni « 
efectuarea fdrd inllmere a ard-

Ing. MIHAI ALEXE 
din Direcția tehnica 

a industriei electrotehnica 
din Ministerul Metalurgiei 
fi Construcțiilor de Mașini

EUGEN FLORES CU

(Continuări ia pag. a lll-a)

Peste citeva zile se 
deschid din nou șco
lile !

Numărul copiilor si 
tinerilor care vor 
urma cursurile școli
lor de opt ani și me
dii de cultură genera
lă se ridică la peste 
3 MO 000, cu aproxi
mativ 136 000 mal 
muJ(j decît in anul 
școlar precedent. In 
decursul anului 1963— 
1964. se deschid Incd 
220 școli noi de opt 
«ni. iar rețeaua șco
lilor medii spore sie 
cu încă 40 nai unităti.

Pentru ridicarea ni
velului predării unor 
obiecte de Învățăm ini, 
ia cursurile de perfec- 
tjoaare din timpul ve
rii <s participai un

Însemnat număr de 
cadre didactice din 
toate regiunile țării. 
7n același scop, corpul 
didactic din învăță- 
mîntul preșcolar și de 
cultură generală a 
fost completat cu mai 
mult de 5 500 educa
toare, învățători și 
profesori din promo
ția anului 1962—1963.

In viitorul an șco
lar, pentru clasele 
1—XI se vor edita 377 
titluri de manuale 
Intr-un tiraj de 
21 700 000 exempla
re. Dintre acestea, 
17 600 000 vor li dis
tribuite gratuit elevi
lor din clasele 1—VIL

(Agerpres)

CONCURS „CINE ȘTIE, CIȘTIGÂ"

BRA5OV (de la co- 
reepondeatai nostru) 
— Recent. In mfia ci- 
ncMOtogniMui ^Porti- 
Tqrml" din BlSȘOV, O 
avui Joc laxa finald a 
conazrxriai „Cine știe. 
clștigtC cn lena fiF 
nuiur .Xupeni 29*. 
Concursul a lost or
ganizat de comitetul 
orășenesc LT-T-M-, Co
mitetul de cultură și 
artă și Întreprinderea 
cinematografică regia- 
nnlă. La concurs <hj 
participai tineri din

Doi vrednici mi
neri maramureșeni; 
ton Mocanu șl Dă- 

nild Cormoș.
Foto: 1 CU CU

zeci de uzine și între
prinderi ale orașului. 
Pe parcursul desfășu
rării concursului par- 
tidpanți ca Florica 
Cucei, de la Uzinele 
Metrom (clasată pe 
locul 1). Aurel Dimi- 
triu. Uzinele „Steagul 
roșu“ și ceilalți prin 
răspunsurile date s-au 
dovedit bine pregătiți 
și au demonstrat că 
posedă cunoștințe te
meinice din istoria 
mișcării muncitorești 
din țara noastră. Ca 
un stimulent pentru 
strădania cu care s-au 
pregătit, participant!- 
lor le-au lost o- 
ferite numeroase pre
mii in cărți și obiec
te. iar celui clasat pe 
locul 1 1 s-a acordat 
o excursie In U.R-SS.

Oficiul Național de Turism —- 
„Carpați" a inițiat începînd din 
această lună un program variat 
de excursii în întreaga țară pen
tru aezonul de toamnă.

Amatorii de plimbări pe Du
năre vor avea la dispoziție mo
tonavele „Oltenița" și „Carpați** 
pe itinerarele Giurgiu — Turnu 
Severin — Ada Kaleh — Caza
ne — Svinița «au Giurgiu — Ga
lați — Tulcea — Sulina. în am
bele trasee este inclusă și vizita
rea orașelor respective. Pe vase 
vor avea Ioc serate tovărășești, 
concursuri „Cine știe, cîștigă“, 
pe teme legate de locurile vizi
tate, și alte manifestări distrac
tive și cultural-artiatice.

Pentru grupuri de tineri de la 
orașe și sate sînt organizate călă
torii cu caracter educativ-cultu- 
ral. în timpul acestora se va vi
zita Muzeul de istorie a partidu
lui din Capitală și Muzeul Dofta- 
na, precum și numeroase obiec
tive industriale din țară. Oame
nii muncii de la sate, cn prile
jul unor excursii, vor putea să 
cunoască Bucureștinl, să meargă 
în diferite stațiuni agricole expe
rimentale din regiunea București, 
să facă schimburi de experiență 
cu colectiviștii din gospodarii 
fruntașe și să se întîlnească cu 
constructori de utilaj agricol din 
uzine. De asemenea, elevi și stu- 
denți din învățămîntul agricol 
vor pleca în localități unde sînt 
deschise expoziții regionale agri
cole, forestiere etc.

în această perioadă sînt orga
nizate și excursii cu prilejul cu- 
leanlui viitor.

Sînt inițiate și drumeții de 
■fîrșit de săptămînă la cabanele 
din munții Bucegi, Ceahlău, Fă
găraș, Retezat și altele.

O.N.T.-,.Carpați“ asiguri tot
odată vizionarea unor manifes
tări sportive interne cît și inter
naționale prin organizarea de 
excursii în localitățile respective-

(Agerpres)

PORUMBULUI
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PREZENTI TOȚI TINERII
COLECTIVIȘTI

turilor, fapt care va crea decalajul necesar 1n< 
tre arătură și însămînțare.

La acest întreg complex de lucrări o contri
buție importantă o aduce tineretul, mobilizat 
de organizațiile de bază U.T.M. In adunări ge
nerale deschise, in multe gospodării colective 
s-au stabilit sarcini precise pentru fiecare tînăr, 
cei mai mulți angajlndu-se să lucreze în sec
toarele mai grele, care cer mai multă operati
vitate. ca, de exemplu, la tăiatul cocenilor, la 
Încărcat, descărcat și transportat.

Alături de tineretul satelor, au venit și 
continuă să vină elevi și tineri muncitori orga
nizați în brigăzi utemîste de muncă patriotică. 
Conform unul plan stabilit pe baza inițiativei 
și angajamentelor organizațulor U-TM- și ale 
elevilor din școlile din orașele regiunii, de 
exemplu, 1200 de elevi, pe verii, vor merge 
timp de o săptămlnă să ajute la strîngerea re
coltelor de toamnă In GA^. din regiune-

Gospodăria noastră colectivă are 
330 hectare cu porumb. In dimi
neața zilei de 4 septembrie am în
ceput campania de recoltare.

Comitetul comunal de partid ne-â 
cerut si mobilizăm la această ac
țiune toate forțele tineretului. Am 
pregătit un plan de acțiune pe care 
apoi l-am pus în discuția unei a- 
dunări generale U.T.M. la care au 
fost invitați toti tinerii din gospo
dărie. Era nevoie de vreo sută da 
tineri care. împreună cu alți co
lectiviști vîrstnici cu mai multă ex
periență să ajute la stringerea cn 
maximum de operativitate a recol
tei de pe cele 100 de hectare care 
urmează să fie arate și tnsămin- 
tate cu gr în. Cu ocazia adunării 
generala deschise despre care am 
amintit, aceștia an fost aleși din
tre cei mai activi din cela patru 
bngăzi de dmp. Au fost alcătuite 
două echipe de virstnici și tineri. 
Ele i-*n chemat la Întrecere. Mun
ca a început din plin.

Cum e ș| firesc. In centrul aten
ției noastre a stat activitatea tu-

turor tinerilor colectiviști Ia recol
tatul porumbului. în afară de cei 
despre care am amintit, alții sînt 
repartizați la transportul cantită
ților contractate cu statul șl a ce
lor pentru muncile S.M.T., iar alții 
la înmagazinat.

în numai trei zile cele două echi
pe au recoltat, transportat și depo
zitat tat porumbul, cocenii și bo
stanii de pe cele 80 de hectare ce 
le-au fost repartizate eliberînd ast
fel terenul pentru arătură. în urma 
lor au și intrat tractoarele.

Rezultate frumoase au obținut șl 
alte echipe în care lucrează tineri. 
Realizările de pînă acum sînt o 
garanție că pînă în ziua de 13 sep
tembrie recoltatul porumbului 
fi terminat pe toato cele 330 
hectare.

va
da

ILIE N. CRĂCIUN 
secretarul organizației de bază 

UT.M. din G.A C. Crovu, 
raionul Titu

I
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n zootehnice

Din cîmp —la bazele de recepție

IN ATENȚIA

ORGANIZAȚIILOR V.T.M.

Munca tinerilor
din sectoarele

Bun sosit în regiunea noastră 

profesorilor și invațătorilor

La pescuit.

din promoția 1963!
septembne 1963 — 
dimineața. In foaie 
contrei* de rmoa 
din regiunea Cui 
aveau loc athmări 
festive. Participan
ta : reprezentanța 

organelor locale de partid si de 
stat și proaspeții absolvenți ai 
institutelor de învățământ su
perior și al școlilor pedagogice 
— în total 491 — repartizați in 
regiunea noastră. Unii au copi
lărit și au crescut in oalele re
giunii și acum — după ce și-au 
terminal studiile — «-au intors 
în aceste locuri cu dorința de 
a ii dascălii celor mai tineri 
consăteni ai lor. Cei mal multi 
însă sînt din alte regiuni : lași. 
București. Banal ele. Cu toții 
au venit hoiăriți va se stabi
lească aici — in șalele in care 
funcționează școlile ia care au 
iost repartizați, unde este ne
voie de cunoștințele și pricepe
rea lor — pentru totdeauna. Pe 
fiecare dintre ei. Insă, il iră- 
mînla aceleași ginduri. iieca
re căuta să-și răspundă la ace-

h-jrajoJ. atfrrua 
mi* ia
rtiltuxa'.-ă «fi 

ro«L.i*ra -r’erasam
• pa v+s

nb

p.'e*eaic.\ Tenrexenlaniila 
goaeior loeel'e * partid $; de

AURELIA MIHALCEA 
•• .-'epreșed-r—z al Conuietiâizz 
executiv al Statului popular 

al regiunii Cluj

(Continuare pag a III >

Paralel cu stringent ra
pidă a recoltei de porumb 
£ czl eliberarea operativi 
a ternarilor io vederea 
efectuării arăturilor și in- 
MWtiațărilor de toamnă, co
lectiviștii se îngrijesc da 
achita re a obliga panilor ci- 
trt stat in contul coatrac- 
•eior iacheiate și al munci
lor S.M.T. La baza de re
cepție din Slobozia, de 
exemplu, au (ost preluate 

acum, dupd numai 
citeva zile de la începerea 
culesului, peste 600 de tone 
de porumb de la unitățile 
agricole socialiste din 
raion.

Am avut o scurtă 
convorbire cu tovară
șul inginer Peneș Cri- 
țan. directorul gospo
dăriei agricole de stat 
Slobozia, regiunea 
București, care ne-a 
relatat:

— In ultimele rile 
s-a intensificat cule
sul porumbului. “ 
măsură ce fiecare 
se coace, intrăm 
lan. In parcelele 
care porumbul e bine

Pe 
soi 
în 
în

copt, am făcut cărări 
largi. Știuleții sînt în
cărcări imediat in ca
mioane și remorci, 
care pleacă direct la 
bazele de recepție. 
Restul porumbului 
este depozitat în gră
mezi mari unde bate 
soarele toată ziua. 
Cind ajunge la gra
dul de umiditate pre
văzut. se încarcă și

se transportă la bază. 
De două zile am in
trat și pe unele tar
lale pe care avem 
300 de hectare cu po
rumb irigat. De aici 
obținem o producție 
bună și ne străduim 
să strîngem recolta 
cu cel puțin cinci zile 
mai devreme decît am 
prevăzut. Pentru a- 
ceasta am pus în miș-

care toate forțele gos. 
podăriei și folosim cu 
maximum de randa
ment toate mijloacele 
de transport. Pînă a- 
cum am dus la bazele 
de recepție mai bine 
de 100 de tone. Trans
portul va continua 
mai intens în zilele 
care vin.

B. COSTEA



n economia gospodăriilor 
colective din raionul Si. 
Gheorghe sectorul zoo
tehnic ocupă un loc im
portant. De aceea este cit 
se poate de firesc faptul 
că organizațiile de bază

U.T.M. din G.A.C. și-au concentrat 
atenția spre creșterea contribuției 
tineretului la dezvoltarea și întă
rirea continuă a acestui sector. Ho- 
tărîrile Consiliului de Miniștri pen
tru sporirea cointeresării producă
torilor în creșterea și îngrășarea a- 
nimaieior și cu privire la desfacerea 
cărnii au fost prelucrate cu toți ti
nerii și în special cu cei care lucrea
ză în sectorul zootehnic. Activiști 
de partid și de stat, specialiști din 
agricultură au răspuns invitației 
organizațiilor U.T.M. șl au dat tine
rilor ample explicații privind apli
carea în viață a acestor hotărîri.

Recent, la Si. Gheorghe, ziarul 
nostru, împreună cu comitetul raio
nal U.T.M., a organizat o consfătui
re la care au participat secretari ai 
organizațiilor de bază U.T.M. din 
G.A.C., secretari ai organizațiilor 
U.T.M. din brigăzi zootehnice, in
structorii comitetului raional U.T.M., 
cu scopul de a generaliza experien
ța bună acumulată în munca de an
trenare a tinerilor la aplicarea în 
viață a hotărîrilor guvernului, la 
creșterea contribuției tineretului în 
întărirea șl dezvoltarea sectorului 
zootehnic al G.A.C.

In pagina de față publicăm expe
riența organizațiilor de bază U.T.M. 
din raional Si. Gheorghe ce ne-a 
fost relatată cu acest prilej.

înd tinerii colec
tiviști din Baraolt 
au ajuns la G.A.C. 
Ghidfalău, aproa
pe se inserase și 
la grajduri în
cepuseră pregăti

rile pentru mulsul de seară. 
Brigadierul, împreună cu câți
va tineri crescători de anima
le, i-au primit pe oaspeți după 
cuviința, rugîndu-i totodată lă 
îmbrace fiecare câte un halat. 
Oaspeții s-au privit oarecum 
mirați dar, ascultători, au res
pectat regulile de aici. Graj
durile luminoase, curate, dove
deau, decum intrai, mina gos
podarului priceput șl harnic. 
Pe perete. în dreptul boxei fie
cărei vaci, un grafic indica 
producția zilnică și cantitatea 
de hrană corespunzătoare.

Oaspeții treceau de la o boxă 
la alta, priveau, se priveau 
unii pe alții, comentau cele 
văzute ți auzite.

— A crește animale In gos
podăria colectivă e o meserie 
care nu mai poate fi făcută 
după cum am apucat — le-a 
spus brigadierul. Priviți aici: 
și le arată afișat pe un perete 
programul de grajd a cărui

In atenția

organizațiilor

respectare, după cum «punea 
el, este obligatorie.

Si iată-i acum, oaspeți și 
gazde, adunați într-o cămăruță 
cu pereți aproape acoperiți de 
planșe, grafice, scheme. Unul 
din băieții din Ghidfalău le a- 
rată o pilanșă cu un uger sec
ționat.

— V-am văzut mirați că 
masăm ugerul. Uitați pentru 
ce o facem. Glandele mamare...

dunăre generală U.T.M. des
chisă. Ordinea de zi: qrescă- 
tor de animale — o meserie 
importantă și frumoasă. A 
vorbit inginerul gospodăriei, 
președintele, tov. Iosif Toth și 
o parte din tinerii care au fost 
în vizită. Atunci gospodăria a- 
vea nevoie de 10 tineri pentru 
a fi repartizați să muncească 
în sectorul zootehnic. Chiar 
în adunarea aceea, 20 de tineri

învață totodată o meserie de 
mare viitor In G.A.C.

In raionul Sf. Gheorghe a- 
proape că nu există gospodărie 
colectivă în care organizația 
U.T.M. sa nu fj întreprins ceva 
pentru a dezvolta la tineri in
teresul și dragostea pentru 
meseria de crescător de ani
male. La Hălchiu, de pildă, cu 
ajutorul inginerului Nicolae

A

In sectorul zootehnic
cei mai harnici tineri colectiviști

și intra într-o explicație știin
țifică amănunțită, tlnărul do- 
vedindu-și, nu fără mândrie, 
cunoștințele în materie, spre 
admirația unanimă a audito
rilor.

Să fi trecut cîteva săptămâni 
de la această vizită, 
băieți și fete și mulți 
Baraolt, se adunaseră 
G A.C. Urma să aibă

Acei ați 
alții din 
la sediul 
loc o ■-

au cerut să lucreze la zooteh
nie. Mai tîrziu a mai fost ne
voie de 8 și nu a fost deloc 
greu «â fie găsiți.

Acum, pentru b lucra în 
sectorul zootehnic se dă și un 
examen de verificare a cuno
ștințelor. Tinerii colectiviști 
sînt atrași de această muncă 
pentru că aici se practică și se

Mărgineanu, au fost organiza
te seri de calcul, In care tine
rilor li s-a explicat importanța 
economică pentru gospodărie a 
creșterii poneilor ; la Crizbav, 
comitetul U.T.M. a discutat cu 
fiecare tînăr în parte și cu pă
rinții tinerilor despre munca 
în sectorul zootehnic etc. în

felul acesta s-a reușit ca în 
sectorul zootehnic al gospodă
riilor colective din raion să 
lucreze astăzi aproape 200 de 
tineri, ceea ce corespunde, în 
general, necesităților de mo
ment.

Dar lucrurile nu pot fi opri
te aici. în raionul Sf. Gheor
ghe sectorul zootehnic este în
tr-o continuă dezvoltare. La 
sfârșitul acestui an se va ajun
ge, la bovine, la o încărcătură 
Ia suta de hectare de 38,2 ca
pete, iar pentru anul viitor 
este prevăzut ca acest număr 
să crească la 50,7 capete. Multă 
atenție se acordă creșterii por
cilor. în următorii ani se va 
ajunge la 63 capete pe 100 de 
hectare. Organizațiile U.T.M. 
vor trebui deci să recomande 
conducerilor G.A.C. tineri care 
să se specializeze în această 
ramură a zootehniei oare, după 
cum am văzut, va lua, alături 
de creșterea bovinelor și ovi
nelor, o mare amploare în ra
ion.

PE MARGINEA 
UNEI DISCUȚII CU SECRE
TARI AI ORGANIZAȚIILOR 
U.T.M. DIN GOSPODĂRIILE 

AGRICOLE COLECTIVE 
DIN RAIONUL

SF. GHEORGHE

» V

MUNCA TINERILOR 
DIN SECTOARELE ZOOTEHNICE

însușirea meseriei 
cere muncă, studiu

V

0 PROBLEMĂ ESENȚIALĂ:
ASIGURAREA RAZEI FURAJERE

[

a se pune cu atît mai mult anul a- 
cesta cu cîl natura nu a fost prea 
darnică, în aceste locuri, în pre
cipitații. Din cele aproape 31 000 
de hectare de pășune, existente în 
raion, doar 4 000 sînt în luncă, re
stul fiind pășuni montane și sub

montane. Producția așteptată de pe acestea 
din urmă nu a tost atinsă din cauza secetei. 
Poate fj rezolvată aceasta importantă problemă 
cu forțele proprii ale raionului ? Specialiștii 
consiliului agricol raional apreciază că da. 
Printre alte măsuri ei atrag atenția asupra ur
mătoarelor acțiuni de mare importanță : între
ținerea exemplară a pășunilor și exploatarea 
lor rațională; strinperea frunzelor care pot fi 
însilozate ; cositul parcelelor (luminișurilor) din 
păduri, a linurilor și ierburilor de pe marginea 
drumurilor și a apelor; recoltarea lujerilor de 
cartofi, a coletelor de sfeclă tocarea sl însi
lozarea tuturor cocenilor de porumb ; însilo
zarea împreună cu nutrețuri verzi a plevei 
rezultate din treieratul păioavelor.

La unele din aceste acțiuni, specifice peri
oadei în care ne aflăm, organizațiile U.T.M. 
aduc o contribuție importanta. Pînă în mo
mentul de față au fost curățite și întreținute 
de către tineri peste 6 200 de hectare de pă
șuni și finețe montane. In special duminicile 
dimineața tinerii din Bod, Aita Medie. Baraolt, 
Tărlungeni. Ozun, Lislău etc. au urcat ia mun
te. Dimineața au tăiat mărăcinișul, au împră
știat mușuroaiele de cîrtițe, au adunat pietrele 
etc., iar după-am/ază au organizat serbări cim- 

Numai tinerii din Beri.-/ 7* p ld--. 
ci . ’ng.-rjt 37- ți

=*sie W £ie. Ei au mai fă
cut și o exprrfer“te interesantă : pe o porțiune 
de pășurte au transportat 100 tone de gunoi de 
grajd. Producția obținută, cu tot timpul sece
tos. a fost incomparabil mai bună decît pe re
stul pășunilor. De aici și holărirea bună luată 
într-o adunare generală U.T.M. ca în special 
gunoiul de grajd de la vitele colectiviștilor să 
fie adunat de tineri și transportat pe pășuni; 
de asemenea, boronirea in anul viitor a unei 
suprafețe de 
acest an.

în prezent, In toate gospodăriile colective 
este In plină

supra ritmului șj modului In oare trebuia aă 
fie făcute însilozările, pentru a păstra plante
lor o valoare nutritivă ridicată. Aproape în toa
te gospodăriile colective tinerii au participat 
activ la atrîngerea furajelor de siloz, iar acum 
iau parte activă la Însilozarea propriu-zisă.

în adunările generale U.T.M. în care s-a dis
cutat contribujia tineretului la asigurarea bazei 
iuiajere, un accent deosebit s-a pus pe cositul 
ierburilor și finului de pe marginea drumurilor, 
din păduri, de pe malul apelor. Gospodăriile 
colective folosesc In acest an pentru prima 
dală aceste resurse. De aceea munca politică 
desfășurată de organizațiile U.T.M.. (discuții In 
adunări generale, seri de calcul, articole la ga
zeta de perete, folosirea brigăzilor artistice de 
agitație ele.) a fost cit se poate de utila. Tine
rii din Bod, de pildă, șl in special cei 24 care 
lucrează In sectorul zootehnic, au muncit cu 
multă tragere de inimă la cositul finului si 
ierburilor de pe Jîngă drumuri. Numai din a- 
ceastă resursă nefolosită pînă acum, gospodă
ria colectivă a obținut aproape 10 vagoane de 
linuri. Bine au lucrat în această privință și ti
nerii din Budila. Teliu, Ozun, Bălanii Mici etc.

Mult rămasă în urmă este însă acțiunea de 
strîngere a frunzelor din păduri. Pînă acum, 
în nici o organizație de bază U.T.M. nu a fost 
organizată această treabă in mod temeinic. în 
această regiune subcarpatică strîngei^a frun
zelor mai poate fi făcută pînă cel tîrziu la 15 
septembrie. Se cere, cu toată urgența ca. co
mitetul raional U.T.M. aă ajute mai mult orga
nizațiile in organizarea acestei acțiuni.

Ir. unele gospodarii colectiva ca, da pildă, 
ia Brăduți se pieade o sursă valojMsă da nu- 
treluri, cum este pleava de orz, ovăz, grîu.

A începui recoltatul sfeclei șj al cartofilor. 
Comitetul raional U.T.M, trebuie să ajute con
cret organizațiile de bază pentru a contribui 
in mai mare măsură la strîngerea caietelor de 
sfeclă, a lujerilor de cartofi. In anii care au 
trecut la unele gospodării colective lujerii de 
cartofi. în special, au rămas pe cîmp și s-au 
uscat, nemaiputlnd fi folosiți. Greșala va tre
bui evitată, aceasta cu atît mai mult cu cit su
prafața cultivată cu cartofi în acest an este cu 
mult mai mare decît în trecut. La fel se pune 
problema și cu cocenii de porumb care trebuie 
tocați și însilozați. Este bine ca s-a accentuat 
asupra acestei sarcini cu prilejul ultimei instru
iri a secretarilor. Organizațiile U.T.M. vor tre
bui însă ajutate și practic, concret, la fața 
locului.

- «iKd ■ 
ai tinerilor în
grijitori de ani
male de la 
G^Â.C. Hărman. 
Treburile de di
mineață fiind 
terminate, cu a- 
fularul ingine
rului zootehnic 
se lămuresc noi 
probleme pri
vind crește» ea 
animalelor dună 
toate regulile 

știinlriice.

folofitor. Cu nulii ateape au 
ascultat tiuerii ți recunaudAnle 
făcute îb acest sens <le iu gi ne ml 
Ladislau Nemeth, orefedîntele 
Consiliului agricol raional, «le Io
sif Tolh, președintele G.A.C. du 
Baraolt, sarcinile concrete ce le 
revin, prezentate în fața lor de 
Ioan Koos, primul secretar al 
comitetului raional U.T.M.

în munca de pregătire a tine
rilor prntru aceasta meserie 
câștigat o bună experiență pe li
nia folosirii sprijinului speciali
știlor, a experienței muncitorilor 
vîrstnici, a folosirii cărții de 
specialitate etc. Attila Kovats, 
de la Aita Mare, de pildă, a po
vestit lucruri interesante în ceea 
ce privește pregătirea tinerilor 
pentru munca în tabăra de vară. 
Cu ajutorul inginerului din 
G.A.C., în fața tinerilor s-au ți
nut cîteva expuneri despre pro
gramul de tabără, ei au fost aju
tați practic să parceleze păyunea 
pentru a asigura un pâțunat ra
țional etc. La G.A.C. Ozun, Pe
tre Szakacs se bucură de apre
cierea unanimă pentru priceperea 
ți pasiunea cu care munvețte în 
sectorul zootehnic. Din experien
ța pe care a căpătat-o el nu a 
făcut un secret- Deseori îl vesi 
înconjurat de tineri, răspunzând 
ia întrebările lor, dîndn-le expli
cații amănunțite.

Reține atenția ți experiența 
bnnă existentă în activitatea gru
pei U.T.M. din sectorul zootehnic 
al G.A.C. Feldioara (organizator 
de grupă Nicolae Salade). De 
regulă, în grupa U.T.M. ae deibst 
probleme legate de respectarea 
riguroasă a programului de grajd, 
de hrănirea rațională a animale
lor. tinerii se sfătuiesc cn vîrat- 
nicii asupra modului în care este 
mai bine să fie organizată man
ca etc. Cărțile de specialitate ți 
organizarea dezbaterilor pe mar
ginea lor ocupă un Ioc imporlant 
în activitatea grupelor U.T.M. 
Cenușă Constantin, Nicolae Sa-

trait 
ani i 

părut cel

uui om care a 
acum 50 de 
s-ar fi
puțin curios daci il 
auzea pe medicul 
veterinar leșeanu, 
din Kalchiu, susți- 

adnnare generală 
U.T.M. c« .* fi crescător de ani
male înseamnă a fi un om bine 
instruit, un <nn citit. Pe tineri 
înafi o asemenea cerința nu i-a 
surprins. în iarna care i trecut, 
cursurile zootehnice, anul I, au 
fost absolvite, pe întreg raionul, 
de aproape 200 <le tineri. Acum 
toți s-au înscria pentru a urma 
curBtirile anului II. Dar și în a- 
ceastă privință se cere o muncă 
de perspectivă. La o zj o secre
tarilor, care a avut Ioc de curând, 
vorbinda-se de planul de dezvol
tare a sectorului zootehnic pen
tru anul ce vine, comitetul raio
nal a accentuat asupra necesității 
de a se asigura, de pe acum, ti
neri calificați care să lucreze în 
acest sector.
Hălchiu ca ți la Hărman, Ozun. 
Beliu, Baraolt etc., organizațiile 
U.T.M. au ți început să discute 
cu tinerii pentru a asigura ca a~ 
nul I al învățământului zootehnic 
sS fie frecventat de cel puțin 
250—300 de tineri din întregul 
raion.

Dar acțiunile întreprinse pen
tru ca tinerii să-ți însușească 
meseria de crescător de animale 
nu se rezumi numai la cursurile 
agro-zootehnice de iarnă. La Ba
raolt, de pildă, înainte de a în
cepe campania de vară, a avut 
Ioc o consfătuire Ia care au par
ticipat tinerii crescători de ani
male din gospodăriile colective 
vecine (Belin, Aita Mare, Aita 
Medie, Aita Seacă, Micloțoari, 
Căpeni, Bățanii Mari, Bățanii 
Mici etc.). Dezbaterile s-an pur
tat în jurul respectării progra
mului de grajd, a folosirii rațio
nale a nutrețurilor. Schimbul de 
experiență a fost cît se poate de

lată de ce ți la

ladv. Baba Censtantie etc. 
ctitori pasieaați ai eărțiler aee- 
tehnice. Ei peveeleae fs eeîeriaiți 
despre cărțile citite |i-i antre
nează sa Ic citeaacâ. iar dezbate
rile din grapă >c referă aaai mnlt 
;a tr.ncs; in rare tint aplicate în- 
vățiRsistțele de«pr:a*e. In felnl a- 
cesia empa U.T.ML a rențit să 
dlexmlte in rindnl iincrilnr răs
punderea pentru haosul mers al 
■ unrr. exigența față da nrice in* 
călcare a d»«dp!inei.

Din păcate îbm -- M p««la 
spune eă in taate gnapndâriile 
colective axială acacafi bnnâ 
preocupare pentru pregătirea 
profesională a tinerilor din ser- 
torul zootehnic, pentru generali
zarea experienței fruntațilar. La 
G.A.C. Budila. Pnreăreni, Telru. 
unde, de altfel, în sectorul aaa- 
tehnie lucrează un număr mic de 
tineri, aceste probleme an scăpai 
din atenția organizațiilor U.T.M. 
Iată de ce, organizațiile U.T.M 
din aceste gospodării trebuie a- 
jutale mai mult de comitetul ra
ional.

Comitelui raional U.TJI. va 
trebui să ae ocupe mai serios ți 
de pregătirea activiștilor, a ca
drelor din organizațiile da haal. 
pentru ca aceștia aă cunoască ta
rn ei ni c problemele ecenosaica «- 
■ențiale privind manca in «ao- 
tehnie. Unii activiști ai U.T.M., 
de pildă, na cunoae inel chesti
uni atît de elementara ți totoda
tă atît de importante, ca prețul 
de cost al unui litru do lapte. 
Are aceasta vreo importanță 
practică pentru munca ins truc to
rului, pentru îndrumarea activită
ții organizațiilor de bază U.T.M.? 
Firește că da! Fără să ennoaaca 
concret problemele economice, 
este lerne de înțeles eă organiza
țiile U.T.M. an vor putea aă desfă
șoare o muncă de conținut, efi
cientă, iar sprijinul acordat de unii 
activiști organizațiilor de bast 
L.T.M. va rămâne. în chestiuni 
esențiale, la suprafața lucrurilor.

pășune cel puțin dublă iată de

desfășurare munca de însilozare. 
Este un lucru bun că în adunările 
majoritatea organizațiilor de bază 
cialișlii au dat tinerilor îndrumări

generale, In 
U.T.M., spe- 
prețioase a*

în conducerea muncii organizațiilor U.T.M. de 
brigadă, din sectoarele zootehnice ale G.A.C., 
mulți secretari U.T.M. au căpătat de pe acum 
o experiență valoroasă. în ștraiful nostru de 
fotografii prezentăm doar pe trei dintre aceș
tia : ț) Torni Gheorghe — G.A.C. Brad ; 2) Mar
gareta Laslo — G.A.C Hălchiu; 3) Francisc 

Ayilas — G.A.C. llieni.

Bogată activitate cultural-educativă în obiș- 
lngrijitor

Adâpostu• ~ - ri trainice,
ieftine și la timp

j nul acesta, sub 
conducerea și cu 
ajutorul organiza

țiilor de partid, organiza
țiile U. T. M, din raion 
s-au străduit să antrene
ze mai mulți tineri la ac
tivitățile cultural-educa
tive ce se desfășoară la 
căminul cultural. Astfel 
cu ajutorul consiliilor de 
conducere ale G.A.C. s-a 
asigurat ca tinerii care 
lucrează în sectorul zoo
tehnic să fie liberi prin 
rdlație sîmbăla și dumi
nica. Aceasta a făcut po
sibil, totodată, ca majo
ritatea lor să activeze si 
în formațiile cullural-ar- 
tistice. Cei 8 tineri care 
lucrează în sectorul zoo
tehnic la G.A.C. Feldi
oara. de exemplu, fac

parte 
lealru 
dansuri populare. Perio
dic bibliotecara le reco
mandă și le aduce ceie 
mai noi cărți sosite la bi
bliotecă. La iei stau lu
crurile șj la Baraolt. 
Aici Szakacs Ferencz, 
din sectorul zootehnic, și 
Szasz Mihai, din brigada 
de cîmp, au avut iniția
tiva de a pregăti împre
ună. pentru serbarea de 
la 23 August, o mică 
scenetă cu aspecte con
crete din activitatea ti
nerilor crescători de ani
male. De asemenea, în 
multe Jocuri, la propune
rea organizației U.T.M, 
la grajduri au fost insta
late difuzoare, înființate 
biblioteci volante. La

din formația de 
și din echipa de

Baraolt, Hălchiu, Aita 
Mare etc., tinerilor li se 
prezintă la loca! de mun
că recenzii, scurte in
formări politice ; în ace
ste organizații si în alte
le s-a încetățenit obiceiul 
ca zilnic să se citeas
că în colectiv ziarul. 
La cererea tinerilor de la 
Baraolt, un învățător le-a 
vorbit despte zborurile 
cosmice, însoțindu-și ex
punerea cu un interesant 
film documentar,

Mulți dintre tinerii 
care lucrează în sectorul 
zootehnic sînt plecați în 
aceste zile cu vitele în 
taberele de vară. Este 
bine că organizațiile 
U. T. M. au luat măsuri 
pentru a continua și aici 
munca cultural-educativă.

La G.A.C. Bod. de exem
plu, toți cei 24 de tineri 
sînt plecați în tabăra de 
vară de pe malul Oltu
lui. Cu sprijinul organi
zației de partid și al con
ducerii G. A. C_, aici a 
fost organizat, din vreme 
un mic club. El a fost 
dotat cu un aparat de 
radio, cu o bibliotecă 
permanent împrospătată 
cu cărți, cu jocuri de șah 
și șubah. Seară de seară, 
tinerii crescători de ani
male ascultă muzică, bu
letinul de știri, organi
zează campionate de șah. 
Dar nu numai atît: Torni 
Gheorghe, îngrijitor de 
animale Si secretar al 
comitetului U.T.M. pe co
mună și-a cumpărat, anul

trecut, un magnetofon, 
iar Vasile Cristoloveanu, 
un acordeon. Cu ajuto
rul lor se organizează 
deseori adevărate progra
me artistice. Tinerii cres
cători de animale, aflali 
în această tabără de 
vară, duc o viață bogată, 
frumoasă, interesantă.

în alte părți, unde ase
menea oandifii n-au pu
tut fi create, s-a asigurat 
ca odată pe săptâmînă 
tinerii să coboare în sat; 
li se trimit la tabără 
cărți, ziane; tinerii ingi
neri care îi vizitează, se
cretarii U.T.M., le tin pe
riodic ecurts informări 
politice etd,

natale albe, o igienă 
fectă, o respectare riguroa
să a programului de grajd 
— iată cîteva din regulile 
care au intrat și ' 
nuința tânărului 
de animale Vasile Marin din 

G.A.C. Baraolt. I

n discuțiile avute 
cu secretarii orga
nizațiilor de bază 
U.T.M. un loc im
portant l-a ocupat, 
pe bună dreptate, 
contribuția tine

retului la asigurarea adăpos
turilor pentru animale. Pen
tru anul acesta în raion sînt 
planificate să fie construite 40 
de grajduri pentru vaci cu o 
capacitate de 100 de capete 
fiecare ; 20 maternități pen
tru scroafe, cu o capacitate 
de 50—100 capete fiecare ; 10 
saivane pentru oi și 7 cotețe 
pentru păsări. Care este si
tuația, în momentul de fața, în 
ceea ce privește construcția 
grajdurilor pentru vaci ? Ter
minate — 18 : în stadiu de fi
nisat — 4 ; la turnarea funda
țiilor ai la ridicarea zidurilor 
— 18. Mult rămase in urmă 
sînt lucrările la G.A.C. din co
munele Belin, Lisnău și Pur- 
căreni. Serioase rămîneri în 
urmă sînt și in ceea ce pri
vește construcția saivanelor 
planificate. în prezent aînt 
terminate 2 ; la acoperiș 3 ; iar 
la 5 nici nu și-a început cons
trucția. Evident, situația nu 
este satisfăcătoare. Organiza
țiile de bază U.T.M., în special 
cele din gospodăriile colective 
unde construcțiile au ramai in

urmă, vor trebui să-și concen
treze mai mult atenția pentru 
a spori contribuția tineretului 
la realizarea planului de con
strucții.

Ce trebuie făcut ? Expe
riența organizațiilor U.T.M. 
din Bod. Baraolt. Hălchiu etc. 
este în această privință cel 
mai bun îndrumar. Să luăm, 
de pildă, G.A.C. Hălchiu. Aici 
a fost terminat un grajd cu o 
capacitate de 100 de capete, 
iar altul e pe terminate. După 
ce constructorii au jalonat 
locul viitoarelor grajduri, 
printre primii prezenți la să
patul fundațiilor au fost și 
tinerii, constituiți 
gadă de muncă 
special organizată, 
transportat pămîntul, pietri
șul, au participat la stivuirea 
cărămizilor etc. Aceasta a 
contribuit la urgentarea rit
mului de construcție, la iefti
nirea lucrărilor. In același 
scop, tinerii au fost mobili
zați de organizația de bază 
U.T.M. pentru a-i ajuta pe 
zidari. Toate acestea au 
fost stabilite încă dinainte de 
a începe construcția, pe baza 
indicațiilor date de organiza
ția de partid, a recomandări
lor făcute de conducerea 
G.A.C. Cunoscînd ce au de 
făcut, importanța economică a

într-o bri- 
patriotlcă, 
Tot ei au

lucrărilor respective, tinerii 
au participat cu entuziasm la 
efectuarea lor.

De ce nu s-a procedat așa 
si la Ozun, Lisnău și în cele
lalte gospodării colective ră
mase în urmă cu construc
țiile ? Dacă ar fi fost mobili
zați la lucrări asemănătoare 
celor din Hălchiu, sau la al
tele, tinerii ar fi participat 
bucuroși. Construiesc doar 
pentru gospodăria lor, în ul
timă instanță pentru bunăsta
rea fiecăruia în parte. Orga
nizațiile amintite nu au fost 
însă suficient ajutate de comi
tetul raional U.T.M. pentru 
a-și organiza bine munca în 
această privință.

Timpul care a mai rămas 
trebuie folosit din plin pentru 
grăbirea ritmului la construc
ții. Organizațiile de bază 
U.T.M., în special din G.A.C. 
Belin, Biborțeni, Căpeni, Sin- 
tionlunca, Vărghiș, trebuie a- 
jutate să-și repartizeze forțele 
în așa fel ............................
contribuie 
mai mare, 
furajelor, 
construcțiilor aflate abia 
fundații. Cu un efort mărit și 
o mai bună organizare a 
muncii, construcțiile începute 
pot fi terminate.

îneît tineretul să 
într-o măsură mult 
atît la însilozarea 
cit și la grăbirea 

la

ub conducerea și eu ajutorul permanent al orga
nizațiilor de partid, in raionul Sf. Gheorghe, In 
multe gospodării agricole colective, organizațiile 
U.T.M. au acumulat o bogată experiență în mun
ca politică desfășurată pentru mobilizarea celor 
mai buni tineri colectiviști să lucreze In sectorul 
zootehnic, pentru educarea lor, pentru ridicarea

calificării profesionale a tinerilor crescători de animale. O 
bună experiență au dobândit unele organizații U.T.M.

Comitetul raional U.T.M. s-a ocupat cu răspundere de în
drumarea organizațiilor de bază U.T.M., rezultatele despre 
care s-a vorbit reflectând și munca activiștilor săi. Toate 
acestea îl obligă însă să organizeze mai bine generalizarea 
în toate gospodăriile agricole colective, în toate organizațiile 
U.T.M. din raion, a experienței bune acumulate, să lupte 
pentru îmbogățirea și dezvoltarea ei.

Pe această linie este necesar să se îmbunătățească In pri
mul rînd Îndrumarea ooncretă, practică a organizațiilor

U.T.M. Trebuie urgentată, de asemenea, munca de creare a 
organizațiilor U.T.M. în toate brigăzile zootehnice, unde lu
crul acesta este posibil.

Pentru anul care vine, este prevăzută o creștere conside
rabilă a numărului de animale in acest raion. De aici și nece
sitatea sporită de brațe de muncă calificate. Dezvoltând la 
tineri dragostea pentru meseria de crescători de animale, 
organizațiile de bază U.T.M. au datoria să an treze pe cei 
mai buni utemiștl la cursurile zootehnice, să discute de pe 
acum ou ei, pentru ca atunci când gospodăriile colective vor 
avea nevoie de oameni pentru sectorul zootehnic, organiza
țiile U.T.M. aă poată răspunde cu promptitudine.

Folosind experiența acumulată și îmbogățind-o, neîndoiel
nic că organizațiile de bază U.T.M. vor face ca contribuția 
tinerilor colectiviști din raionul Sf. Gheorghe la dezvoltarea 
sectorului zootehnic, la creșterea producției animaliere să fie 
din ce în ce mai mare.

PETRU ISPAS
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Peste 2 000 de tineri 
se întrec in competiția

Cupa Constructorul"
„Con- 

din 
cunoa- 

zile 
animație.

tadionul 
structorul" 
Hunedoara 
$te în aceste 
multă
Sute de tineri se 
întrec pe terenuri

le de volei și handbal, la sec
toarele de sărituri și aruncări, 
pe terenurile de fotbal și tenis 
de cîmp, sau pe saltelele de 
lupte. Sînt tineri muncitori de 
la întreprinderea de construc
ții siderurgice din localitate, 
în timpul liber ei participă »i 
La interesante concursuri spor
tive de masă unde se dovedesc 
la fel de iscusiți ca și în acti
vitatea profesională de fiecare 
zL Acum, iși dispută întiieta- 
tea în număr mare la o com
petiție sportivă dotată cu 
„Cupa Constructorul". Dar sft 
facem cunoștință cu cîțiixi 
dintre concurenți.

...La sectorul de sărituri con
curează tînărul oțelar S. Tibe- 
riu. El este urmat de jurnali
stul M .Toma, care, mai incin
te cu eîteva minute, a fost pre
zent ți în cursa de 400 m plat, 
unde a ocupat primul loc. De 
data aceasta victoria a revenit 
tînărului S. Tiberiu. Din a 
doua încercare el a sărit peste 
ștacheta ridicată la 1,65 m. Ne 
îndreptam, apoi, spre terenul 
de volei. Aici se întrec echipe
le de la șantierele de con- 
ștrucții siderurgice 4 ți 5. Con
duce prima echipă. Cei de ta 
șantierul „5“ luptă cu ardoare 
și reușesc să refacă handicapul 
de 6 puncte. în apropiere, pe 
salteaua de lupte se întâlnesc 
pasionați! acestei discipline. 
Printre ei se numără: K. Fran- 
cisc, mecanic. Gh. Bădoi. I. Ar- 
deleanu, I. Stoica, zugravi șf 
alții. Aflăm că ei au cucerit 
titlurile de campioni ai asocia
ției sportive la întrecerile 
Spartachiadei de rară a tine
retului. Despre acești concu
renți, ca ți despre competiția 
amintită la început, ne-a vorbit 
tov. Ludovic Silnghi, secreta
rul asociației sportive a între
prinderii de eonatracții 
rurgice din Hunedoara :

„întrecerile din cadrul „Cte 
pei Constructorul" care se des
fășoară în prezent au devenit 
tradiționale pentru tinerii

m un ci tori de la întreprinderea 
noastră. Ele se desfășoară a- 
nuai, sub forma de campionat 
al asociației sportive și cu
prind mai multe ramuri spor
tive. Mai întâi. întrecerile au 
loc pe secții de producție șl pe 
grupele sportive de pe lingă 
fiecare șantier de construcție 
al întreprinderii. Apoi, concu
rența și echipele clasate pe 
primele locuri îți disputa în
tâietatea pentru a desemna 
campionii asociației sportive. 
Grupa sportivă care antrenea
ză cei mai mul ți eoneurenți și 
care obține cele mai bune re
zultate cucerește trofeul ace
stei competiții- Menționez d la 
actuala ediție a „Cupei Con
structorul- participă peste 
2 000 de tineri ce la întreprin
derea noastră. La jocurile de 
fotbal și volei s-au Înscris cîte 
12 echipe, iar la turneul de 
handbal se întrec 8 echipe 
Dintre acestea. 4 echipe au fost 
create cu prilejul primei eta
pe a Spartachiadei de vară a 
tineretului. De altfel, trebuie 
să subliniez că întrecerile din 
..Cupa Constructorul" se des
fășoară între cele două mari 
competiții, Spartanii: ada de 
vară și S p art ac h iada de îarni- 
Aslfel membrii asociație; noa
stre sportive au pos.biLtatea 
să desfășoare o activitate con
tinuă și organizată. Aș vrea ■* 
mai amintesc despre centrul 
de învățare a jocului de tenis 
de cîmp, pe care l-am nrțm- 
zat In acest sezon și care a 
stârnit un deosebit Interes în 
rindurile tinerilor mur. ci tor' fi 
a fiilor salariaților de Ia între
prinderea noastră. Si este con
cludent faptul ci Încă din pri
mele rile s-au înscrii peste 50 
de elevi. Acum. ace centru 
își desfășoară activitatea în 
baza unui program bine stabi
lit pe zile și ore. Asemenea 
centre de inițiere vom organi- 
za și la alte ramuri sportive. 
— a încheiat interlocutorul 
nostru.

• Pe stadionul Republicii vor 
încep* Joi /Inalei* campionatelor 
republicane universitare la care 
participă cei mai valorați aportivl 
aludenji din țară calificați In fa
zele preliminarii. După festivita
tea de deschidere a competiției va 
avea loc un cupl"'j de fotbal care 
va apune cele mai bune echipe 
studențești. Prințul steri : Știința 
Craiova — ȘLimla București va În
cep* ia ora 17,15. In coaAinuare 
desidșurlndu-s* ia lumina reflec
toarelor partida Știința ClaJ — 
Știința Timișoara

• Campiumta! republican de 
rugtn pcogrameazi Ln Capitali la 
•finitul acestm UpUmini 3 jocuri. 
SimhAti. de la nea 16-30 p* eta- 
diacsl daria M »• dneftacn ja
cul dintre edMinle hocarenieo* 
Gloria |i Unirea. Stadionul Progre
sul va gAzdtu «—™»rl B* la ore
le 1 intUninie : Dtesae Bucwesu- 
C.SMS. lam Ci Pro^rcacl fcica- 
reștl — Ștunfa Prtxoeesd.

• Mere Je 4MB4MI Ttowaeai 
D C «ftoaU • tocav«S MMi I 
r-a|to—1 ea seto pe «pe •* P 
■I asci el csapatMtai ecb^pe 
serei « tăi* toire» •

n

qtona •

In „Cupa
agriculturii

Pe stadionul din Suceiva ra 
desfășurat etapa regională a com
petiției sportive de masă ,,Cnpa 
agriculturii”. Pentru cițtig&toarea 
primelor locuri la cele 9 ramuri 
sportive s-au întrecut peste 300 
sportivi din raioanele regiunii. 
Printre sportivii care vor participa 
la etapa inter-regională a compe
tiției se află Vasile And r on ic, ra
ionul Gura Humorului, care a rea
lizat la săritura în lungime 6,80 m. 
colectivistul Neculai Răduleacu din 
Scheia-Suceava, și Corina Andrei, 
raionul Cimpulung, ciș tigă tocii 
curselor cicliste, echipa de gim
nastică fete „Unirea” din comuna 
Bioscăuți, raionul Dorohol, echi
pele de popice Și volei ale asocia
ției sportiv* Bradul-Vame si alteia.

(Agerpres)

(Urmare din pag. D

aceeași zi la unitatea 19 șl alți 
cetățeni ca Dumitru Mehedin- 
țu, G. Ionescu etc.

Observațiile Specialiștilor

Discutam cu tovarășii care 
conduc secția de reparații a 
radioreceptoarelor „Electroni
ca", aflate în garanție, de la 
Cooperativa „Rad io-Progres"
din Capitală. Ne-am adresat 
tehnicienilor de la această li
ni tate întrucît aci se înregis
trează toate defecțiunile care 
se constată la aparatele aflate 
în folosința cetățenilor, din fi
șele și studiile făcute de con
ducerea Cooperativei putîn- 
du-se astfel afla care stol 
principalele slăbiciuni ale a- 
naratelor nroduse la „Electro
nica'. Din statistica pusă la 
dispoziție reiese că observații
le posesorilor de aparate sint. 
în general, corecte : de cele 
mai multe ori slăbiciunile ra
dioreceptoarelor tin de ceea ce 
se cheamă „mărunțișuri' 
procesul de fabricație.

Iată pe cele mai frecvente, 
așa cum ni le-au prezentat 
tehnicienii cooperativei :

• Majoritatea pieselor sint 
de cea mai bună calitate ; in 
unele cazuri însă sint asam
blate la repezeală, fără grijă. 
Ni s-a întâmplat să găsim de
seori conexiuni slabe, uneori 
chiar conexiuni nefăcute, iar 
alteori conexiuni prea lungi, 
care, firesc, în timpul vibra- 
țiunilor se ating, se scurtcir
cuitează etc. Apoi mai sînt 
unele defecte provenite din 
înșurubări incomplete a piese
lor ceea ce provoacă deplasa
rea acestora în aparat și în- 
grounarea comenzilor.

• La difuzoarele de 1 W și 
4 W fabricate de „Electronica" 
s-a introdus recent o metodă 
nouă de centrare — cu man
șon din material plastic. Fie 
că materialul nu e cel mai 
bun, fie că e prea subțire,

itre.Lumini nocturne pe harta indus trialâ a țării bm 
Vedere ge ne rolă a Rafinăriei de la Onețti.

IN F RM A ȚIE

lift* da K

taxa

„NORI
albi /✓

Plecarea delegației 
R. P. Romine 

la sesiunea O. N. U.

van Mlstrik e ufl 
tânăr actor ceh 
cunoscut la noi. 
Are farmec, natu
ralețe, intensitate 
dramatică. A avut 
și avantajul să lu

creze cu regizori care i-au 
fructificat însușirile, în filme 
valoroase ca „Romeo, Juliets 
și întunericul", „Principiul su
prem". în „Nori albi" își com
pune cu inteligență un chip 
asprit de suferințe, maturizat 
pînâ a nu mai fi recunoscut 
de spectator. Compoziția îi 
convine de minune și atestă 
încă o dată, însușirile multiple 
ale tânărului interpret.

„Nori albi" continuă calea 
filmului poetic strălucit inau
gurată de Voteh Iasny cu „Do
rința". Regizorul L&dislaw 
Hedge concepe duioasa poves
tire a preteniei dintre un par
tizan rănit și o fetiță rămasă 
singură în vălmășagul războiu
lui, pe fundalul dramatic al 
luptei surde, al rezistenței mo
rale a celor rămași rub ocu
pația fascistă. Pe de o parte, 
filmul sugerează existența unei 
rezistențe active, organizată de 
forței® patriotice, ca acelea din 
care face parte tânărul ostaș 
Petr, pe de alta mînifi moc
nită, înăbușită, dar gata să iz» 
bucnească, să ia forme des-

re cariicitiți ac n
Ciți oameni poate hrăni Pămintal 7
Frfltaxi 4e

•r paaw
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La constructori acasă

Zeci de propuneri

calitatea

împotriva unor 
acest fel.

întreagă de sugestii

manșoanele crapă Ic diferen
țele de teroperarură (fapt con
statat în proporție de crea 
4—5 la sută).

• La aparatele panab.ie 
(„Turist*1, de pildă) dacă tran- 
sistoarele sirrt de calitate ex
celentă, in achimb cu po:en- 
tkxnetrele avem necazuri. Nu 
e zi că nu schimbăm potențio
metre, indiferent dacă stat din 
cele fabricate ta uzină sau 
importate

• Intîinîm aparate acordate 
neatent, dovadă că s*a muncii 
superficial, s-a controlai su
perficial.

• Sînt dese cazurile cind po
sesorii de aparate de radio 
sînt puși în situația de a le 
aduce la reparat pentru firul 
de la scală, care sare adeseori, 
fiind prea elastic etc.

• întâlnim neglijențe ta bo
bi narea transformatoarelor
ceea ce are ca efect Încălzirea, 
străpungerea și în cele din 
urmă, scoaterea lor din func
țiune.

• Cetățenii Întâmpină uneori 
greutăți din cauza claviaturi
lor, care se blochează ușor aau 
nu fac contact

— în general, ne-a qjus in- 
ginerul-șef al uzinelor, aesi- 
zările sint juste. Colectivul U- 
zinelor „Electronica' se ocupă 
în mod serios de Înlăturarea 
defectelor.

După părerea tovarășului 
inginer-șef, cauzele care pro
voacă aceste slăbiciuni se ex
plică prin ; unele lipsuri în 
organizarea muncii la nivelul 
conducerii uzinelor și al sec
țiilor, greutăți care provin din 
lipsa de calificare suficientă 8 
unor cadre, din lipsa de răs
pundere sau din nerespectarea 
tehnologiei de către unii mun-

c:tor-. a tecvtăcs- t!e
nu toane «nnx eurn- 

puB^aoare a '.tocr 2ass~-a_c 
Pe cw le prineic un'trie tte 
La d.verși famiaan.

— Aș vrea «4 mă opreee tn- 
deoaeh: aacora n.u: de-al doi
lea punct —- dtorxWina cali
ficarea. spiritxil dc răapunde- 
re, a eon turna: tovarășul in- 
gmer-aef. Organizația U.T_M. 
ne poate ajuta mult de tot ta 
aceacxă privință. Uzineie. dup4 
cum redep. stat mari, se con- 
stnuește mereu, se introduc zi 
de zi maș n și apare: e nm, 
conducerea are de rezolvat 
probleme tehnice foarte com
plicate. In aceste condiții ute- 
miștb pot să ajute la îndepli
nirea sarcinilor trasate de 
partid printr-o foarte intensă 
muncă de educație. Deseori ei 
și fac asta, dar iata că sint și 
cazuri ctad. deși se constată 
(la atelierul de difuzoare, de 
pildă), că unii tineri, de vreo 
două luni prezintă piese ne
centrate corect — ei intervin 
in mod ineficace sau nu inter
vin deloc- Se mai știe, de pil
dă. că pe lingă controlorii no
ștri buni se găsesc și unii care 
aplică ștampila de calitate 
fără să manifeste răspunderea 
necesară. Ar trebui ca organi
zația U.T.M. să-ți propună ca 
unul din principalele obiecti
ve crearea unei puternice opi
nii de masă 
neglijențe de

Sfatul dat de tovarășul ingi- 
ner-șef l-am auzit repetat în 
mai toate secțiile pe unde am 
trecut.

— La mine în secție, ne spu
nea tovarășul inginer Nicolae 
Chiriță, șeful secției 310 — lu
crează circa 400 de muncitoa
re, dintre care 85—90 la sută

htev li IMi 
arteM aelata>-

ftvcW te

I

neaeu. tonsc 
ete. H" " test 
dau ma_: de furvA. Din few 
ncciivntetor tor. c umpăi ă Serul 
are neplăceri. Aceea* BtecțM 
trebui* acordată cadrelor or 
maiștri tineri. care taetouie în
demnați să tacă pasul spre 
cercetare, spre creație, să nu 
ae mulpanească cu faptul că 
steni nesc întrucâtva meșteșL- 
gui. In secția 31 fi lucrează 17 
maiștri tineri- Dintre ei vreo 
5 sint foarte buni, de restul 
trebuie să ne mai ocupăm încă 
mult, să-i ajutăm să mai în
vețe. Șeful secției recomandă 
să se dea aceeași atenție pre
gătirii ți întăririi exigenței 
controlorilor.

Din discuțiile cu specialiștii 
— atît din uzină cît și din a- 
fară — au rezultat totodată și 
o serie 
privind îmbunătățirea proce
sului tehnologic de fabricație, 
propuneri pe care Ie socotim 
importante pentru conducerile 
secțiilor și pentru conducerea 
uzinelor.

Iată o parte dintre elaî
• Să fie încheiate experi

mentările și puse neîntârziat 
în funcțiune noile mașini din 
atelierele de potențiometre șl 
transformatoare.

• Să se manifesta o mai 
mare exigență la recepționa- 
rea materialelor provenite de 
la furnizori ; de
necorespunzătoare a unor a- 
semenea materiale depinde 
numărul de defecte (sîrma 
pentru bobinaj, livrată de 
F.C.M.E. ; calitatea materialu
lui folosit la claviaturi produs 
de „Metrom'-Brasov și „La
minorul*-București ; aspectul

ctiisc, caracteristică ctării de 
spirit a populației din zona 
oCTrpâtă de hitleriști.

Drumul wnutai principal os
ci lează tatre conștiința datoriei 
de a-ți relua activitatea prin
tre tovarășii săi listând activ 
Împotriva faacițtâlor și tendin
ța, favorită din sentimente 
omenești, de a ocroti o fetiță 
orfană, râmlnlnd alături de ea. 
Ultâma hotirire îi limitează, 
desigur, posibilitatea de a ac- 
țidia imediat, activ, eu finfili- 
tKZe. In toată această oscilare 
a personajului, nu lipsită de 
te’CTry, se >fă, de fapt, și 
««■if miile scenariului (Juraj 
«toutri. Chiar dară regizorul 
tarare* să le mpezeaeeă, 
pria deva precizări aeupra 
O»BMjnhr Ga început pen
tru eă ♦ rănit apoi pentru eă 
n poe^ la voia tatâm-
pj4ni acasx copil orfan — Petr 
ea se fcaoaree Ia partizani) 
«Le sa s*nc eosvir.fitoare. In- 
■Hvîzhe apoi, pentru a justifi
ca. mmif cziLirite hii Petr

Bun sosit în regiunea noastră profesorilor 
și învățătorilor din promoția 1963

■1 • C&kU cwryaiviin* — ta- 
gpre erotism — tați 

<ie ță-are-a rUT-’-M fără bărbat, 
eft și «facțiunea față de fetița 
oa îl aed care ți-a încredințat 
soarta kri

DMd aspectul logleC po- 
—■*♦*»*? p earertcrelor, mbbilu- 
r-Scr acțiunii lor, filmul ® de- 

itar- q-* ta schimb. multa 
ilraifl poetice.

Un operator talentat (Joseph 
Van^ț * realizat nu numai ca
dre canpoa admirabil, dar *i 
as adevărat colocviu — plin 
de dnBMflMi — între wnbre 
ți șugtttnd, simbolic,
amenințarea morții și pleni- 
țnd-aae vieții triumfătoare, în 
audă rtihrinhii ți a victime
lor hu.

lientă amintită scena xgu- 
dmtnare a tanpușcării fetei tâ 
. tulnyj înra ei. ta zăpadă, că
prioară udaă ta pita salt spre 
▼teȘă. Poezia narilor albi ee 
traversai ri. consolator, cerul 
d* tm tormec original fHmu- 
hii ceb.

ne- M

mtreprtnden 
dra industna ușoară, să ■■ 

nici la țară a unor fire os 
■eaM de cablate stvertosrt-

• Pentru îmbunătățirea c*- 
'rtățfi difuzoaretar de 1 W si 
4 W s-a propus ea să mă
rească groaimeu manposnetor 
as plastic cu încă 1—2 men. 
Tot pentru îmbunătățirea ca
lității difuzoarelor a-« propus 
adoptarea unor metode noi de 
curățire a spațiului ta care se 
deplasează bobina membrane. 
— de pildă — adoptarea unui 
sistem aspirator (vacuum).

s Uzinele au introdus me
tode moderne de control — 
controlul statistic «Dre exem
plu. Aplicarea riguroasă, știin
țifică a metodelor de control 
statistic ar conduce la crește
rea eficientei controlului, con
comitent cu reducerea numă
rului de operații auxiliare.

• In programa cursurilor de 
ridicare a calificării să fie 
prevăzut ca obiectiv principal, 
pe lîngă însușirea noțiunilor 
noi, perfecționarea muncitori
lor în problemele de finisaj.

• Să se la măsuri pentru 
mai buna organizare a mun
cii In atelierul de difuzoare și 
în special în schimbul mai
strului Costea Constantin, 
schimb în care se constată cele 
mai multe abateri de la disci
plina de producție. In același 
timp să se ia măsuri pentru 
îmbunătățirea muncii maiștri
lor Sergiu Guttman și Vasile 
Mariana, de la atelierul de 
scale, care nu asigură asisten
ta tehnică necesară muncitori
lor din schimburile lor.

Răspunsurile primite la în
trebarea : „Ce se poate face 
pentru ca aparatele de radia 
fabricate de Uzinele „Electro
nica" să fie și mai bune ?“ — 
sînt multe. Existența acestor 
Draouneri arată că munca con
structorilor de receptoare ra
dio poate fi îmbunătățită, că 
nu este compartiment al ace
stei mari și complexe uzine 
unde să nu poată fi întreprin
se măsuri noi și eficace pentru 
ca nivelul calitativ al produ
selor să se îmbunătățească 
permanent.

Aparate de radio de cel mai 
înalt nivel tehnic — iată ce 
dorește cumpărătorul. Către 
îndeplinirea acestei cerințe 
trebuie să se îndrepte perma
nent eforturile colectivului de 
constructori de la Uzinele „E- 
lectronica".

întreprinderea Teleconstrucția
telefon 17.02.4S

B-dul Dlnlca Goleicu nr. 38

Prlmejte Înscrieri pentru țcoala tehnică teleco
municații de 2 ți 3 ani. înscrierile se fac ptnă la 
20 septembrie 1963, lunea ți sfmbăta, intre orele 
12—14. Se pot Înscrie tineri din toată țara in virstă 
de 17—25 ani, absolvenți a 11 clase medii cu ți 
lără examen de maturitate.
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BELGRAD. — Dnpă ca* 

transmite agenția Tawing, 
marți dimineață a sosit la 
Belgrad delegația Grupalai 
național romîn a! Uniunii In
terparlamentare. care par
ticipa ia Incrările celei de-a 
52-a Conferințe interparla
mentare. Delegația condusă de 
acad. Mihail Ratei a foit in- 
tîmpinată de depntați ai 
Skupșcinci Populare Federa
tive a R.S.F. Iugoslavi*.

DAM.1SC. — Ptrilicnl 
R. P. Romine din csd-rî 
Tirgului internațional de Mo
stre de la Damasc caiiiir. 
să suscite un mare ir!--*;. 
Zilnic el este vizitat de oficia
lități și de un mart număr v 
oameni de afaceri sirițp.i ș. 
străini. Pavilionul R. P. Ro
mine a fost vizitat fi da Geor
ges Touma, ministrul Ecauo- 
ntiei Naționale a R. A. Sme. 
care a manifestat uit viu in
teres fața de exponate!» ra- 
minești. Televiziunea 
a transmis aspecte de la p»t.~ 
lionul R. P. Ronune, proces: 
și vizita ministruhu Econo
miei Siriei la acest pesiîioa.

ROMA. — La 9 septembrie. 
în«ârer=ațvl m afaceri ad-in
teri* ai R. P. Romine ia 
Itxlia. \a'*rLia Stan, a «ferit 
in aalaanele Legației ■■ roa
tei! ia giafte* delegației 
italigne care ornează să sem
nele la Baearești ca program 
•Je schirak-iri 2^1 turale iatre 
R. P. R*rrî!si ți Itaîn.

La eoeteîi sa participat dl. 
Giargio Grztda. miaiitru ple
nipotențiar. dircelnr general 

. al Direcției relațiilor 
:u.«le die Minuterci Afa- 

xtrăioe. eaad^-iloml 
■ ■’legației, gj membrii delega
ți*!.

tn porturile japoneze Nokotu- 
ka și Sasebo au avut loc mi
tinguri de protest împotriva 
transformării 
bază atomică 
grafia noastră 
aipect de la unul din aceste 

mitinguri

Japoniei Intr-o
a S.U.A. Foto-
înfățișează un

Foto : JAPAN PRESS

VIENTIANE 10 (Agerpres).— 
Vasile Pogăceanu a prezen

tat scrisorile de acreditare re
gelui Sri Savang Vatthana. ta 
calitate de ambasador extra
ordinar și plenipotențiar sl 
Republicii Populare Romine in 
regatul Laos.

Cu această ocazie, ambasa
dorul romîn a erătat. că Gu
vernul Republică i Populare 
Romine, 
sale de coexistență pașnică, 
dorește în mod sincer să dez
volte relații prietenești între 
Republica Populară Română 
și regatul Laos în interesul 
ambelor popoare, al păcii și 
colaborării internaționale.

tn răspunsul său. regele Sri 
Saving Vatthsana a subliniat, 
printre altele că poporul român 
este cunoszut și apreciat pen
tru istoria sa plină de lupte 
pentru apărarea teritoriului 
și independenței sale. Dacă 
pentru Romîn ia frământările 
aparțin trecutului, în Laos 
dezbinările continuă și nu se 
poate ieși din această situație 
decit prin aplicarea efectivă a 
statutului de neutralitate al 
Laosului. eu ajutorul ferm al 
tuturor țărilor prietene.

In încheiere, regele Sri Sa
vang Vatthana a transmis 
urări de sănătate președintelui 
Consiliului de Stat al Repu
blicii Populare Romîne, Gheor- 
ghe Gheorghiu-Dej. și de pros
peritate poporului romîn.

consecvent politicii

Referendumul din Algeria

SALONIC — Marți, n 
ocazia Zilei R. P. Romine a 
Tirgttl internațional di" Sa
lonic, conducerea par:'.^- - 
lui romîn a oferit o retrp 

parti. : ne:

PapOi'ua-

ție la care au 
prof. Frangistas, 
Greciei de nord, 
kis, primarul orașului Sa.o- 
nic, Georgiadis, președinț
ie tirgului internailoan , 
contercianți, oameni de sta 
ceri, ziariști. Oaspe^.- a 
fost primiți in pav 'is tst 
rominesc de Tador 
însărcinatul cu afacc": ~a- 
interim al R.P.R- la Atena.

Recepția s-a desfă&erat 
tntr-o atmosferă cordiali.

In aceeași zi, in 
tirgului an fost prezen 
filme ramînețti.

I 
I 
I
I

Republic* Africii Centrale 
este situat! 1 pro a pe lingă 
Ecuator, chiar in inima eoc- 
tinentului ne<m. 
Serebrennikov, care a
aceaală țară, relatează 
problemele ei dificile

Ziaristul R. 
vizitai 
despre

« izul 4

BELGP AD — Dupi mm 
’ronsT.::- arx’ntia Taniug 
Js&îs? Kkd«r prim-secretar 
J C.: -t PNLS.G. prt- 
pd’wtAe yariervului revoiu- 

.-■€■41 mr.-< ••.âtw țărănesc 
r a : ist ăeptezn- 

hr:-e în localitatea Karageor- 
ro fRegy-isea Autonomă 

. uf. Intr-o vizită ne-
. u .zi- ia iugoslavia.

Kidf-r 5i persoanele 
.re 'i fost inr

ți <?■? prașe&taAeie 
ÎT^jasiev ia. L R Tito.

ALGER 10 (Agerpres). — La 
9 septembrie, la Alger au fost 
anunțate rezultatele referendu
mului pentru aprobarea primei 
constituții a Republicii Alge
riene Democratice Și Populare, 
cțre a avut loc Ia 8 septem
brie. Ele cuprind voturile ex
primate pe teritoriul algerian. 
Nu s-a încheiat încă numără
toarea voturilor algerienilor lo
cuind in străinătate.

Potrivit agenției France Pres- 
se, din totalul de 6 314 451 de 
irtscnși s-au prezentat In fața 
urnelor pentru a răspunde la 
întrebarea „aprobați constitu
ția care vi se propune ?' un 
număr de 5 122 854 de alegă
tori. Din aceștia 5 018 692 
răspuns în mod afirmativ.

Constituția urmează

promulgată de viitorul preșe
dinte al Republicii Algeriene 
Democratice și Populare, care 
va fi ales prin vot universal 
duminică 15 septembrie.

Agențiile de presă relatează 
că la 10 septembrie a fost con
vocată Ia Alger conferința na
țională a cadrelor F.L.N. care 
l-a desemnat în unanimitate, pc 
Ben Bella candidat Ia postul de 
președinte al Republicii.

I
I
Inul, direct dir 

din Strassburg. 
prnatne.țe... Dii

I Lingă 
jini luci

Iaci, în ci 
grosolan

I
I
I
I
I
I
I
i ... _______________

I canalizare fi nici electricitale. Colibele, construite 
tablă ți din lăzi, se întretaie cu colibe din lut. 
murdărie peste tot. După cum a relatat preta, locuitorii africani 
din unele cartiere ale capitalei tint nevoiți să-și ia apa de băut 
din puțuri infectate cu microbi.

...Noaptea tropicală se lasă repede. In piața Republicii Afri
cii Centrale a început să curgă fîntina luminată cu becuri camu- 

, ite. Terasele cafenelor și restaurantelor încep să se umple, se 
aud sunetele unor melodii la modă. Au amuțit doar cartierele 
africane din Banga. Doar arareori se aude răpăitul sfios al tam- 
tam-ului și șoapte înăbușite sau din cind in cind licărește fla
căra unei lămpi cu gaz.

Drumul din Banga spre regiunea Sanga superioară este numit 
„drumul diamantelor", căci duce spre regiunea minelor de aur si 
de diamante. Automobilul nostru zboară ca vintul, ridicînd în 
urma sa un nor de praf roșu. De ambele părți se întinde pădurea 
tropicală de nepătruns, cu liane. încolăcite. Din cind in cind se 
zăresc micile sate ale tribulili Mbaka.

Sanga superioară este o regiune bogată și însorită. Acolo omul 
are unde să se miște, unde să-și folosească fantezia și energia. 
Totuși, Republica Africii Centrale continuă și în prezent să fie 
considerată drept „cenușereasa Africii". Colonialiștii francezi 
susțin intenționat versiunea că aceasta este o „țară părăsită de 
dumnezeu și de oameni". In unele hărți franceze din secolul al 
XIX-lea era chiar reprezentată ca o „pată albă" pe care era 
scris : „O mare mlaștină plină de hipopotami".

Mța RepaALcu Africii Centrale. Ari pat fi 
vitrinei» marilor magazine, ala marilor bixri cala- 
nutla, birourilor turistica fi restaurantelor scumpe. 
Ari circuli automobilele străina cela mai noi, aci ou 

parările gi manifeitațule.
Partea europeana a arașului este cufundată iu umbra 

puternicelor coroane de mango, de talcimi ți pal
mieri. La ușile nm gări uri or unt tăblițe din gresie, pe care riu- 
zâtorii scriu cu cretă anunțuri comerciale: „Am primit ca «ria- 

din Paris, ciuperci, păstrăvi proaspeți si crenrurști 
j. Din Africa de sud au sosit struguri fi curmale 

proaspete... Din Portugalia — reci proaspeți".
i „Palace Hotel", comercienții nfritani eu întins pe rogo- 

lucrări ale creației artizanale : minunate obiecta din lemn 
roțu, din fildeș, argint, din piei de crocodil și de șarpe boa. Tot 

centru, se găsește o mare piață africană. Pe mesele rioplite 
i in lemn sau direct pe pămînt se vind nuci galbene și 

roșii de cola fi obiecte mărunte din fier, legături mari de banane 
și de ardei roșu. Vînzătoarele toarnă uleiul mirositor de palmier 
și amestecă iaurtul în oale bondoace ; pe grătare se frige carnea 
de miel fi de „capitan", un 
pește care trăiește in riurile 
și lacurile Africii. Sub acope
rișuri sau la umbra copacilor 
de pe marginea drumului se 
aude ciocănitul cizmarilor.

Drumul nostru se îndreap
tă spre riul Vbanga. Pe malul 
acestuia, pe bulevardul „Ge
neral de Gaulle", se plimbă 
cu cățeii doamne în șorț alb 
ca zăpada. Pe oglinda liniștită 
a riului care desparte Repu
blica Africii Centrale de provincia 
Congo, se văd pinzele albe ale vachturilor. în cartierul european, 
locuitorii au la dispoziție terenuri de tenis și de 
cluburi minunate.

Dar acolo unde trăiesc oamenii muncii africani

I
8

Icii 
/lai 
atu.

ÎN INIMA
ecuatorială a Republicii

dan», plajă ți

nu există nici 
din bucăți de 
înghesuială fi

întîmplare neobișnuita: in regiunile ecuatoriale 
Kenyei a... nins. Aceste tinere africane privesc. Infiia oară 

In via^ă, cu curiozitate firească zăpada.

BERLIN. — La Leipzig a avut 
loc la 9 septembrie Jntllnirea 
alegătorilor din circumscripția 
Leipzig.cu candidajii In alegeri 
pentru Camera populară 9l 
Consiliul de district. La 
nire a luat cuvlnlul președin
tele Consiliului de Stat al RD. 
Germane. W. Ulbrichl. Refe- 
rindirse la problema influenței 
destinderii Încordării asupra 
evoluției în Germania, W. Ui- 
briclll a declarat printre altele : 
din această slăbire a Încordă
rii guvernele șl populația celor 
două stale germane 
mari foloase dacă, la fel 
S.U.A. și Uniunea 
ele vor porni 
reală oare s-u creat 
de-al doilea război mondial, de 
ia noul echilibru de iarțe din 
lume. Destinderea încordării l.n 
Germania, a spus el, este posi
bilă numai In condițiile cînd 
ambele state germane pe baza 
reciprncilăfii vor renunța la 
intenția de a schimba pe calea 
forței orînduirea socială a ce
luilalt stat și vor fi gala all 
Încheie capitolul celui de-al 
doilea război mondial să lichi
deze ultimele rămășițe ale 
acestui război. XV. Ulbricht a 
salutat propunerea cu privire 
la încheierea unui pact de nea
gresiune 
pante la 
via și 
N.A.T.O.

pot trage 
ca 

Sovietică, 
de la situația 

după cel

Intre statele partici- 
Tratatul de la Varșo- 
[firile membre ale

PE

Ridicolul și inepția unei asemenea afirmații sint evidente. Posi- | 
biliiițile potențiale ale dezvoltării agricole în această țară sini 
intr-adevăr imense. Este suficient să spunem că doar 1 la sula 
din suprafața țării se cultivă. Aci se extrag aur și diamante, au 
fost descoperite fi alte minereuri prețioase.- plumb, aramă, ni
chel. crom, uraniu, cobalt și magneziu.

„Economia Republicii Africii Centrale poartă pecetea colonia
lismului”, a declarat președintele Adunării Naționale, Adam 
Tambu. Această recunoaștere amară nu este doar o frază colorată, 
ci o realitate neîndurătoare. Potrivit dalelor oficiale, nivelul de 
viață al populației este cel mai coborît dintre toate fostele colo
nii franceze din Africa. Așa, de pildă, venitul anual al țăranului 
constituie doar o cifra mizeră, aproape 5000 de franci locali, adică 
costul pentru două zile a unei camere dintr-un hotel de mina 
a treia.

Bumbacul fi cafeaua constituie sursa veniturilor pentru aproape 
85 la sută dintre locuitorii republicii. Condițiile de muncă și gos
podărie sint arhaice. Lucrările cimpului se fac mai ales cu aju
torul dabei, o sapă africană cu coadă scurtă. In mod practic, 
țăranii nu știu ce tint ingrășămintele. Părăsind pămîntul care nu 
rodește nimic, tineretul rural pleacă spre orașe în căutarea unor 
mijloace de existență.

Industria se găsește intr-o stare embrionară. Există doar unele 
mici exploatări forestiere, ateliere de reparații pentru mușini |i 
ateliere de mobilă, o fabrică de bere și una de săpun, toate apar- 
ținind capitalurilor străine.

Peste 100 000 de copii nu au posibilitatea să j 
școala. Mortalitatea infantilă ridicată și natalitatea coborîtă, epi
demiile tropicale și alcoolismul — „primul cadou pe care Europa 

l-a făcut Africii" — consti
tuie un adevărat flagel națio
nal.

Situația devine și mai se
rioasă datorită faptului că re
publica, neavînd capital na
țional, este nevoită să recurgă 
la subsidiile fondului francez 
de ajutor și colaborare, pre
cum și ale pieții comune eu
ropene.

...In piețele și pe străzile 
din Banga pot fi întîlniți oa

meni care au la piept o insignă albastră 1 o nună neagră se întinde 
spre stele. Aceștia sint membrii partidului M.E.S.A.N. („Mișcarea 
pentru evoluția socială a Africii Negre") partid care conduce țara 
artnd 50 de locuri Î11 Adunarea Națională. Drept principal scop, | 
M.E.S.A.N. îfi propune rezolvarea problemei dezvoltării economice 
a republicii. Lozincile partidului sint: „hrană, acoperiș, îmbrăcă
minte, îngrijire medicală și învățămînt". Nucleul conducător al 
partidului se orientează spre o strinsă colaborare cu fosta me
tropola.

Drept primă sarcină, guvernul a proclamat lupta împotriva mi
zeriei de la sate. A fost elaborat un program de dezvoltare agri
colă în care se pune accentul pe mărirea producției de bumbac 
și cafea, lărgirea suprafețelor însămințate și pe ridicarea crește
rii vitelor. Este dusă o campanie pentru ea tinerii sa se înapoieze 
de la orașe în sate. In afară de aceasta, se prevede ca la între
prinderile locale să fie organizată prelucrarea produselor, sd se 
lărgească exploatarea bogățiilor forestiere, îmbunătățirea rețelei 
de drumuri ți a prospectării bogățiilor subsolului.

In Banga, industriașul francez de Grain, omul cel mai bogat 
din țară, a fost poreclit „moșul Goriot contemporan", EL posedă 
pachetele de control ale acțiunilor a numeroase companii de 
transport și comerț. Potrivit datelor oficial”, în Republica Africii 
Centrale trăiesc în prezent aproape 6000 de europeni, mai ales 
francezi.

Concentrînd în miinile lor principalele pirghii ale economiei, 
comerțului și transportului din [ară, reprezentanții burgheziei co
loniale franceze, de tipul lui de Grain ți colonii europeni din 
rindul foștilor militari ai armatei coloniale se împotrivesc orică
ror măsuri ale actualului guvern, care ar putea într-o măsură 
oarecare să întărească independența politică și economică a țării. 
Ei sabotează ajricanizarea cadrelor, subminează autoritatea func
ționarilor locali, folosind orice greșeli săvîrșito de aceștia pentru 
a difuza zvonuri în sensul că africanii nu sînt capabili sa se auto
administreze. Tot ei ațîță diferendele tribale.

Faptele stau mărturie că Franța continuă să joace un rol imens 
în întreaga viață a țării. Fosta metropolă acoperă principala parte 
din bugetul republicii și. în special, cheltuielile legate de con
ducerea administrativă și de stat. „Ajutorul" acordat pe seama 
contribuabililor francezi, se înapoiază în metropolă sub forma 
intenselor profituri stoarse de monopoluri.

...Furtuna tropicală a venit pe neașteptate. Vălul întunecat al 
nopții din Capitală a fost întretăiat brusc, de săgețile rapide 
ale unor fulgere gigantice. După aceasta totul a revenit din nou 
la întunericul de nepătruns al tropicelor. Se spune că locuitorii 
din Republica Africii Centrale continuă și acum să numere anii 
după anotimpurile ploioase.

Am părăsit Banga fiind încredințat că, după cîteva asemenea 
perioade ploioase, aerul ta deveni mai curat Și oamenii muncii 
din tînăra Republică a Africii centrale tor respira mai liber și 
mai ușor.
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Apărătorii constituției^

DEMONSTRAT!!
STUDENTWI LA SA!GON

care 
„a-

TINERELULUI

ș-jențiile de presă relatează că 
J demon^lrafule studențești au 

continnat In tot cursul zilei 
da luni Ja Saigon. iransformJndu-se 
In adevărate bătălii Intre demon
stranți si trupele diemiste. Numă
rul areslaților se ridică în pre
zent la peste 1 MO. Marți dimi- 
ncu’.a transmite agenția France 
freate. au continuat tulburările la 
mei Buille școli superioare din ca
pitala md-vietname2ă. Ele nu au 
p tu! lua însă amploare din cauza 
aiesemlor extrem de severe luate 
ce autorități. Mai multe școli au 
ivit Închise. iar trupele au luct 
țrotj’te In incinta lor. Un mare nu- 
=zâr de părinți ai studenților arex- 
ta!i su demonstrat în fața seefii’

■ ne Toiipe împotriva repreiiu- 
£țÎ5»r cieszurie.

Ai :ori.'a;:le s'-^t tot "“1 nelinir 
: e ie dexoasi za title studenților. 
cx:e se tri In ciuda valului
ce res’erc;-. Ele consideră că
a.’jsest^jj! <,-<» t —O ..un factor ex- 
rre.?? se=rib:P. Agenția Axsocia- 
-e âress ers-’l antaritOțile in- 

A-r. lucească In posturi
tere -□ pnio de 85 de o!i- 

te-i ri cr*a:?r. credincioși regi em
iri

STCDESȚI GHANFZ.I
ATACĂT1 I.V S.U.A.

Interviul președintelui Kennedy

{
i

Damasc procesul celor impli
cați In tentativa da lovitură ce 
stai og amzat fi la 11 iube 1963 
In scopul răsturnării regimu:^i 
baasist din Situs.

BERLIN — La 8 k pie
li r ie, bandifi din argaaiza|ia 
terorista „Hierman” din Ber
linul accidental an rănit grav 
pe lubofițerul Siegfrid 'Bir
der din paia frontierei R.D. 
Germane, care iți făcea aer»i- 
ciu[ pe frontiera d* atat a 
R.D.G. cu Berlinul occidental.

RiO DE JANEIRO. — Lriajul 
incendiu care de peste zece 
zile a distrus sute de mii de 
hectare de planlațil șl păduri 
In statul brazilian Parana con
tinuă sfi Înainteze pe un front 
larg. Luni seara. transmite 
agenția France Presse, incen
diul a ajun» și In statul Sao 
Paulo, In regiunea Itaporanga, 
unde s-au înregistrat de acum 
palru marți. Subliniind că exis
tă pericolul unei noi extinderi 
a focului datorită secetei care 
bjnluie în statele Parana și Sao 
Paulo, agenția France Presse, 
relevă că, potrivit cifrelor ne
oficiale, plnă acum peste 250 
de persoane au pierit, 400 000 
au rămas fără lucru, iar xecl 
de mii au pierdut JntreguLlor 
avut.

SCURT • PE SCURT

grația Aa**e*ated Prese re- 
jaleaza ea trei stadeați 
ghaaeai care îavața ia 

S U 4. aa faat atacați »* răniți de 
• banda de răngii albi ia apro
pierea atațalm laacalaaaa Ala
ba*!». Le» trei ț.avri «.are era a 
isMCiii de ■■ pav.ar a«n •• de an 
tmâr american aa fast obligați 
de raetfU moșeați ți înarmați ca 
p.s:»aie si coaoart din snlsai- 
bâal ier. dopa <are an feat loviți 
en bestialitate. Ei a trebnit aâ fie 
internați ia apitaial Unive.-snUțis 
Vanderbilt.

Stadeații gkanexi aa informat 
Ambasada Gbaaei la Washington 
deapre arest incsdeot-

CONGRESUL 
STUDENȚILOR DIN 

COLONIILE PORTUGHEZE
DIN AFRICA

j- a Rabat au lu~
/ r.’â.’.’.’e celui ăts-ai doilea

congres al gene
rale a studenților di", colonii le 
portugheze din Airice

In rezoluția generală partici
panta la congres au formulat 
critici severe la adresa blocului 
agresiv N.A.T.O., care sprijină 
și furnizează arme ccJoniaKjri- 
lor portughezi In acțiunea de 
înăbușire a luptei de eliberare 
în AIrtea.

Congresul a chemat țările a- 
liicane să sprijine lupta de eli
berare a popoarelor din colo
niile portugheze din Africa.

A fost adoptată, de aseme
nea. o rezoluție In care este 
condamnată intervenția ameri
cană in Vietnamul de sud și 
represiunile diemiste Impu- 
triva budiștilor.

WASHINGTON 10 (Agerprei). 
La 9 septembrie, președintele 
S.U.A., Jahn Kennedy, a acordat 
un interviu societății de televi- 
aiune „Național Broadcasting 
Company", în cadrul căruia s-a 
acnpat de unele probleme inter
naționale fi de politică internă. 
Keferindu-se ]a discuțiile din Se
natul S.U.A. asupra Tratatului de 
la Moscova cu privire la interzi- 
cerea experiențelor cu arma nu
cleara, președintele Kennedy ți-a 
exprimat iprrauți că acest tra
tat va fi ratificat. O respingere 
de către Senat a tratatului, după 
ce gusernul s-a obligat sâ-1 res
pecte. a spus el, va aduce preju- 
dirîi poaiției Statelor Lnite în 
lase.

O mare parte a interviului a 
fost consacrată situației din Viet
namul de sad. Kennedy a decla
rat că Statele Lnite „sint preo-

Dezbaterile
din Senatul

cupate de agravarea situației din 
această țară. In deosebi, în re
giunea Saigon”. El a adăugat ca 
dacă nu vor fi întreprinse mă
suri, situația a-ar putea înrăutăți 
ți în alte părți ale acestei țări. 
Recunoscînd ca guvernul sud- 
vietnamez a pierdut încrederea 
poporului, președintele S.U.A. a 
declarat în același timp că „nu 
consideră oportună o reducere a 
ajutorului american acordat Viet
namului de sud, întrucit o ase
menea măsură a-ar putea reper
cuta asupra întregii infrastructuri 
guvernamentale a ud-vietnameze. 
Este de datoria Statelor Lnite, a 
apns Kennedy, să rărnînă în 4iet- 
uamul de sud”.

Treci nd la probleme de poli
tică internă, Kennedy a reafir
mat că programul de înlesniri 
fiscale pe care l-a prezentat Con
gresului american ^constituie ce! 
mai bun remediu împotriva rit
mului insuficient de dezvoltare 
economică a Statelor Unite”. 
Dacă nu vor fi întreprinse aceste 
măsuri, a adăugat el, „noi vom 
Înregistra o crețtere a țomajulni 
ți posibil o nouă perioadă de re
cesiune economică”.

Constructorii podului Elisabeth 
din Budapesta trebuie să dea 
dovadă nu numai de o bună 
cunoaștere a meseriei lor, ci și 

de aptitudini... aarobatice

Foto: M.T.I.

Uganda se va
proclama republică

KAMPALA 10 (Agerpres).
Primul ministru al Ugandei, 

Milton Obote, a anunțat la 9 
septembrie că guvernul ugan- 
dez a'hotărit să anuleze înce- 
pînd de la 9 octombrie, cînd se 
va sărbători prima aniversare 
a proclamării independenței 
țării, statutul de dominion al 
Ugandei. La această dată, 
Uganda va fi proclamată repu
blică.

La 9 septembrie a fost dat 
publicității un proiect de lege 
prin adoptarea căruia Uganda 
devine un stat suveran, cu un 
președinte ales de un colegiu 
electoral, compus din membrii 
Adunării Naționale și din mi
niștri guvernelor locale.

S. U.A
WASHINGTON 10 (Ager- 

pret»). — în cea de-a doua zi a 
dezbaterilor care se desfășoară 
in Senatul S.U.A. în legătură 
cu ratificarea tratatului de in
terzicere a experiențelor nu- 
cieare a lua: cuvin tul senato
rul Huber Humphrey, adjunc
tul liderului majorității demo- 
. .a:e In Sena: și președintele 
subcomitetului senatorial pen
tru problemele dezarmării. 
Humphrey s-a pronunțat în 
favoarea ratificării tratatului 
subliniind că el micșorează 
riscurile unei catastrofe mon
diale nucleare și și-a exprimat 
convingerea că Uniunea Sovie
tică dorește reducerea cursei 
înarmărilor și destinderea si
tuației internaționale.

Sesiunea Comilelului Executiv 
al Consiliului de solidaritate alro-asiatic

NICOSIA 10 (Agerprei). —
La 10 geplemhrie la Nicosia 

s-a deschis sesiunea Comilelului 
Executiv a! Consiliului de soli
daritate al țărilor Asiei ți Afri
cii. Pini în prr.zent pentru a 
participa la lucrările sesiunii au 
sosit delegații din 24 de țâri. Se 
ațtesptă sosirea delegațiilor din 
alte 6 țâri.

I.a solemnitatea de dcschiderr 
a sesiunii, care a avut loc la 10 
septembrie, m rostit cuvînlări 
de salut Papadopoulos, ministru 
ad-inlcrim al afacerilor interne 
al Ciprului, ți Liisaridel, preșe
dintele actualei sesiuni a Comi
tet ului Executiv.

.Yussef «S-Sihai, Secretarul ge-

□ erai al Secretariatului perma- 
urnt al Consiliului de Solidari
tate al (arilor Asiei «i Africii, a 
prezentat un raport la sesiune.

Pe ordinea de zi a sesiunii «e 
află problemele întăririi solida
rității popoarelor afro-asiatice 
in lupta împotriva războiului, a- 
gresiunii și imperialismului, pen- 
iru lichidarea dominației impe
rialiste. a colonialismului ți neo- 
rolonialismului, pentru indepen
dența naționale deplină, pentru 
destinderea încordării interna
ționale fi pacea generală. S-a 
prevăzut adoptarea unor măsuri 
concrete pentru sprijinirea miș
cărilor de eliberare din Asia ți 
Africa.

REDACȚIA gî ADMINISTRAȚIA! București Piața „Scînteîl", TeL 17.60.10, Tiparul î Combinatul Poligrafic «Casa Scînteîi'

La Bonn există un 
„departament fede
ral pentru apărarea 
constituției". Titula
tura il recomandâ 
drept o instituție 
menită sâ ocrotească 
democrația de even, 
tualele atentate la 
adresa ei. Departa
mentul. are si buget 
(generos pompat), 

■! are și slujbași (nu- 
> meroși) și are și ac- 
;> tivități. Capitolul ac- 
< tivități este cel mai 
J nevralgic. „Apărăto- 
j rii constituției'* au. 

o viziune cam ciu
dată despre menirea 
lor. Dumnealor in
terceptează convor
birile telefonice, des-
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Mai erau doar iroi 
ore. Energicul gu
vernator a calculat 
fiecare minut, fie
care secundă. Planul 
de acțiune a fost sta
bilit pină în cele 
mai mici amănunte. 
Ca pe cîmpul de 
luptă. Numai că 
evaluarea forțelor 
înarmate de care 
dispunea nu-i dădea 
satisfacție.
nu păreau suficienți 
numeric. Atunci, 
mobilizarea trupelor 
din „garda națio
nală** sa realizat 
vertiginos. La ora 
stabilită, cînd ultima 
secundă s-a consu
mat, formațiile mi
litare se aflau în po
ziție de luptă. 'Așa 
precum ordonase.,.

Un autobuz s-a 
ivit Ia orizont. O 
unduire de neliniște 
străbătu rîndurile 
polițiștilor și solda- 
ților. Fiecare își 
examina încă o dald 
armamentul. înfrun
tarea se 
Marea j

fac și cenzurează 
corespondența, a- 
dică vădesc nepă
sare față de inter
dicțiile prevăzute de 
constituția pe 
sint puși s-o 
pere".

Reclamațiile 
vind acești „apără
tori" au ajuns pînă 
la urechea ministru
lui de interne de la 
Bonn. Hucherl, care 
tutelează acest de
partament. O con
sfătuire strict secretă 
a dezbătut problema 
iar la capătul ei, mi
nistrul a dat un 
interviu agenției 
D.P.A. Cînd a venit 
yorba dc nemulțu-

pri-

Cei 24...
ma- 

si, 
gio- 
este

’Ău.tobuzul opri. Un 
ordin răcnit, o 
nevrâ dibace 
după un asalt 
rios, vehiculul
încercuit iar „inamb 
cui" asediat. Nu va 
avea încotro: va 
capitula !

Datorăm cititori
lor cîteva explicații. 
Intîi : locul acțiunii. 
Furtunoasele eveni-

Polifiș'til mente s-au petrecut 
în statul Alabama 
din S.U.A, Energi
cul guvernator este 
'domnul George Wal
lace. Mai rămine 
de lămurit un singur 
lucru : cine-i , 
micul" pentru 
îrîngerea căruia 
fost mobilizate 
portante torțe
poliție și armată 9 
„Inamicul" era cu a- 
devărat... periculos : 
24 de copilași, bă 
iefi și fete, a câror 
unică „vină** o re- 

culoarea 
pielii.
s-au pre- 
prima 7.1 o 
școlar spre

Jna- 
în- 
au 

im- 
de

• apropia, 
înfruntare...

prezintă 
neagră a

Cei 24 
zentat în 
noului an

mitile la adresa „a- ț 
părătorilor constitu- > 
ției'’, herr Hocherl S 
s-a înfuriai afirmînd . 
câ aceștia n-au timp •; 
„să poarte toată ziua 
constituția la subți- : 
oară”... Răspicat: \ 
n-au timp. Dacă n-au . 
timp, ce pretenție ? 
poți avea la ei ? Și 
dacă nu poartă con- J 
stituția „la subțioa- 
ră" cum s-o apere ? (

„Cine ne va apăra 
împotriva «apărăto. ' 
rilor» constituției ■ 
noastre ? ” — se în- . 
treba cu ironie și 
îngrijorare ziarul 
„NEVE RHE1N ZEI- \ 
TUNGU,

1
i

a Invăfa în nouă 
scoli din Birming
ham, Mobile și Tus
kegee, împreună cu 
copiii albi. Tentativa 
celor 24 a fost ză
dărnicită. Ei nu au 
putut trece pragul 
școlilor...

Strategul din 
bama a ferecat 
tiie școlilor în 
micilor negri, 
trepte aceștia au în- 
tîlnit priviri împie
trite. dușmănoase și 
baionete 
către ei.

Început 
școlar cu 
companiament.

f

Îndreptate

de 
sinistru

an

M. RAMURA

O știre de ultimă 
oră anunță că cei 24 
au pătruns totuși în 
școli. A fost nevoie 
însă de intervenția 
Casei Albe care a lip 
sil pe 
rasist de 
li tare.

Micuții
uita niciodată 
mu! primelor lor zile 
de scoală...

guvernatorul 
unitățile mi

negri nu vor
zbuciu-

M. R
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