
Proletari din toate țările, uniți-vă!

Organ Central al Muncitor

cînreia
lăcuța cu laconicul 
„Parcurs peste 
100 000 km fără re
parații capitale" se 
atlă pe mașinile a 
14 conducători auto 
din autobaza Va

tra Dornei. Alături de șoferul 
Alexandru Ciobotaru, conducă
tor auto de zeci de ani și care 
a parcurs cu mașina sa 240 000 
km tară reparații capitale, se 
află tinerii Eugen Pîrvu, Ilie 
Ivaneț, Aurel Tolcea, Petre Rais 
și alții care au parcurs în ju
rul a 200 000 km, de asemenea, 
fără reparații capitale.

Prin contribuția fiecărui con
ducător auto, autobaza din 
Vatra Dornei a înregistrat în 
anul ce a trecut însemnate suc
cese în înfăptuirea sarcinilor 
de plan. La tone transportate, 
planul a fost realizat în pro
cent de 102 la suta, la tone-ki- 
lometri — 121,0 la sută, la călă
tori transportați — 123,6 la
sută. Coeficienții de utilizare a 
parcului de mașini și a capaci
tății au fost realizați în procent 
de peste 111 la sută etc.

Pentru anul 1964 colectivul 
autobazei și-a luat însemnate 
angajamente în întrecerea so
cialistă : să depășească planul 
producției globale cu 1,5 la 
sută, coeficientul de utilizare a 
capacității mașinilor cu 3 la 
sută. De asemenea, s-a angajat 
să realizeze economii la carbu
ranți, lubrifianți, piese de 
schimb în valoare de 65 000 lei.

Care sînt factorii care au de
terminat realizarea și depăși
rea tuturor indicatorilor de 
plan la autobaza Vatra Dornei ? 
Care sînt factorii care asigură 
realizarea însemnatelor angaja
mente luate în întrecerea socia
listă pe 1964 ? In legătură cu 
aceasta, tovarășul Ion Sandu, 
șeful autobazei Vatra Dornei, 
ne spunea :

— Munca conștiincioasă a 
conducătorilor auto, disciplina 
în producție, constituie doi din
tre factorii de seamă care stau 
la baza îndeplinirii cu succes 
a sarcinilor de plan, a tuturor 
angajamentelor. Anul trecut, 
cît și în acest an, activitatea 
conducătorilor auto a fost orga
nizată în brigăzi (coloane). Sar
cinile de producție sînt defal
cate pe coloane pînă la fiecare 
conducător auto. In ședințele

operative ale brigăzilor, con
ducătorii auto își cunosc punc
tele de lucru la care lucrează 
a doua zi, ținînd seama de ce
rințele beneficiarilor. De exem
plu, autobaza trebuie să asigu
re la timp și în bune condiții 
transportul muncitorilor pe 
șantiere, să deservească URCC- 
ul în scopul bunei aprovizionări 
a satelor de munte și a munci
torilor de la gurile de exploa
tare forestieră, să transporte 
mangan de la unele mine din 
raion etc.

Întărirea disciplinei de pro
ducție a preocupat în mod per
manent colectivul autobazei. 
Comitetul U.T.M. a organizat 
mai multe adunări generale

rilor beneficiare cit și autoba
zei pierderi materiale.

Conducerea autobazei și-a 
îndreptat atenția asupra Mări
rii disciplinei în munca condu
cătorilor auto, sub toate aspec
tele. Așa, de pildă, s-a isistat 
în mod deosebit asupra situații
lor cînd unii șoieri care rămîn 
în pană de benzină sau de cau
ciuc, nu au cele necesare pen
tru înlăturarea deiecțiunilor

ale autobazei
deschise pe tema „Disciplina în 
muncă — condiție de seamă în 
înfăptuirea sarcinilor de plan*. 
Intr-o astfel de adunare, orga
nizată la sfîrșitul anului trecut, 
a fost prezentat un referat în 
care s-a vorbit despre rolul 
conducătorului auto în activita
tea economică a întreprinderii, 
în dezbatere a fost relevată 
munca conștiincioasă desfășu
rată de mulți conducători auto, 
au fost criticați acei care nu 
respectă disciplina muncii. Va- 
sile Barbăcaru a fost aspru cri
ticat de tovarășii săi pentru 
faptul că, în loc să execute 
transporturi Ia Nepomiceni unde 
era repartizat, a plecat după 
minereu la altă mina unde vo
lumul de muncă necesar era 
deja acoperit de alți conducă
tori auto. Cazuri asemănătoare 
au fost puse adesea în discuția 
întregului colectiv pentru ior 
marea unei opinii de masă îm
potriva celor care, prin neres- 
pectarea punctelor de lucru 
stabilite, provoacă întreprinde-

survenite în cursă. Datorită tr 
ceslor neglijențe se pierd ore 
prețioase întîrziind transportul. 
Cei mai mulți șoieri ajungeau 
în astfel de situații deoarece nu 
respectau strict prevederile pri
vind verificare? mașinii înainte 
de a pleca la drum, reviziile pe
riodice etc. De aceea, în nume
roase adunări sau la lecțiile 
din cadrul „școlii personalului* 
au fost invitați să vorbească 
numeroși șoieri cu experiență

despre importanța respectării 
obligațiilor privind pregătirea 
mașinii pentru circulație. Ei 
le-au arătat tinerilor ce pagube 
materiale aduc toate aceste pe
ne, așa-zis mărunte. Aceste ne
cazuri pot fi evitate dacă fie
care șoier își întreține cu aten
ție mașina, o aprovizionează la 
timp cu carburanți, ținînd sea
ma de drumul care va ii par
curs. pune la punct toate acce
soriile (cricul, apartaul de vul- 
canizaf, petece, roată de rezer
vă etc.).

Grija pentru organizarea 
muncii, cunoașterea de către 
conducătorii auto a sarcinilor 
de plan trasate unităților de 
transporturi, educația acestora 
prin diverse forme, au făcut ca 
la autobaza din Vatra Dornei 
cea mai mare parte din condu
cătorii auto să lucreze cu mul
tă conștiinciozitate. Aceasta se 
reilectă și în rezultatele auto
bazei pe luna ianuarie: produc
ția globală a iost realizată în 
procent de 135 la sulă, s-au 
realizat 511095 tone-kilo
metri iață de 355 000 planificați 
și 27 715 tone transportate iață 
de 19 700 planiiicate.

AURELIA CĂRUNTE* 
corespondentul „Scînteii tine

retului* pentru regiunea 
Suceava

Pregătiri pentru o producție 
sporită de legume

tineretului
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„Luna cărții la sate"
A.

întâlniri
cu scriitorii

(de la corespondentul

In curind concursul pe țară
de literatură romină pentru

Un aspect de la chioșcul cu autoservire din Școala profesio? 
nală de ucenici a Exploatării miniere Lupeni.

In unitățile agricole socia
liste din întreaga țară se fac 
intense pregătiri pentru obți
nerea unei producții sporite 
de legume in tot cursul anului.

In bazinele legumicole Arad, 
Timișoara, Sînnicolau Mare, 
Lugoj și Deta, din regiunea 
Banat, cultura legumelor iri
gate va fi extinsă pe încă 
1370 ha. Gospodăriile colective 
au insămințat pină acum cu 
diferite legume peste 5 000 
m p răsadnițe, iar pentru tru
fandale, gospodăriile colective 
și de stat au plantat in sere 
roșii, gulioare, castraveți și 
alte legume pe aproape 70 000 
m p.

Gospodăriile colective din 
regiunea Galați sporesc în a- 
cest an suprafețele destinate 
culturii legumelor cu 910 ha 
din care pentru legume timpu
rii cu 307 ha. Paralel au fost 
sporite și suprafețele de ră
sadnițe cu 172 000 mp. Gospo
dăriile de stat din Trustul 
G.A.S. Brăila — cel mai mare 
producător de legume din re-

giune — au și pregătit peste 
200 ha pentru roșii timpurii, 
46 ha pentru varză, spanac, 
verdețuri, castraveți și ceapă 
verde.

Numai pentru le gump tim
purii in regiunea Oltenia a 
fost rezervată o suprafață de 
2450 ha. Gospodăriile colective 
au prevăzut o sporire a pro
ducției la ha cu 2 000 kg atit 
la roșii cit și la varză.

In raioanele Salonta. Ora
dea. Criș și Marghita din regi
unea Crișana gospodăriile co
lective au prevăzut să dubleze 
suprafețele pentru cartofii 
timpurii, suprafața destinată 
culturii de roșii va fi de cinci 
ori mai mare, iar grădinile 
irigate vor cuprinde o supra
față de trei ori mai mare decît 
anul trecut.

CLUJ 
nostru) 

Luna
iește cititorilor din regiunea 
Cluj numeroase manifestări 
interesante : șezători literare, 
discuții despre eroii preferați, 
concursuri, recenzii 
sprijinul filialei din Cluj a 
Uniunii scriitorilor, sute de 
colectiviști se întîlnesc zilele 
acestea cu scriitorii clujeni. 
Astfel de întîlniri au avut loc 
miercuri și joi la Lunca Mure
șului, la Sic, la Luna etc. Scri
itorii Dumitru Mircea, Homy- 
ak Iosif, Teofil Bușecan, Pa
vel Aioanei, Fodor Sandor au 
citit din operele lor și au dis
cutat cu colectiviștii despre 
felul cum este reflectată viața 
nouă a satului nostru în lite
ratura contemporană.

------•------

cărții la sate prilej u-

etc. Cu

Un cinematograf
pentru

mecanizatori
în cadrul S.M.T, Orăștie, re

giunea Hunedoara, s-a înființat 
zilele acestea un cinematograf 
pentru mecanizatori. Noua u- 
nitate, prima de acest fel din 
^regiune, contribuie la îmbogă
țirea cunoștințelor profesionale 
ale lucrătorilor din S.M.T. în 
timpul liber ei vizionează fil
me documentare privind orga
nizarea și desfășurarea lucră
rilor de reparații etc.

SCRISORI
SOSITE PENTRU

CONCURSUL NOSTRU
Deși de curind anunțat în ziar, concursul nostru 

,,Din îndemnul conștiinței socialiste- a și început 
să trăiască intens.

Poșta ne aduce acum zilnic multe corespondențe 
pentru concurs, îiecare îniățișînd interesant și di
vers iapte care vorbesc despre înalta conștiință a 
oamenilor muncii dovedită în cele mai ielurite îm
prejurări.

Am ales în grupajul de astăzi cîteva din aceste 
corespondențe.

Utilaje noi in mine
Dotarea minelor de fier cu 

utilaje de mare productivitate 
și aplicarea unor măsuri teh
nice și organizatorice au dat 
posibilitate minerilor să ex
tragă anul 
de circa 18 zile, tot atita mi
nereu cit se extrăgea în în
treg anul 1938.

Obținerea acestor rezultate 
este totodată rodul experimen
tării și aplicării unor procedee 
înaintate de lucru. Astfel, la 
Teliuc, unde minereul se extra
ge din carieră (la suprafață) 
prin introducerea de foreze 
modeme, s-a renunțat la me
toda perforării unor găuri de 
mică . adincime și se aplică 
forarea la 10—12 m. Această 
metodă a contribuit la creș
terea productivității muncii de 
la 6—7 tone minereu pe post 
la 20—24 tone.

De asemenea. în subteranul 
minei Ghelar se generalizează 
metoda extragerii minereului 
prin inmagazinare. cu ajuto
rul căreia productivitatea 
muncii crește de circa 3 ori.

(Agerpres)

trecut în decurs

La 9 februarie va începe în întreaga țară 
concursul de literatură romină pentru elevii 
școlilor de cultură generală, profesionale și 
tehnice, organizat de Societatea de științe is
torice și filologice din R.P. Romină în colabo
rare cu Ministerul Invățămîntului și Comite
tul Central U.T.M.

Ciștigătorii primelor etape ale întrecerii, 
orășenească și regională, se vor întîlni pentru 
a-și disputa întîietatea, la faza finală, care se 
va desfășura în a doua jumătate a lunii mai. 
Lucrările premiate vor fi publicate

Acest concurs, menit să stimuleze gustul 
pentru literatură în rindul elevilor, se bucură 
de o largă popularitate. Numai la ediția tre
cută el a întrunit zeci de mii de participanți.

(Agerpres)

l'c scurt din țară
• In luna ianuarie s-au deplasat în comu* 

nele și satele regiunii Iași peste 1 000 de inte
lectuali: ingineri agronomi, medici, biologii 
juriști care au prezentat pe diferite teme ex
puneri și au dat numeroase răspunsuri la în
trebări puse de colectiviști. La întîlnirile cu 
oamenii de știință au participat peste 80 000 
de persoane.

• In orașele și satele regiunii Argeș își des
fășoară activitatea 345 de cursuri „școala ma~ 
mei", la care participă peste 9 000 de femei.' 
Cadre medico-sanitare prezintă expuneri 
despre igiena, îngrijirea și alimentația co
piilor.

(Agerpres)

Popas la cabană Foto: I. SĂVEANU l

Lucia Florea de la Fabrica de tricotaje 
„Moldova"-lași și-a însușit de curind tai
nele meseriei lucrînd acum ca tricoieră în 
secția de mașini de bază. Lipsa unei expe
riențe îndelungate de muncă n-o împiedică 
sâ fie o muncitoare harnică, mult apreciată 
de colectiv. Ea își depășește sarcinile de 

plan cu regularitate cu 15—20 la sută.
Foto : AGERPRES

TELEGRAMĂ

Tovarășulul 
VICTORIO CODOVILLA
Președintele Partidului 
Comunist din Argentina

Buenos-Aires

Cu prilejul celei de-a 70-a 
aniversări a zilei de naștere, 
Comitetul Central al Partidu
lui Muncitoresc Romîn vă a- 
dresează dv., vechi militant și 
conducător de seamă al P.C. 
din Argentina, un călduros sa
lut șj sincere felicitări.

Vă urăm multă sănătate, 
viață lungă și noi succese în 
activitatea întregului partid, 
spre binele poporului argenti
nian, al cauzei păcii, democra
ției și socialismului.

Comitetul Central al

Partidului Muncitoresc Komin

„Din îndemnul conștiinței socialiste"
BIOGRAFIA UNEI ECHIPE

a.Tivești dantelăria de oțel și beton a Combinatului chimic de la Crah 
construcție îndrăzneață care crește de Ia o zi la alta, în ritmul pe care 
numai oamenii zilelor noastre știu să-1 atingă; privești munca lor în adine, 
acolo unde, se-nfig temeliile, și-n înalt, acolo unde ajung vîriurile coloa
nelor. La 34 de metri înălțime, sfidînd abisul, lucrează sudorii din echipa 
lui Ion Tănăsescu. Pe masă, drapelul de evidential în întrecerea socialistă, 
mărturia priceperii și a conștiinciozității cu care lucrează acești oameni.

C.a vîrstă, Ion Tănăsescu nu are mai mult de 30 de ani; jumătate din acești ani ia 
petrecut pe șantier.

S-a născut pe undeva prin părțile Zimnicei. Mergînd odată in București, cu pă
rinții, a văzut noile construcții. A văzut pentru prima dată sudorii. A îndrăgit meseria 
frumoasă a acestor oameni și toamna, a plecat Ia Reșița, la școala proiesională, unde 
a fost prețuit de colegi și de profesorii săi pentru cunoștințele pe care Ie-a acumulat.

După ce a terminat școala a rămas cîțiva ani la Reșița. Dar freamătul și frumu
sețea atîlor începuturi aveau să-l cheme pe șantier. A plecat la Săvinești.

— Săvineștii au fost a doua școală, pentru mine. Cite n-am învățat acolo.'
In 1962 a venit pe meleagurile Olteniei, Ia Craiova, în echipa lui Iordache Iulian. 

Fiind unul dintre cei mai buni muncitori de pe șantier avea să ajungă el însuși, curind, 
șei de echipă.

Și iată-1 azi pe Ion Tănăsescu, „nea Ionică" cum îl numesc tinerii din echipa sa, 
unul dintre cei mai buni sudori ai I.S.C.M.-ului montînd camerele de spălat acid azotic 
lichid, „ca la carte, a-ntîia" — cum spune el despre munca bună a altora. Oamenii 
din echipa sa, dintre care 11 utemiști, dau dovadă de multă pricepere și de hărnicie 
ca și Ion Tănăsescu. Dar n-a iost de la început așa. N-au mers treburile chiar ca pe 
roate. Așa, de pildă, a avut de furcă cu Constantin Drăgoi, proaspăt absolvent al

IONEL TĂRĂPOANCĂ
funcționar

(Continuare In pag. a 11-a)

colegul merii, mnuaonn
uite inovații au fost făcute în cursul lunii ianuarie în Uzina „Industria 

j Sinmi“ din Cîmpia Turzii. Una dintre ele însă e a unui ucenic, elev la 
școala profesională a uzinei. El învață meseria de lăcătuș construcții me- 

| talice. 11 cheamă Ion Vasiu. Inovația Iui realizează descărcarea automată a 
țaglelor la secția laminor II, înlocuind doi muncitori. Ea sporește în același 
timp productivitatea muncii.
Jată cum a-reușit ucenicul Ion Vasiu să realizeze această inovație : 

întii trebuie spus că el citește, învață mult. Citește cărți tehnice de la bi- 
•lii. Lui i se pare întotdeauna că in legătură cu lecțiile ce ni se predau sînt 

multe alte lucruri care trebuie știute, studiate temeinic.
Inîro zi de decembrie s-a dus la secția laminor II și a observat acolo că descăr

carea țaglelor se făcea cu un dispozitiv care funcționa manual. A stat și s a gîndit. 
-’pol i-a întrebat pe muncitorii care lucrau acolo dacă ntTs-ar putea automatiza dispo
zitivul respectiv. I s-a spus că e foarte greu. A stat iar și s-a gîndit, a studiat amănunțit 
dispozitivul, și-a făcut niște schițe în carnețel. în mintea lui încolțise ideea unui dis
pozitiv automat pe care se simțea în stare să-l conceapă și să-1 realizeze, ba chiar — 
ne-a povestit mai tîrziu — că s*a considerat dator să realizeze acest dispozitiv.

Seara, în clasă, după ore, muncea pînă tîrziu.
Și la una din orele de practică a prezentat schițele și datele tehnice ale inovației. 

Propusă cabinetului tehnic, inovația lui a fost studiată și apoi aprobată. Acum descăr
carea țaglelor la secția laminor II se face automat.

Poate că nu e o inovație mare, dar gîndiți-vă că Ion Vasiu e la prima lui ino
vație, că nu-i decît ucenic, gîndiți-vă la studiile suplimentare ale lui Ion Vasiu, gîndi
ți-vă la pasiunea lui pentru tehnică și la frămîntarea lui de a valorifica încă de pe 
acum cunoștințele ce le are și veți vedea că în colegul nostru se dezvoltă trăsăturile 
unui muncitor adevărat, și veți înțelege bucuria și mîndria noastră.

VLAD I. MIHAIL
elev — Școala profesională de ucenici — Cîmpia Turtii

PODUL

■
 tai o zi, două, printre constructorii de la C.I.L. Pitești, li cunoști, li îndră-
I gești. Sînt flăcăi unul și unul. Povestesc crîmpeie din munca lor, din viața

lor... Multe au ei de povestit.
I ...Pentru nevoile combinatului se cerea instalarea dc urgență a unei con- 
| duete de apă cu debit mare. Ea trebuia traversată peste rîul Argeș, pe un 

li , pod. Mai întîi trebuia construit podul în lungime de 200 de metri. S-au 
adus agregatele, grupurile electrogene și uneltele. Lucrul a început să se 

desfășoare cu încordare. Munca instalatorilor la rîu este cea mai grea. Apa este tul
bure, iar corpul scufundat nu se vede chiar dacă se află la o adincime de 2 palme. 
Apropiindu-se pe rind, automacaralele virează scurt, coboară cu viteză, în marșarier, 
spre marginea apei și stopează brusc. Tronson după tronson se prăbușesc în nisip. 
Strunite de instalatori se aliniază la țărm. Apoi se lansează la apă. Podul începe să 
prindă contur. Nici o ezitare, nici o mișcare de prisos. Toți oamenii acționează cu sigu
ranță și precizie. Se transportă grinzile de oțel, care se fixează numaidecît cu buloane. 
Se ajunsese cu montatul la tronsonul 3. Mai aveau de fixat două. Intre timp începuse 
să picure. De undeva se iscase un vînt. In înalt, fuioare uriașe de nori se vălătuceau 
necontenit, aruneînd pe pămînt umbre întunecate. Se apropia și seara, astfel că întune
ricul creștea cu fiecare clipă. Ici-colo, în zarea de smoală, izbucneau fulgere dese, bu
buiau tunete. In clipele următoare, fulgerele se întețiră. Apele au devenit învolburate 
și cărau tot ce găseau în cale. Sudorii priveau cu îngrijorare, cum podul începe, abia 
simțit să se deplaseze.

Totul depindea de ei. Flacăra albastră de sudură făcea ca barele de oțel să se 
unească strîns între ele.

Cum, necum deasupra mai dovedeau, dar în apă...
Atunci, Constantin Coman, fără să mai stea pe gînduri s-a înfășurat cu un cablu 

de oțel și a cerut să fie lansat la apă. Era șef de echipă și un sudor priceput.
FLOREA TISTULEASA

(Continuare în pag. a Il-a)
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CUM PREGĂTIM
IEȘIREA IN CAMPANIE

a Stațiunea de ma
șini și tractoare 
din Drăgănești — 
Vlașca, au loc in
tense pregătiri 
pentru ieșirea în 
campania de pri

măvară. Revizuirea și repararea 
tractoarelor și a celorlalte ma
șini agricole se apropie de 
sfîrșit.

Organizația de bază U.T.M., 
sub conducera organizației de 
partid, desfășoară o susținută 
muncă politică și organizatorică 
în rîndurile tinerilor mecaniza
tori pentru a-i mobiliza la pre
gătirea tuturor condițiilor ne
cesare realizării și depășirii 
angajamentului luat de colecti
vul nostru în întrecerea socia
listă în cinstea celei de a XX-a 
aniversări a eliberării patriei 
noastre.

în primul rînd, am făcut 
cunoscut fiecărui tînăr ce tre
buie să facă pentru a contribui 
la realizarea celor 168 300 de 
hectare arătură normală din 
plan și 3 000 de hantri peste 
plan, la un preț de cost redus, 
ajutorarea gospodăriilor a- 
gricole colective în obține
rea unor producții sporite 
de cereale și mai ales de po
rumb și plante tehnice. Organi
zația de bază U.T.M. a antrenat 
pe toți tinerii mecanizatori să 
folosească din plin timpul de 
lucru pentru repararea întregu
lui parc de mașini și tractoare 
necesare în primăvară. în scopul 
ajutorării tinerilor cu o mai 
slabă calificare, cu sprijinul 
conducerii stațiunii, ei au fost 
repartizați să lucreze în posturi 
specializate de reparații (pom
pe injecții, motoare, anexe mo
toare etc.) pe lîngă muncitori 
cu o înaltă calificare profesio
nală. Am procedat astfel cu 
Alexandru Marciu, Ilarie Baltă, 
Gheorghe Oanță și alții, iar a- 
portul lor la realizarea unor re
parații de calitate a sporit. De 
altfel calitatea reparațiilor exe
cutate de tineri a fost discutată 
în adunările generale U.T.M.,

urmărită prin raidurile orga
nizate de postul utemist de 
control, putîndu-se lua din timp 
măsuri corespunzătoare acolo 
unde a fost nevoie.

O atenție deosebită am acor- 
dat-o mobilizării tinerilor meca
nizatori la cercurile agrozoo
tehnice. Noi urmărim atent felul 
în care tinerii își însușesc cu
noștințele predate și Je cîte ori 
am observat o delăsare din 
partea vreunuia, comitetul a 
stat cu el de vorbă.

Anul acesta mecanizatorii noș
tri vor executa pe suprafețe în
tinse semănatul porumbului cu 
semănătoarea 2 SPC 2 cu 
clapeți, procedeu care cere o 
bună reglare a mașinilor, cunoa-

și demonstrații practice. Sînt 
unele din măsurile luate de or
ganizația U.T.M. pentru ajuto
rarea tinerilor în continua ri
dicare a calificării profesionale, 
astfel ca odată cu începerea 
campaniei de primăvară ei să 
cunoască temeinic îndatoririle 
care le revin.

Odată ieșiți din stațiune, 
mecanizatorii nu se vor reîn
toarce aici decît toamna fîrziu. 
Utemiștii își vor desfășura în
treaga activitate în grupele 
U.T.M., in organizațiile de bază 
U.T.M. din gospodăriile agri
cole colective. încă de pe 
anim utemiștii au participat la 
adunările generale U.T.M. din 
G.A.C. Drăgănești, Răsuceni,

TRIBUNA
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șterea perfectă a metodelor de 
insămintare. Pentru tinerii me
canizatori au fost organizate la 
bancul de probă mai multe 
exerciții practice de reglare a 
mașinilor, tehnicieni si șefi de 
brigadă explici ndu-le amănun
țit cum se execută astfel ope
rația de insămintare. Anul a- 
cesta stațiunea noastră va pri
mi și un număr de tractoare din 
ultimul model. In briqada a V-a 
care va lucra cu noile mașini 
sînt mai multi tineri printre 
care Marin Mitea, Stan Bere
chet, Marin Căiță. încă de pe 
acum, deși tractoarele n-au so
sit, noi am discutat cu tehni
cieni, cu șeful de brigadă ca 
dînșii să vorbească tinerilor 
despre caracteristicile noilor 
tractoare, să le explice ce în
grijiri necesită și cum trebuie 
să muncească pentru a menține 
tractoarele în perfectă stare de 
funcționare. Acum, de două ori 
pe săptămină au loc astfel de 
discuții, urmînd ca imediat ce 
vor sosi tractoarele să aibă loc

Asan-Aga unde s-a 
despre contrzbuba tinerLor co- 
lectivisti la indewlimrea ala- 
nului gospodăriei colective. 
Mecan- zatorii au iuat cuvintul 
$â au arătat cvm vor sprijini 
acțiunile întreprinse de orga
nizațiile U-T kL din aceste gos
podării.

înainte de ieșirea in campa
nie vom face instruirea orga
nizatorilor de grupă. Majorita
tea lor sînt noi Și trebuie sâ-i 
ajutăm mai mult, să-i învățăm 
cum să muncească. Ne-am gîn- 
dit ca organizatori de grupă 
cu experiență și care au obți
nut rezultate bune anul trecut, 
ca Marin Ristea. Ion Oprea să 
vorbească cu prilejul instruirii 
despre munca lor. Ei vor ex
plica cum țiu legătura cu or
ganizațiile U.T.M. din G.A.C., 
cum mobilizează grupa U.T.M. 
la îndeplinirea angajamentelor 
pe care și le-au asumat tinerii 
în întrecerea socialistă, cum 
organizează munca politică în 
brigadă. Vrem ca această pre-

discs'

UNEI ECHIPE
’ (Urmare din pag. I)

nu 
su
ră-

școlii profesionale. Drăgoi, 
dădea lucru de calitate. In 
durile pe care le făcea el, 
mîneau multe fisuri.

Ion Tănăsescu a 
mult cu Drăgoi despre 
de sudor. După orele 
gram rămîneau încă r. __
tier. Șeful echipei cu experien
ță mai multă și mai multe cu- 
noși’înțe. l a ajutat pe acest 
tinăr să-și cunoască bine me
seria, să fie mîndru de ea. A- 
cum Drăgoi e unul dintre cei 
mai buni oameni ai echipei. La 
fel e și Gheorghe Enache, Du
mitru Drăghici și alții. Lucră
rile care revin acestei echipe, 
la Fabrica de amoniac, vor fi 
gata cu zece zile mai devreme 
decît planul inițial, sună anga
jamentul luat. In prima lună a 
noului an, 
planul cu 
Aceasta se 
ganizări a 
aprovizionării cu materiale și a 
conștiinciozității în muncă a 
acestor oameni; se datorește 
felului în care Ion Tănăsescu, 
în noua sa răspundere de șef 
al echipei de sudori, a știut să 
închege un colectiv, să forme
ze din tinerii care i au fost în
credințați muncitori pricepuți, 
de bază, în marea construcție 
cară se înalță aici.

Aceștea sînt fapte ale coti
dianului. Alături de biografiile 
a zeci și sute de muncitori ti
neri ca Ion Tănăsescu sau ca 
acel Constantin Drăgoi pe caro 
7-a format în echipa sa, 
față colectivul mare, 
șantierul Craiova.

discutat 
meseria 
de pro- 
pe șan-

echipa și-a depășit 
peste 20 ia sută, 
datorește bunei or 
locului de muncă,

Chimia este o materie preterată a eleve: Gabriela Gheorghe 
din clasa a Xha A a Scol a medii nr. 34 din Capitală. Dar are 

note foarte bu discipline.

(Agerpres)

campanie 
condițiilor

potențiar al Belgiei, Honore Cam- 
bier, în legătură cu apropiata pre
zentare a scrisorilor de acreditare.

Vineri, ministrul afacerilor exter
ne al R. P. Romîne, Comeliu Mă- 
nescu, a primit în audiență pe am
basadorul extraordinar și pleni-

Vineri, președintele Consiliului de 
Miniștri al R. P. Romîne, Ion 
Gheorghe Maurer, a primit în 
audiență de prezentare pe ambasa-

pe care o

SCRISORILEDIN
SOSITE

LA REDACȚIE
ne scrie despre grija conducerii

gătire să dea bune rezultate și 
să-i ajute pe organizatorii de 
grupă în activitatea 
au de desfășurat.

Pregătirea pentru 
înseamnă și creărea 
optime de muncă și viață pen
tru tinerii mecanizatori. Noi 
am revăzut cărțile din biblio
tecile volante, am înlocuit pe 
cele vechi. Fiecare vagon-dor- 
mîtor este dotat cu âpăfât de 
radio cu tranzistori. Am vorbit 
cu tinerii că ei să-si fată abo
namente la ziare, ce vor veni 
direct Ia brigadă.

Perioada de ședere în stați
une este folosită și pentru o 
intensă activitate cultural-edu- 
cativă. De citeva zile am inau 
gurat clubul nostru 
strait prin muncă 

Este o realizare cu 
mindrim și la care 
aportul întregul 
stațiune. Seară de 
este deosebit de 
au loc conferințe 
litice.
acțiuni cu cartea, se vizionea
ză în colectiv emisiunile tele
viziunii. Organizația U.T.SL îm
preună cu colectivul sportiv 
initiat un concurs pe brig< 
la tenis de masă și sah. care 
va termina prin desemnarea 
campionilor pe brigadă și sta
țiune.

Curind ogoarele aburind ușor 
sub soarele primăverii vor fi 
străbătute de tractoare. Sintern 
hotărî ti să ajutăm gospodăriile 
agricole colective in obținerea 
unor producții însemnate, să 
sporim belșugul holdelor prin- 
tr-o muncă însuflețită, execu
tată cu pricepere. Acțiunile pe 
care le-am întreprins acum ur
măresc tocmai acest țel impor
tant

nou. con- 
patriotică 
care ne 
și-a adus 

tineret din 
seară, clubul 
animat Aici 
pe teme po

se organizează diferite

CUNEA MARIN 
secretar al organizației 

de bază U.T.M. de ia 
S.M.T. Dragânești-Vlasea

VALERIU MĂRGĂRIT 
membru in comitetul

al R. P. Romine a ambasadorului R. P. Mongola
dorul extraordinar și plenipotențiar 
al R.P. Mongole, Togoociin Ghenden.

A fost de față adjunctul mi
nistrului afacerilor externe, Eduard 
Mezincescu.

Primirea de către ministrul afacerilor externe 
al R. P. Romîne a ambasadorului extraordinar 

și plenipotențiar al Belgiei

CINEMATOGRAFE
Inculpatul 1040 : rulează la 

Patria (10; 12; 14,15; 1630; 18,45- 
21), Flamura (10; 12 14; 16; 18; 
20). Viața sportivă: Republica 
(9; 12; 15 18; 21), Bucureșri
(9,30, 12.15; 15; 18; 20,45), Gri- 
vița (9î 12; 15; 18; 21). Modem 

Hoțul din 
1£ 
12;

I. Excel- 
; 1630.

Fofo.O PLEC AN

(Urmare din txw. IJ

Jocurile

(9; 12; 15; 18; 21).
San Marengo: Cațpați (10; 
14; 16; 19J. Capitol (9.45; 
14,15; 1630; 18.45; 21), “
sior (H); 1X15; 1430;
18,45; 21). Feroviar (10; 12; 14; 
16; 18,15; 2030): Atențiune. pă
rinți !: Festival (9,45; 11,45; 14; 
16,15; 18,30; 20,45), Adesgo
(1530; 18; 20,15), Aurora (10; 
12; 14; 16; 18.15; 20.30). Hara- 
iuri: Victoria (10,15; 12,45;
1530; 18; 2030); Qivitoq: Cen
tral (930; 11,45; 14; 16,15; 18,30; 
20,45), Bucegi (10; 12; 14; 16;
18,15; 20,30). Iurta de aur: Lu
mina (10—14; 16; 18.15; 20,30). 
Placido : Cosmos (16; 18; 20). 
Tudor: Union (16; 19.30), Uni
rea (15; 19,30). Program pentru 
copil: Doina (10). Medicamentul 
care ucide: Doina (11,30; 16;
19.30) , Progresul (15,30; 19). îm
părăția oglinzilor strîmbe: Tim
puri noi (10—21). Magazin film: 
GiuleșU (10; 12; 14; 16; 18,15;
20.30) , Floreasca (16; 18,15;
20.30) . Podul: Înfrățirea între 
popoare (14; 16; 18,15; 20,15), 
Arta (15; 17; 19; 21), Melodia 
(10, 12, 15,30; 18; 20,30); Agatha,

lasă-te de crime: Cultural (15; 
17; 19; 21), Cotroceni (14,30;
16 45; 19; 21,15). Cavalerul Par- 
daillan: Dacia (9; 11; 13; 15;
17 19; 21). Vară și fum: Bu- 
zești (1530; 17,45; 20). Nu ești 
singur: Cringași (16; 18; 20). 
Pisica de mare: Tomis (10,15;
12; 14,45; 1630; 1830; 2030); 
Lira (15; 17; 19; 20,45». Privește 
înapoi cu minie: Flacăra (10; 
1430; 1630; 18.30; 20,30). Volga 
(10; 12.15; 16; 18,15; 20,30).
Pompierul atomic: Vitan (15;

17; 19; 20,45); Jurnalul Annei 
Frank: Miorița (10,15; 13,15;
16,15; 19,45), Drumul Serii (16;
19). Primul reportaj: Munca 
(15,30; 18; 20,30). Cu toții acasă: 
Popular (10; 18,15; 20,30). Val
sul nemuritor: Moșilor (15; 17; 
19; 21). Uraganul: Viitorul (16; 
18,15; 20,30). Parașutiștii: Colen- 
tina (16; 18; 20), Luceafărul (16; 
18,15; 20,30). Gol printre lupi: 
Ferentari (16; 18,15; 20,30).
A treia repriză: Pacea (16; 
18; 20).

Cargoul „Brașov" se pregătește pentru 
prima sa cursă pe mare.

Foto : AGERPRES

INFORMAȚII
Vineri seara a sosit în Capitală, delegația 

de specialiști din Ministerul Industriei Meta
lurgice, Comitetului de Stat ăl Planificării și 
Ministerului Comerțului Exterior, condusă de 
ing. Ion Marinescu, ministrul industriei me
talurgice, care a întreprins o vizita de studii 
și documentare in Suedia, Elveția și Franța.

*

Vineri seara Giăn Du Hoan, ambasadorul 
R.P.D. Coreene în R. P. Romînă, a oferit un 
cocteil cu prilejul celei de-a I6-a aniversări 
a creării Armatei Populare Coreene.

Au participat general maior Ionel Vasile, 
adjunct al ministrului forțelor armate, gene- 
ral-maior Ion Dincă, șeful Direcției Superioa
re Politice a Armatei, funcționari superiori 
din Ministerul Afacerilor Externe, generali și 
ofițeri ai forțelor noastre armate.

Au luat parte șefi ai unor misiuni diploma
tice acreditați în R. P. Romînă și atașați mi
litari.

I
I
I
I 
I
I
I
I
I
I

POD U
Fiecare om avea sarcini pre

cise. Sudorii Tofriâ DrăghiCi și 
Ilie Gîscâ îmbinau lateralele 
superioare. Gheorghe Trandaiir 
îi desfășura cablul șefului său 
de echipă Constantin Comun. 
El, Trandafir abia acum învăța 
meseria. Șeful se ocupa de el. 
Și el îl iubea mult pe șef. De 
aceea privea cu îngrijorare 
cum era purtat Coman de vînt 
într-o parte și alta. Dar se ți
nea de bară. In poziții dificile 
suda fără întrerupere. Trecuse 
aproape o oră de cînd sta sus
pendat. Lucrul se sfîrșise. De 
atîta încordare i'au alunecat 
picioarele de pe bara de me
tal. Cablul a fost smucit pu
ternic. Și a început să alunece 
cu viteză prin mîinile fierbinți 
ale Iul Trandăflf. Trandafir se 
proptise cu picioarele de balus
tradă și strîngea cit putea. Dar 
simțea că singur hu va putea să 
reziste.

— Ajutor! 1 se muie glasul, 
dar strîngea. li .sîngerau mîini
le. Cablul se înroșise. In acele 
clipe au sosit și ceilalți munci
tori. l-au venit în ajutor. Co- 
măn a fost salvat. A fost scos 
afară complet ud. Nu-și pier
duse firea. Ba încă s a uitat la 
mîinile ucenicului și a surîs :

— Ți-ai făcut „botezul".
Tînărul Gheorghe Trandafir 

este al 13-lea pe care îl cali
fică în meseria de sudor meș
terul Coman.

...Cînd primul om a trecut de 
pe un mal pe altul, au răsuflat 
cu toții ușurați. Abia atunci 
șifau dat seama că sudoarea li 
se scurgea șiroaie pe obraji, pe 
sub haine. Și toate prin cîte au 
trecut, primejdia îh care s-a 
aflat Coman, efortul lui Tran
dafir, efortul tuturor s-au topit 
în bucuria izbinzii.

Cea de-a 10-a zi a Jocurilor 
Olimpice de iarnă, consacrată 
întrecerilor de schi, bob, pati
naj viteză și hochei pe gheață 
s-a bucurat de un timp fru
mos. în cursul nopții a nins la 
Seefeld și Lizum. dar dimi
neața s-a înseninat și soarele 
a strălucit peste munții Tiro- 
lului. Echipe de lucrători au 
netezit traseul de fond de Ia 
Seefeld astfel că la ora 9.30 
cînd s-a dat startul în ștafeta 
feminină 3X5 km. pirtia se 
prezenta în condiții optime. 
Cu un „trio" redutabil avlnd 
în frunte dubla campioană 
olimpică, Clavdia Boiarskih. 
echipa U.R.S.S. a condus de la 
primul pină Ia ultimul kilo
metru, luîndu-și revanșa asu
pra suedezelor care cîștigase- 
ră titlul olimpic cu patru ani 
în urmă.

Mii de spectatori s-au de
plasat la Igls pentru a asista 
la ultima coborire a boburi
lor de patru persoane. Echipa
jul Canadei condus cu mult 
curaj de Victor Emery din 
Montreal s-a dovedit imbaia 
bil. El și-a păstrat locul frun
taș pe care l-a ocupat de la 
prima coborire cu timpul re
cord de l’02’'56/100 pe o pîrtie 
de 1 500 m. Medalia de argint 
a revenit Austriei în timp ce 
italienii au avut o nouă decep
ție. Bobul la cîrma căruia se 
afla Eugenio Monti, de opt ori 
campion mondial, a obținut 
doar medalia de bronz.

După apfoăpe 6 Ofe de în-

treceri
pionul . _ _
10 000 m patinaj viteză. In 
formă 
mondial 
Nilsson, 
mai bun 
intrind In poseda medaliei de 
aur.

a fost cunoscut cam- 
olimpic in proba de

bună. campionul 
suedezul Johnny 

a înregistrat cel 
timp: 15*50"l/10,

A 10-a zi
a întrecerilor

La preliminariile probei 
masculine de slalom special au 
participat 109 concurenți. Cele 
mai bune timpuri într-o man
șă au fost realizate de Francois 
Bonlieu (Franța) 51"23 100; 
Ludwig Leitnern (Germania) 
51'45 100 ; “ - ’
(Franța) 
Huega 
Mathis 
Stiegșer 
alții, 
campionul olimpic al probei.

★
Ieri în turneul de hochei pe 

gheață echipa U.R.S.S. lidera 
clasamentului a învins cu 4—2 
(1—1 ; 1—0 ; 2—1) echipa Sue
diei. Finlanda a repurtat o 
surprinzătoare victorie cu 3—2 
(2—0 : 1—1 ; 0—1) în meciul 
cu S.U.A.. iar Germania a în
trecut cu 6—5 (2—3 ; 0—1 ; 
4—1) echipa Elveției.

Guy Perillat 
52“33.100 ; James 

(S.U.A.) 52'45/100 •
(Elveția) 53“41/100; 

(Austria) 53'41/100 și 
Astăzi va fi cunoscut

de iarnă
înaintea disputării ultimelor 

probe de astăzi și mîine, cla
samentul pe medalii se prezin
tă astfel : U.R.S.S. 10 medalii 
de aur, 8 de argint, 5 de bronz; 
Austria 3 medalii de aur, 5 de 
argint, 3 de bronz ; Franța 3 
medalii de aur, 4 de argint, 
Germania 3 medalii de aur, 3 
de argint, 3 de bronz ; Finlan
da 3 medalii de aur, 2 de ar
gint, 3 de bronz ; Norvegia 2 
medalii de aur, 6 de argint, 5 
de bronz, Suedia 2 medalii de 
aur, 2 de argint, 1 de bronz ; 
S.U.A. 1 de aur, 1 de argint, 2 
de bronz etc.

★
Astăzi. în penultima zi a 

Olimpiadei Albe se dispută 
proba de slalom special 
(masculin) cu participarea ce
lor mai buni 50 de schiori ca
lificați ieri în preliminarii și 
ștafeta 4 x 10 km (masculin), 
în turneul olimpic de hochei 
pe gheață programul este 
următorul : Finlanda — Ger
mania • S.U.A. — Elveția; 
Canada — U.R.S.S. ; R. S. Ce
hoslovacă — Suedia. în grupa 
B au loc meciurile : Norvegia 
— Austria ; Iugoslavia — R. P. 
Polonă $i R. P. Romînă — Ita
lia. Duminică dimineața sînt 
programate săriturile speciale 
de la trambulina mare și jocu
rile de hochei pentru grupa B ; 
Austria — R. P. Polonă, R. P. 
Ungară — R. P. Romînă. Ja
ponia — Italia Iugoslavia — 
Norvegia.

„Cupa orașului 
București" la handbal
• In sala sporturilor de la 

Floreasca a început ieri, cea 
de a 5-a ediție a „Cupei Orașu
lui București“ la handbal (mas
culin). In primul joc, echipa 
R. P. Romîne a terminat la ega
litate 12—12 (5—5) cu echipa 
U.R.S.S. Din echipa romînă cele 
mai multe puncte le-a înscris 
ivănescu (5). De la oaspeți cel 
mai eficace jucător a fost Ter- 
vadze (6). Echipa de tineret a 
țării noastre a obținut o fru
moasă victorie cu 15—14 
(10—9) în dauna reprezentati
vei R. P. Ungare.

Astăzi, de la ora 18,15 com
petiția programează întllnirile : 
R. P. Romînă — R. P. Romînă 
(tineret) și U.R.S.S. — R. P. Un
gară.

PE SCURT
• Campionatul republican 

baschet continuă duminică 
sala Floreasca din Capitală 
un interesant program. La ora 
8 se va disputa meciul feminin 
dintre echipele 
rești 
urma trei partide pentru cam
pionatul masculin : Rapid Bucu
rești — Știința Timișoara, 
Steaua București — Știința Cluj 
și Dinamo București — Politeh
nica Cluj.

Unirea Bucu-
și Voința Oradea. Vor

• Selecționata de rugbi XV 
a Noii Zeelande, aflată în tur
neu in Planța, a învins la Bor
deaux o reprezentativă regio
nală cu 20—0 (3—0).

e cunnd, în școlile profesionale 
de mecanici agricoli s-a desfășurat 
concursul profesional cu tema : 
„Viitorii tehnicieni ai agriculturii 
socialiste",", concurs organizat de 
Secția de învățămînt și propa
gandă a Consiliului Superior al 

Agriculturii în colaborare cu Comitetul Central 
al U.T.M. și Comitetul de Radiodifuziune și 
Televiziune. Concursul — la care au participat 
elevii ultimului an — a constituit un prilej de 
verificare a cunoștințelor acumulate de ei la lec
țiile teoretice și în orele de practica în produc
ție. După încheierea primelor două faze ale 
concursului — faza pe clase și faza pe școală 
— numeroși elevi și profesori ne-au trimis scri
sori în care au relatat aspecte din timpul desfă
șurării concursului...

Intr-o corespondență primită de Ia Buzău, 
tov. ing. NICOLAE PÂTRAȘCU, director ad
junct al Centrului școlar agricol, ne informează 
că încă cu multă vreme înainte dc data la care 
urma să aibă loc concursul, au fost populari
zate în rîndul elevilor anului III al Școlii pro
fesionale de mecanici agricoli condițiile de par
ticipare la concurs și s-au difuzat materialele 
bibliografice. Profesorii de specialitate din școa
lă au acordat un ajutor prețios elevilor care se 
pregăteau pentru Concurs, stabilind ore de con
sultații suplimentare, discuții colective pe mar
ginea problemelor teoretice din bibliografia re“ 
comandată, indicîndu-le, totodată, și cele mai 
eficace metode de studiu individual. Preocuparea 
corpului didactic â fost să asigure participarea 
tuturor elevilor, bine pregătiți la acest concurs.

Un elev de la Școala profesională de meca- 
agricoli din cadrul S.M.T. BABADAG

Ștefan Lefea — 
școlii de a asigura cele mai bune condiții de 
pregătire practică a elevilor în vederea concursu
lui. La dispoziția elevilor înscriși la concurs 
au fost puse cabinetele tehnice și atelierele cu 
mașinile agricole, motoarele și tractoarele, ce
rute de tematică. Iar maiștrii, profesorii de spe
cialitate și tehnicienii din S.M.T. le-au dat tot 
timpul îndrumări, sfaturi. „Cu toții — ne scrie 
Ștefan Lefea — doreau ca noi să acumulăm cît 
mai multe cunoștințe, „amănunte" chiar, despre 
fiecare motor, despre fiecare piesă, să ne prezen
tăm temeinic pregătiți la concurs".

Concursul, așteptat cu emoții și nerăbdare de 
elevii ultimului an, s-a desfășurat în toate șco
lile într-o atmosferă sărbătorească. Au fost in
vitați colegii din 
rin ți.

„Mai întîi — 
BARBU MARIN, 
mecanici agricoli 
giunea Argeș) — 
desfășurare a concursului, 
pe clase. Elevii au dovedit că s-au pregătit cu 
conștiinciozitate, că au citit atît materialul bi
bliografic recomandat, cît și alte numeroase 
materiale de specialitate. Răspunsurile la tema 
„Tractorul — baza energetică în agricultura noa
stră socialistă" au fost dintre cele mai bune..." 
In continuare, semnatarul scrisorii arată că din 
fiecare clasă comisiile — alcătuite din dirigintele 
clasei, profesori de specialitate și secretarul co
mitetului U.T.M. al clasei — au selecționat cîte 
doi elevi care vor reprezenta clasa respectivă la 
faza pe școală a concursului.

Despre concursul pe școală ținut la Școala 
medie de mecanici agricoli din Roșiori, ne-a 
scris tov. ing. STELIAN DUMITRACHE, direc
torul școlii. „Concursul s-a desfășurat în cadrul 
festiv în sala Casei de cultură din localitate. Au 
participat toți elevii școlii, părinții lot, elevii 
din clasele a Vil-a ale școlilor de 8 ani din lo
calitate (care studiază în cadrul obiectului „Agri
cultura" probleme de mecanizarea agriculturii), 
numeroși invitați. După ce președintele comisiei, 
ing. Oprescu Marin, a anunțat tema concursu
lui — „Tractorul, baza energetică în a- 
gricultură" — și a prezentat concurenții (16 
elevi — cîte doi din fiecare clasă a anului III), 
s-a desfăcut plicul cu întrebări. Răspunsurile 
elevilor au fost pe măsura așteptărilor noastre: 
bune și foarte bune. Oace Stancu, Meilă Anghel 
și alți elevi au demonstrat și au descris cu 
multă siguranță pompa de injecție și pompa 
de alimentare, ansâmblele motoarelor de pe 
tractoarele folosite în agricultura țării noastre, 
precum și ansamble de semănători și cultiva
toare...’ Iar elevul NAN DUMITRU — de la 
Școală profesională de mecanici agricoli din Să- 
tulești — ne scrie Că cei doi elevi care vor re
prezenta școala lâ faza regională â concursului 
au fost stabiliți abia în urma unor întrebări 
de baraj.

O scrisoare interesantă atn primit de Iâ 
elevul MARIAN DOBRE — de la Școala profe
sională de mecanici agricoli de pe lîngă S.M.T. 
Vidra. Scrisoarea trimisă redacției poartă titlul..." 
100 de cîștigători ai concursului „Viitorii me
canizatori ai agriculturii socialiste". „In urma 
celor doua etape ale concursului desfășurat în 
școala noastră — scrie Marian Dobre — au fost 
selecționați doi elevi -— Slav Ilie și Bîrsăveanu 
Stancu — care să ne reprezinte școala la faza 
regională. Dar toți cei 100 de elevi ai anului 
III pot fi declarați cîștigători: pregătindu-se 
pentru concurs, ei au cîștigat noi cunoștințe 
teoretice și practice în domeniul viitoarei lor 
profesiuni". In fapt, acest adevăr e valabil pen
tru elevii tuturor școlilor, participant la concurs.

celelalte clase, profesori, pă-

arată în scrisoarea sa elevul 
de la Școala profesională de 
din cadrul S.M.T. Vlaici (re- 

conform regulamentului de 
s-a desfășurat faza
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DĂBULENI. Comună cu aproape 
15 000 locuitori, situată în sud-vestul 
Olteniei, vecină cu Dunărea. Intri în 
Dăbuleni pe o șosea largă, după ce 
lași în urmă, de o parte și de alta, 
cîmpiile vălurind albe, luminoase 
zăpezi. Șoseaua coboară spre Dună
re prin fața căminului cultural, locul 
de unde începe de fapt și călătoria 
noastră.

Cine recomandă

Deocamdată, ne vorbește tovarășul Fio' 
rea Moraru, directorul căminului, pe căre i 
aflăm la bibliotecă. Subiectul dialogului 
său cu bibliotecara : pregătirea unor ac
țiuni dedicate celor mai noi cititori, cei 
270 de colectiviști ale căror fișe au fost 
completate în luna ianuarie 1964.

In continuare, iată ce aflăm : la cămin, 
în cele șase formații activează aproape 300 
de artiști amatori. Adăugați acestora alte 
sute care, săptămînal, participă la mani
festările cultural-educative ale căminului, 
prevăzute într-un plan de muncă elaborat 
în comun de conducerea căminului și co
mitetul U.T.M.

O largă categorie de manifestări este de
dicată ridicării nivelului de cunoștințe ge
nerale și profesionale al colectiviștilor 
(seri de calcul, seri de întrebări și răspun
suri, conferințe, expuneri, întîlniri cu bri
gada științifică ș.a.) și pentru toate acestea 
planul prevede colective organizatorice 
alcătuite din cadre didactice, ingineri, me
dici, colectiviști.

In același timp, graficul manifestărilor 
artistice este deosebit de bogat. Săptămî- 
nai, formațiile oferă colectiviștilor serbări 
ale cîntecului și jocului. Dar să nu antici
păm. Obiectivele planului ne-au înlesnit 
doar călătoria anunțată. 

unii dintre tinerii satului. In același timp, 
o parte din aceștia sini posionați culegă
tori de folclor. In calitate de deținător al 
unui bogat repertoriu folcloric (balade, 
doine, cîntece bătrînești ș.a.) a fost invi
tat la cerc Andrei Glăvan, bătrîn de 72 
de ani.

cărțile
Cam cincizeci de ulițe mari sînt în Dă- 

buleni. Ulițe drepte și lungi traversează 
satul și-l deschid jur-împrejur spre cîmpii. 
far seara, în sat, punctele de intersecție 
ale acestora îți dau imaginea unei mari 
rozete peste care urme de pași in zăpadă 
par vîrluri de săgeți indicatoare. Multe 
din ele duc spre cele cincizeci de cercuri 
de citit unde se întîlnesc tineri și vîrstnici 
laolaltă.

Desigur, în ansamblul întregii munci de 
popularizare și răspîndire a cărții, cercu
rile de citit sînt numai o verigă alături de 
care se leagă strîns toate celelalte: recen
ziile, serile literare, simpozioanele ș.a.m.d. 
Toate acestea stîrnesc și dezvoltă intere
sul cititorilor, îi atrag la bibliotecă. Cum 
îi atrag, cit de variate sînt aceste acțiuni ? 
Există un plan de activitate al cercurilor 
de citit — ne spune tovarășa Olga Cris- 
tescu, bibliotecara. Astfel, pînă la sfîrșitul 
iernii, planul prevede Iecturarea celor mai 
semnificative pagini din operele scriitori
lor noștri clasici și contemporani, pagini 
din broșuri științifice și îndeosebi studie
rea acelor cărți agrozootehnice al căror 
conținut răspunde interesului și preocu
pării colectiviștilor.

Ghid: brigada 

de agitație

Pe scena căminului, trei tineri rostesc 
versuri pline de tîlc. Este vorba de o co
moară pe care, decenii în șir, oamenii de 
pe aici au pîndit-o pentru că o visau zi și 
noapte. Munceau să țină nisipurile In loc, 
să le răzbească — pentru ca sub ele să 
răscolească seva pămînlului și s-o dea vi
ței de vie — cultură adecvată locurilor de 
aici. Căutau oamenii o comoară ? Desigur ! 
Căutau, Chibzuiau, se străduiau să afle 
cum pot trăi omenește.

1n 1059, comuna s-a colectivizat. Comuna 
de lingă Dunăre are astăzi un mare spital, 
școală medie, cinematograf, magazine, ca 
să numai vorbim de acele Însemne parti
culare ale bunăstării prezente in casele 
tuturor colectiviștilor.

Despre toate acestea vorbește brigada 
artistică de agitație care ne a condus ca 
un adevărat ghid în universul ei de preo
cupări. Ca despre o comoară definită sin
tetic de titlul unuia din programele sale : 
„Comoara noastră vie, e munca în gospo
dărie", titlu devenit, de fapt, o rubrică 
cu caracter programatic. Vîrsta medie a 
brigăzii nu depășește 22 de ani, dar este 
suficient de matură pentru a selecta din 
viața comunei cele mai semnificative și 
actuale aspecte, preocupările oamenilor.

Treci nd peste multe momente în care 
spectacolul cu programul intitulat „Co
moara noastră vie" vădește fantezie și bun 
gust, să ne oprim asupra unui singur as
pect deosebit de sugestiv, lată ce se petre
ce pe scenă : O ziaristă, în documentare 
la Dăbuleni. Fetele o invită la cursul seri
cicol (brigada aceasta a adus antil trecut 
venituri evaluate la 1.800.000 lei) unde se 
desfășoară o lecție (cineva ne vorbise 
despre Gheorghița Glăvan și Margareta 
Gal, unele din cele mai sîrguincioase 
„eleve" ale acestui curs, pasionate cititoa
re ale cărților de specialitate). Ziarista din 
programul brigăzii le solicită un interviu ! 
$i astfel, în fața publicului se desfășoară 
una din lecțiile la care întradevăr fetele 
au participat cu pasiune. Procedeul intro
ducerii unei seri tematice în programul 
brigăzii este ingenios și exclude monoto
nia. Pe de o parte, pentru că interpretele 
au lost bine pregătite, pe de alta pentru 
că spectatorul este animat de o asemenea 
scenă selectată dintro activitate ce se 
bucură de prețuire.

Mai există apoi și un alt gen de pro
grame scurte, „ocazionale'* care eviden
țiază și stimulează totodată participarea 
tinerilor colectiviști la acțiuni ca trans
portarea îngrășămintelor pe cîmp, planta
rea pomilor, munca în zootehnie pregăti
rea pentru campania de primăvară, frec
vența și activitatea lor la cursurile celor 
18 cercuri agrozotehnice. In acest fel 
brigada însoțește, cu mijloacele specifice 
ei, activitatea zilnică a colectiviștilor. In 
baza unui criteriu selectiv judicios sînt 
extrase spre a fi reprezentate pe scenă 
cele mai semnificative fapte și realizări. 
Așa se manifestă prezența activă a bri
găzii în viața oamenilor, dar imaginea 
aceasta, desigur, trebuie completată cu 
atitudinea stimulativă a colectiviștilor 
față de repertoriul brigăzii, pe care-1 îm
bogățesc mereu cu aspecte din viața și 
munca lor.

„Chiar în această perioadă, ne spune 
fon Iufu — locțiitorul secretarului comite
tului U.T.M. pe comună — colectivul nos
tru de creație pregătește un text adecvat 
campaniei de valorificare a terenurilor 
nisipoasă'".

Cum a fost aleasă tema ?
Răspunsul îl aflăm mai exact chiar de 

la colectivul de creație care își desfășoară 
activitatea în cadrul cercului literar din 
comună. Aici, membrii cercului i-au invi
tat la o ședință de lucru pe agronomii co
lectivei care le-au expus pe larg planul 
valorificării terenurilor nisipoase. Recent 
alcătuit, cercul literar va fi de aici înainte 
autorul tuturor programelor de brigadă-. 
Înființarea lui, la inițiativa comitetului 
U.T.M., răspunde necesității de a se valo
rifica înclinațiile creatoare pe care le au

Practic, efieiența activității cercurilor de 
citit se vede și la bibliotecă. După ce au 
ascultat lectura unui capitol și li s-au dat 
detalii asupra tematicii abordate de scrii
tor, tinerii vin lâ bibliotecă și solicita câr 
tea respectivă. O fișă de cililor, edifica
toare.

Dumitru I Mircea : colectivist Intr-o bri
gadă de cîmp, are 17 ani și locuiește tnai 
departe de cămin, la cîțiva kilometri. De 
aceea, la bibliotecă vine mai rar, iar cînd 
vine își încarcă brațul cu cărți. Pînă acum 
pe fișa sa sînt trecute opt titluri, printre 
care trei cărți de știință agrară. în com
parație cu 1963, cînd tot timpul anului a 
citit 11 volume, saltul făcut acum, în 
aceasta lună, este și un argument pentru 
comparații viitoare. Romanele „Drum des 
chis", „Bărăgan", „Chira Chir alina* și al
tele din care la cercul de citit s-a lecturat 
cite un capitol, au fost apoi parcurse In 
Întregime de către toți membrii cercului, 
în planul de muncă sînt prevăzute mani
festări numeroase și variate, acțiuni care 
au menirea sâ recomande stăruitor cărțile, 
să atragă la dezbateri rodnice cit mai 
mulți cititori. Asistăm la una din acestea. 
Pe scenă nu se joacă o piesă de teatru, 
nu evoluează o brigadă de agitație și to
tuși în cele aproximativ 15 minute cit du
rează acțiunea, publicul cunoaște revelația 
unui autentic tablou artistic. Se face pre
zentarea unor povestiri de Mihail Sado- 
veanu. Eroii — interpretați de cîțiva artiști 
amatori — se recomandă publicului, răs- 
punzînd celor care au citit deja povesti
rile, iar acum, pe scenă, au format Un ade
vărat juriu investit cu dreptul de a pune 
întrebări, evidențiind prin comentarii tră
săturile morale ale unui personaj sau altul. 
La aceste manifestări tinerii cititori au 
aderat unanim și de aceea ei înșiși vin cu 
sugestii, propuneri noi, inițiative dintre 
cele mai interesante. Enumerăm cîteva 
doar, formulate cu ocazia unei consfătuiri 
cu cititorii, organizată de comitetul U.T.M. 
pe comună și activul bibliotecii căminului 
cultural: șezători literare, dedicate cu
noașterii istoriei literaturii romine; călă
torii pe harta țării, alături de eroii cărților 
și concursuri „Cine știe, ciștigă" avînd ca 
temă biografia personajelor operelor pre
văzute^ In bibliografia concursului „Iubiți 
cartea", înființarea unei gazete a con
cursului și a unei rubrici de activitate per
manentă intitulată „au sosit cărți nof*.

Toate acestea le-au propus cititorii 
Cranta Maria, Constantin Bicoi și Papa- 
mon F. Ana, care au trecut recent prin 
fața comisiei concursului „Iubiți cartea",

începe călătoria cărților

Dumitru I. Mircea, Vasile Berbece, care se 
pregătesc pentru discuția finală a con
cursului și alții. Pînă a se ajunge la acest 
stadiu a fost nevoie însă de o îndrumare 
atentă. De fiecare formă de manifestare a 
muncii cu cartea răspund colective de ca
dre didactice și tineri cititori, iar pentru 
fiecare asemenea acțiune sînt solicitați, 
ca organizatori, prietenii cărții. De o deo
sebită atenție se bucură, desigur, alcătui
rea recenziilor, iar acolo unde-i posibil, 
mai ales la cărțile de reportaje, recenziile 
ilustrate cu ajutorul diafiîmelor, albume
lor de fotografii și fotomontaje, sau chiar 
cu ajutorul descrierilor celor care au vi
zitat locurile despre care e vorba in carte.

Gîntecele...
Din 1951 și pînă azi n-a fost concurs la 

care corul din Dăbuleni să nu fi luat parte 
și aproape tot de atîtea ori premiile și 
distincțiile obținute au relevat raionului, 
regiunii sau țării calitățile acestui ansam
blu artistic de amatori. Dar nu despre pre
mii vrem să vorbim. Aparițiile pe „scenă 
țării" au confirmat întrun chip festiv ceea 
C& Cbteblivișlii din cdmuhă apreciază îa 
fiecare spectacol dat de corul lor. Perma
nenta confruntare cu publicul a acestor ta- 
tentați artiști amatori tete 0 școală cat&i 
ajută și-i stimulează să-și ridice necontenit 

măiestria, să răspundă unor exigențe eres- 
cinde. Au în repertoriu peste 20 de piese 
corale (cîntece de masă : „Partid, părinte- 
al bucuriei'*, „Slavă partidului", „Republi
că măreață vatră" ș.a.; cîntece populare 
și prelucrări de folclor; piese de Brahms, 
Schumann). Este remarcabilă conștiinciozi
tatea cu care se repetă aici, conform unui 
riguros orar săptămînal. Cit privește „con
fruntările" cu publicul localnic ori din co
munele raionului, acestea au deseori un 
caracter tematic diferențiat. Iată, de exem
plu, cîteva din ele. Comitetul U.T.M., îm
preună cu conducerea căminului, pregăteau 
o după-amiază pentru tineret. „Cum poate 
contribui corul la această acțiune ?“ — a 
fost întrebat dirijorul. In ziua respectivă 
formația corală a dăruit celor prezenți o 
suită de cîntece de masă dedicate tinere
tului. Altă dată, prelucrările de folclor din 
repertoriu au constituit contribuția acele
iași formații la un spectacol al tuturor for
mal iilor. Am surprins un dialog între di
rectorul căminului cultural și secretarul 
comitetului U.T.M. pe comună. Stan Ciu- 
culin.

— Trebuie să mă ajuți, tovarășe Ciucu- 
lin. Pentru cîntecele pe care le-am ales 
pentru fază a doua a concursului ne mai 
trebuie încă 30 de coriști. Ce zici ?

— Facem ca anul trecut !
„Cum am procedai ? Păi iată cum : pa

truzeci dă băieți și fele ne-am strîns în 
„sala culturală" a gospodăriei. A venit și 
dirijorul și... au începui repetițiile cu cîn
tece populare și prelucrări pe o singură 
voce. Știam că la început e mai greu pe 
trei sau patru. După cîteva luni această 
formație alcătuită numai din tineri pre
zenta primul spectacol la cămin. Apoi, am 
intrat în ansamblu. Aplauzele oamenilor, 
mulțumirea lor ne-au dat, ca să zic așa, 
nota de trecere. La fel vom face și acum".

...18 colectiviști, tineri și vîrstnici, își 
acordează instrumentele. Viori, clarinete, 
acordeoane, chitare, contrabas. Fluierașii 
așteaptă liniștiți. Veteranul formației, 
„profesor" multora din cei care cîntă acum 
la fel de bine ca el, este colectivistul 
Oprea Ștefănoaica. El a fost primul instruc
tor al lui Sufu Marin. La rîndul său, 
acesta l-a avut în grijă pe „mezinul" for
mației — Dumitru Ivan, tînăr colectivist 
în vîrstă de 19 ani. Toți trei sînt dorine- 
tiști. Tot așa au învățat să cînte și cei
lalți : Florea Dragu, Gheorghe Popa, Oprea

Relatarea de pînă aici nu cuprinde 
firește, toate formele și manifestările pe 
care le-am înlîlnit în activitatea căminu
lui cultural din Dăbuleni. Experiența do- 
bîndită de Organizatorii activității cultu
rale din Dăbuleni permite aflarea unor noi 
teme cunoscînd posibilitățile și dorințele 
unor tineri, înlesnind un larg cîmp de 
manifestare a inițiativei acestora. Rolul co
mitetului U.T.M., în această privință, este 
tocmai de a canaliza inițiativele în acți
uni interesante, cu putere de atracție și 
eficiență educativă. Cum am văzut, ase
menea preocupare se face simțită în acti
vitatea culturală din Dăbuleni.

Se impune însă o valorificare superi
oară a acestor preocupări și experiențe. 
Concret, iată ce pot face mai departe or
ganizatorii :

Recenta experiență a valorificării încli
națiilor creatoare ale unor tineri prin con- 

Brandemburg. Ne gîridim că aceastcf meto
dă de însușire a măiestriei, aplicată în se
rile de iarnă acasă ori la cămin de grupuri 
de colectiviști, poate înlesni foarte- bine or
ganizarea unui cerc de inițiere muzicală. 
In fond, atît coriștilor cît și instrumentiștilor 
fi se pot oferi, în aceste seri, audiții la 
radio, ori după discuri, completate de ex
plicațiile profesorului de muzică, ăle diri
jorului. Propunerea j se pare tovarășului 
Ciuculin bună și... „să ne sfătuim, deci, cu 
specialiștii noștri".

Scurtă călătorie 

in universul 
dansului

Cele trei generații de dansatori din Dă
buleni obțineau în anul 1961 premiul I pe 
țară la al șaselea concurs al formațiilor 
artistice de ămalori. De atunci, reperto
riul lor s-a îmbogățit cu ritmuri noi, tenie 
noi, talente noi. De la 72 de membri 
în 1961, formația numără astăzi pes
te o sulă de dansatori. Ca o adevărată 
școală, acest colectiv de artiști amatori 
valorifică neîncetat bogatul fond de jocuri 
oltenești. Mulți tineri dansatori și-au însu
șit măiestria acestei arte, fiind instruiți dO 
vîrstnici ca Cebuc Mihălache. Așa au în
vățat jocul popular, Cranta Marin și Cran
ta Maria, Gheorghița Pătrașcu, Paula Bo- 
boșatu și alții. Felul cum șînt atrași noi și 
noi tineri în activitatea formației face 
parte dintro metodă de lucru care a cîș- 
tigat deja tradiție. Dat fiind numărul mare 
al formațiilor de dansuri, cei noi sînt mai 
întîi instruiți separat, urmînd ca după mai 
multe repetiții să se reunească întrun 
spectacol-examen, susținut în fața mem
brilor cu activitate mai îndelungată. Așa 
sînt primiți ei în „echipa mare". Aici, 
pașii învățați, ritmul deprins contribuie la 
realizarea unor spectacole ample, a dansu
rilor cu temă — specifice repertoriului 
formației din Dăbuleni. Cităm din acest 
repertoriu „Dansul cosașilor" și „Dansul 
holdelor". în ambele, suitele de sîrbe și 
hore populare s-au desfășurat într-un de
cor adaptat temelor respective. Spectaco
lele au un caracter complex, conțin ele
mente de teatru, de brigadă și cor.

Cu un asemenea program, formația de 
dansuri din Dăbuleni a obținut premiul II 
la prima fază a celui de-al Vll-lea concurs. 
Specificul acestor suite este tocmai îmbi
narea folclorului local cu elemente din 
noua realitate a satului.

Cele mai 
frumoase seri
In planul de muncă al căminului, la ru- 

rubrica dedicată activității cuituraF-edu- 
cative cu și pentru tineret citim: „Se 
vor organiza acțiuni diferențiale cu o te
matică inspirată din viața și preocupările 
tineretului nostru". Și în continuare sînt 
citate o serie întreagă de asemenea acți
uni. In dreptul fiecăreia din ele sini tre- 
cuți cei care au propus, cei Care vor or
ganiza, dala și locul cînd vor avea 
loc. Pornind de Ia aceste aparent sumare 
indicații, să urmărim împreună serite unei 
săptămîni de activitate la căminul din Dă-

TEVA C
stituirea unui cerc literar este un bun 
exemplu demn de generalizat în ceea- 
ce privește dragostea tinerilor de 
aici pentru cîntec. Să calculăm: 81 de co
riști și încă 30 aflăți lâ primele repetiții; 
18 ihstrumentiști, membri ai tarafului; so
liști vocali și numOroși cunoscători Și 
culegători de cîntece populare. Cifra ace
stora depășește 150 de iubitori ai muzicii 
cuprinși deja într-o formație sau alta. Iată 
condiții prielnice care înlesnesc din plin 
crearea unui cerc al prietenilor muzicii, cu 
un program de audiții, lecții (alcătuite cu 
ajutorul dirijorului și al profesorilor de 
muzică).

Alt aspect asupra căruia comitetul 
U.T.M. și conducerea căminului vor trebui 
să-și îndrepte atenția îl constituie organi
zarea duminicilor cultural-sportive. Nu 
insistăm asupra posibilităților oferite de 
îndelunga tradiție n formațiilor artistice

„Echipa „mare", pe scenă"

buleni. Ar trebui să începem, desigur, cu 
intensa muncă desfășurată seară de seară, 
de una sau alta dintre formațiile artistice. 
Și ar trebui să începem cu aceasta, pen
tru că repetițiile nu sînt repetiții cu ușile 
închise. Vin aici foarte mulți tineri care 
urmăresc cu atenție ceea ce se petrece, 
participă într-un fel și ei la ridicarea măie
striei artiștilor amatori prin sugestiile și 
observațiile pe care le fac. Nu o dată în 
asemenea împrejurări se nasc inițiative va
loroase, se propun noi și noi manifestări 
care răspund preocupărilor și dorințelor 
tinerilor colectiviști.

Se repeta, de pildă, o piesă nouă din 
repertoriu. Prima repetiție pe scenă după 
ledurile la masă. In pauză, interpreții și cei 
care asistaseră, lărgesc problematica pie
sei într-o discuție animată în care 
subiectul nu mai este imaginat, ci 
strict real: problemele gospodăriei 16r, 
perspectivele Ci de dCZvolVarh, contribu
ția tineretului la această dezvoltare. Iufu 
ion, membru în comitetul U.T.M., propune 
ca unele din problemele CCLre-i interesează 
pe tineri să fie strînse, conform obiceiului, 
și înmînate brigăzii științifice. Fiecare dih

cei prezenți a așternut pe hîrtre întrebări 
din cele mai variate domenii : zootehie, 
medicină, geografie, biologie...

...Seară de întrebări $i răspunsuri. Mai 
exact de răspunsuri, pentru că întrebările, 
cum am văzut, au fost formulate dinainte. 
De două zile afișul de la cămin anunțase 
această acțiune, ajutat de difuzoare.

Pe scenă au luat loc membrii brigăzii: 
medici, ingineri, profesori. Fiecare explică 
pe larg problemele asupra cărora a fost 
întrebat. Și dacă mai sînt încă nelămuriri, 
din nou se întreabă, din nou se răspunde. 
De la standul de cărți organizat de biblio
tecă fiecare poate lua apoi cărți de popu
larizare a științei, broșuri agrozootehnice, 
reportaje pe care în răspunsurile Iot mem
brii brigăzii le-au recomandat. Cei mai 
mulți tineri cer detalii despre dezvoltarea 
industrială a regiunii, mai precis, despre 
combinatul chimic, despre „Electroputeie", 
despre elegantele locomotive Diesel.

Acest capitol al întrebărilor s-a trans
format de fapt într-o călătorie prin regi
une, pentru că explicațiile sînt însoțite de 
precizări pe hartă, detaliate cu ajutorul 
diafiîmelor, al albumelor de fotografii în
soțite de notarea Unor cifre pe tablă.

Unul din tinerii aflați la cămin regreta 
că nimeni nu se gîndise la înregistrarea 
aCeBtei seri interesante pe banda magne

ObICLUZ
de amatori. Atenția organizatorilor trebuie 
să se îndrepte mai cu seamă asupra carac
terului variat al celorlalte momente : jur
nale vorbite, întîlniri cu specialiști, con
ferințe și expuneri pentru tineret, jocuri 
distractive, întreceri sportive (al căror pa
sionat organizator ar putea fi tînărul co
lectivist Radulescu T. Dumitru).

Față de nivelul ridicat al calității in
terpretării, al repertoriului, prbcUm și în 
raport cu numărul mare al artiștilor ama
tori, frecvența spectacolelor date de ace
știa pe scena căminului cultural este încă 
hteatisfăcătoare. Numărul acestora poate 
fi sporit prin folosirea pe rînd a unor gru
puri din aceste formații (cor, dansuri în
deosebi brigada de agitație). Operativitatea 
tematică a programelor de brigadă trebuie 
să fie însoțită și de o operativitate a apa
rițiilor pe scenă în fața colectiviștilor (un 
exemplu: programul inspirat din activitatea

tofonului în vedăreă transmiterii el Iă 
fuzoare...

...Au fost înrăgistrăle, în schifnb, cîlevti 
din serile „prietenilor cîntecului”. Nu, hu 
este vorba de repetițiile obișnuite, ci Cfe 
o seară pe săptămîhă Cîhd tinerii Viii să 
învețe cîntece ; vin Și vîrstnicii la aă^Ste 
seri. Ei vorbesc deSpte tradiția Cifiteculiil 
în sat, răspunzi hd la înlrăbările tineri fot. 
Nu de puține Ori acOsfo răspunsuri Sînt 
cîntate pe melodia tătăgăhhlă â baladdi. 
La rîndul lui, răspunsul tinerilor tete tte 
aceeași natură. Comitetul U.T.M. — pre
zent prin cîțiva din membri săi — aloge 
împreună cu dirijorul corului înregistrări 
de cîntece de masă, iar seara se trans
formă în cele din urmă întro audiție co
lectivă.

Există la Dăbuleni un colectiv pe care 
planul de muncă îl numește „de sprijin ăl 
muncii cu filmul". Săptămînal, filmele 
care rulează în sat sînt discutate în ase
menea seri. Cînd este posibil, înțetegereă 
exactă â mesajului filmului se dobîndeșie 
și prin utilizarea surselor lui de inSpira- 
ție. Așa s-a petrecut, de pildă, cu mai 
vechiul „Mitrea Cocor". Mai recentă, tlis‘- 
■Cuția despre „Lupeni 29‘* a prilejuit lec
tură unor pagini literare evocatoare. In 
asemenea împrejurări este evident că 
Brie tenii filmului se întîlnesc cu cei ai 
cărților, iar cunoștințele fiecăruia dintre 
’ei se completează reciproc.

Iii planul căminului, prezentarea diaiil- 
melbr Șl a filmelor documentare însoțite 
de expuneri, conferințe, din ciclul agrozoo
tehnic, seri de calcul, de întrebări și răs
punsuri indică o preocupare consecventă 
față de problemele economice ale gospodă
riei agricole colective.

...Tot seara, de data aceasta am ales o 
duminică, la cămin. In program : „concurs 
de dans11, „joâuri distractive'*, „soliștii noș
tri cîntă pentru îndrăgostiți", „cîntă fetele", 
„recunoașteți poezia Iar înainte și după 
fiecare din acestea, muzică de dans. Cine, 
și cum le organizează ?

Va trebui să întoarcem filele calenda
rului cu... un an în urmă, la prima dumi
nică din această iarnă. Atunci a avut loc 
la Dăbuleni o „seară cultural-dislractivă 
model" organizată de comitetul U.T.M. și 
un grup de instructori ai căminului. Or
ganizarea acestei seri trebuia să însemne, 
de fapt aȘa cUm S-a și petrecut, o adevă
rată lecție de petrecere tinerească a 
timpului liber. Pentru aceasta a fost soli
citat și sprijinul comitetului raiăndl 
U.T.M., Sprijin primit din partea instruc
torului său care a participat la pregătirea 
acțiunii. Metoda de organizare a scos în 
evidență importanța punctelor din pro
gram dedicate unor anume tineri, băteți 
sau fete, cititori pasionați sau dansatori 
etc. Așa încît, recitările au solicitat con
tribuția unui prieten al poeziei ca Marcel 
Uciu, brigadier de cîmp și recitator talen
tat, său ăl lui Vasile Barbărasă. Și alături 
de ei. Oprea Zamfir și Andrei Glăvah, 
bătrîni cu un impresionant repertoriu db 
balade. Așa s-a procedai pentiu fiecare 
moment din program, fie Că ă fost vorbă 
de concursul de dans, de monologul inter
pretat de un membru al brigăzii, sau de 
cîntecele soliștilor. Seara-model și-a spo
rit eficiența, puterea de atracție atît în 
modul de organizare a celor următoare cît 
și în părticiparea tinerilor colectiviști.

unor tineri din sectorul zootehnic — prin
tre care Victor Belu și Dumitrii Băltă/ibă 

și-a întîrziat mult confruntarea cu pu
blicul deși el relată fapte ce trebuiau ime
diat transmise).

Acțiunile de popularizare a cărții poli
tice, agrozootehnice, științifice, belOlri- 
stice își pot, de asemenea, spori frec
vența. Comitetul U.T.M. a neglijat acest 
aspect al activității cultural-educative, deși 
lâ Consfătuirea OfgâniZată Cu citilorii s-ă 
arătat această deficiență.

Valorificarea bogatelor posibilități exi
stente în activitatea căminului poate să 
ofere colectiviștilor, în fiecare zi, un rod
nic prilej de îmbogățire a cunoștințelor, 
de petrecere instructivă a timpului liber.
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Mesaje adresate de Al. S. Hrușciov 
in legătură cu evenimentele 

din Cipru încheierea lucrărilor
MOSCOVA 7 (Agerpres). — 

După cum transmite TASS, 
N. S. Hrușciov a adresat vi
neri primului ministru al Ma
rii Britanii, președintelui 
S.U.A., președintelui Franței, 
primului ministru al Turciei 
și primului ministru al Gre
ciei mesaje în legătură cu si
tuația care se creează în ju
rul problemei Ciprului.

în mesaj se arată că în ul
timul timp situația în Repu
blica Cipru se agravează, 
creînd primejdia unor grave 
complicații internaționale în 
regiunea Mării Mediterane. 
„Divergențele dintre cele două 
comunități din Cipru — cea 
greacă care constituie majori
tatea populației și cea turcă, 
ațîțate de mult din afară, sînt 
folosite ca pretext pentru un 
amestec fățiș in treburile in
terne ale Republicii Cipru.

Se discută niște variante de 
„hotărîri" ca, de pildă, trimi
terea în Cipru de trupe ale 
N.A.T.O. sau de trupe ale u- 
nor țări membre ale N.A.T.O.. 
deși aceste variante au la bază 
un singur scop — ocuparea de 
fapt de către forțe armate ale 
N.A.T.O. a Republicii Cipru 
care promovează o politică de 
neaderare la blocuri militare. 
Cu alte cuvinte este vorba de 
un atentat grosolan la suve
ranitatea, independența și li
bertatea Republicii Cipru, des
pre o încercare de a pune a- 
cest stat neutru mic sub con
trolul militar al N.A.T.O.

Toți cei care sînt interesați 
în menținerea păcii, în asigu
rarea posibilității pentru toa
te statele — mari și mici, pu
ternice și slabe — de a-și or
ganiza viața lor națională în 
conformitate cu propriile in
terese și năzuințe, își pun 
întrebarea: dacă suveranitatea 
statelor nu este o vorbă goală 
înscrisă în Carta O.N.U., dacă 
dreptul la libertate și inde
pendență este într-adevăr 
dreptul sacru al tuturcc po
poarelor, al tuturor statelor, 
de ce se intenționează exclu
derea Republicii Cipru din 
rîndul celor cărora le este dat 
să se bucure de binefacerile 
suveranității și de posibilita
tea de a-și organiza viața na
țională fără amestec din afară ? 
Nu se consideră oare că suve
ranitatea este un drept numai 
al celor puternici și că adevă
rata independență este un 
privilegiu numai pentru cei 
care dispun de forțe armate 
puternice ?

Nu se consideră oare tot
odată că statele mici ca Re
publica Cipru care nu dispun 
nici de arma nucleară, nici de 
forțe armate numeroase, sini 
altfel de state, de suveranita
tea și drepturile cărora este 
posibil să nu se țină seama ?

Asemenea concepții, dacă 
ele ar călăuzi în relațiile in
ternaționale guvernele mari
lor puteri, îndeosebi ale state
lor membre permanente ale 
Consiliului de Securitate, ar 
putea reprezenta un grav pe

ricol pentru pacea generală, ar 
putea constitui o sursă de 
complicații internaționale, im- 
plicind consecințe grave pen
tru popoare".

în continuare, în mesaj se 
arată : „Sîntem convinși că 
ciprioții sînt pe deplin în stare 
să-și rezolve ei înșiși treburi
le interne, lucru pe care gu
vernul Republicii Cipru l-a 
declarat în repetate cînduri, și 
să găsească pentru problemele 
care îi stau în față soluțiile 
care vor corespunde în cea 
mai mare măsură intereselor 
lor naționale44.

Mesajul amintește că există 
un acord între toate statele, 
întruchipat în Carta O.N.U. 
care arată în ce organe inter
naționale trebuie examinate a- 
semenea probleme ca cea ci
priotă, și anume. Consiliul de 
Securitate unde această pro
blemă a fost supusă spre exa
minare la cererea guvernului 
cipriot.

în continuare se spune: 
„Ținînd seama de toate împre
jurările care se creează în le
gătură cu planurile de organi
zare a unei intervenții milita
re împotriva Republicii Cipru 
— se arată în mesaj — guver
nul sovietic condamnă aseme
nea planuri, ca și în general 
folosirea unor asemenea me
tode în practica relațiilor in
ternaționale. Guvernul sovie
tic cheamă toate statele inte
resate, și în primul rind pe 
membrii permanenți ai Consi
liului de Securitate, care poar
tă principala răspundere pen
tru menținerea păcii și secu
rității internaționale, inclusiv 
S.U.A. și Marea Britanie, să 
dea dovadă de reținere, să țină 
seama în mod realist, sub toa
te aspectele de toate consecin
țele pe care le poate avea o 
invazie armată asupra Cipru
lui, să respecte suveranitatea 
și independența Republicii 
Cipru-.

„Uniunea Sovietică, deși nu 
se învecinează nemijlocit cu 
Republica Cipru, nu poate ră- 
mine indiferentă față de si
tuația ce se creează in regiu
nea de est a Mediteranei, re
giune nu atît de îndepărtată 
de frontierele sudice ale 
U.R.S.S., mai ales dacă se ține 
seama de modul în care s-au 
schimbat în zilele noastre 
concepțiile despre distanțe.

în prezent trebuie folosite 
întreaga greutate, întregul 
prestigiu internațional și in
fluența conducătorilor Uniu
nii Sovietice. Statelor Unite 
ale Americii, Marii Britanii, 
Franței, precum și ale state
lor vecine cu Cipru, Turcia și 
Grecia, pentru a nu admite 
încordarea mai departe a at
mosferei în legătură cu Ci
prul. pentru a pune capăt pa
siunilor ațîțate din afară, care 
s-au și răsfrînt asupra aces
tei situații într-un mod atît de 
negativ, și prin aceasta să 
contribuim la întărirea păcii în 
această regiune importantă'.

Comitetului 0. N. I,
pentru locuințe.

construcții
și sistematizare

NEW YORK 7 t Agerpres). — 
In ședința de închidere a lu
crărilor celei de-a doua sesiuni 
a Comitetului O.N.U. pentru 
locuințe, construcții și siste
matizare s-a dezbătut și s-a 
aprobat raportul comitetului 
către Consiliul economic și so
cial. De asemenea. Comitetul 
a stabilit raportorii pentru re
feratele care vor fi prezenta
te la următoarea sesiune (ia
nuarie 1965). Republica Popu
lară Romină va fi coraportor 
împreună cu U-R-S-S.. Franța. 
Argentina. Italia. Japonia. Da
nemarca și Columbia la pro
blema industrializării con
strucțiilor precum și la tema 
«Dezvoltarea urbană și regio
nală* împreună cu Anglia, 
Grecia U-R-S-S., Peru și Nige
ria.

Luind cuvintul la închide
rea lucrărilor Comitetului, de
legatul Tanganicâi a subliniat 
contribuția activă a R. P. Ro
mine la lucrările sesiunii.

Pentru dezvoltarea comerțului
internațional

(Agerpres). 
Cehoslovaciei,

NEW YORK 7 
— Delegațiile 
Poloniei și Uniunii Sovietice 
la sesiunea Comitetului de 
pregătire a Conferinței O.N.U. 
pentru problemele comerțului 
și dezvoltării au ■ ~ ■
tetului, pentru a 
document oficial 
ței, „Principiile 
merciale internaționale și ale 
politicii comerciale".

Aceste relații, se spune în 
document, trebuie să se bazeze 
pe egalitatea in drepturi, res
pectarea suveranității și avan
tajul reciproc.

Delegațiile celor trei țări 
scot in evidență necesitatea 
înființării, sub egida O.N.U., 
a unei organizații comerciale 
internaționale, care să se ocu
pe de întregul complex de 
probleme ale comerțului mon
dial și care să fie deschisa tu
turor țărilor.

La 5 februarie, luind cuvin- 
tul in cadrul sesiunii Comite
tului, G. P. Arkadiev, repre
zentantul Uniunii Sovietice, 
și-a exprimat speranța că do
cumentul propus de cele trei 
delegații va sluji drept bază 
pentru lucrările viitoarei con
ferințe de la Geneva pentru 
comerț ți dezvoltare.

remis Corni- 
fi difuzat ca 
al conferin- 
relațiilor co-

Oameni de știință sovietici despre sistemul
cosmic „Elektron -1“

MOSCOVA 7 (Agerpres). La 
februarie a avut loc la6 ,

Moscova o conferință de pre
să la care cunoscuți oameni 
de știință sovietici au vorbit des
pre programul și scopul lansării 
stațiilor cosmice „Elektron-i" și 
„Elektron-z".

După cum a arătat acad. AI. 
Keldîș, care a deschis conferința 
de presă, cele două stații cosmice 
reprezintă primul sistem cu ajuto
rul căruia se efectuează concomi
tent măsurători in diferite puncte 
ale spațiului cosmic periterestru.

Serghei Vernov, membru cores
pondent al Academiei de Științe 
a U.R.S.S., specialist în cercetarea 
centurilor de radiații, a spus că 
aparatele științifice funcționează 
normal. El a arătat că sateliții tre
buie si asigure ..o patrulare înde
lungată a spațiului cosmic și să 
îngăduie descoperirea unor feno
mene rare, dar extrem de intere- 

care se produc in momen- 
ind pămintul ajunge in 

corpusculare. pe care 
Soarele’. El a sub- 
satisfacție că ,.Tra- 

1 Moscova cu privire la 
r experiențelor r.ucle- 
imos asigură posibihta-

sânte, 
tul 
fluxurile < 
le emite 
liniat cu 
ta tul de la

are în Cosi

și „Elektron-2“
tea studierii centurii de radiație 
fără perturbați!".

In expunerea sa, Konstantin 
Gringauz, doctor în științe teh
nice, s-a ocupat de cercetările 
efectuate în regiunea cosmică si
tuată imediat după centurile de 
radiații, iar prof. I. Kalinin a spus 
că, prin metoda măsurătorilor di
recte în Cosmos, cercetătorii speră 
să obțină răspunsuri la întrebarea 
ce se petrece în această zonă ex
terioară în timpul furtunilor geo
magnetice.

Răspunzînd la întrebările cores
pondenților, M. Keldiș a declarat 
că, cu ajutorul unei singure ra
chete, pot fi plasați pe orbită mai 
mult de doi sateliți. Desigur a a- 
dăugat el, cu cît numărul sateli
ților cu diferite orbite va fi mai 
mare, cu atît mai complicată va 
fi problema sub aspect tehnic.

Una din întrebări s-a referit la 
perspectivele de colaborare între 
oamenii de știință sovietici și e- 
mericani in domeniul Cosmosului. 
Acad. Blagonravov a arătat că. 
cu cit se va realiza o înțelegere 
reciprocă mai mare între popoare, 
cu atît va fi mai strinsâ prietenia 
in acest domeniu important al 
cercetărilor științifice.

NEW YORK 7 (Agerpres). 
Comitetul de pregătire a Con
ferinței O.N.U. pentru proble
mele comerțului și dezvoltării 
a continuat 
discutarea 
conferințe.

Nu poate 
dezvoltarea 
așa cum nu 
voltarea

la 6 februarie 
țelurilor acestei

exista pace fără 
economică, tot 

poate exista dez- 
economică fără o 

pace generală a spus A. Rodri- 
guez. conducătorul delegației 
braziliene. Pentru rezolvarea 
problemelor comerciale inter
naționale, a spus el este nece
sar să sc creeze un mecanism 
internațional.

La ședință a fost adoptată 
recomandarea de a se crea 
încă un comitet pentru pre
gătirea documentului final al 
conferinței pentru problemele 
comerțului și dezvoltării. A- 
cest comitet va fi împuternicit 
să organizeze ședințe închise 
neoficiale în ajunul conferin
ței.
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In Cuba desfășoarăsc

NEW YORK. - Ziarele a- 
mericane anunță că un număr 
tot mai mare de studenți din 
S.U.A. își exprimă dorința de 
a vizita Cuba, cu toate că a- 
ceasta constituie o încălcare a 
interdicției Departamentului 
de Stat. După cum se știe, 
anul trecut, din inițiativa Co
mitetului studențesc pentru 
călătorii în Cuba, un număr 
de 57 de studenți americani 
au vizitat această țară; Anul 
acesta peste 100 de studenți 
și-au manifestat intenția de a 
pleca în Cuba în cursul verii.

LEOPOLDVILLE. — După cum 
anunță agenția France Presse, șeful 
statului major al armatei naționale 
congoleze, Eugene Ebaya, a fost 
ucis în cursul luptelor dintre par
tizanii ce acționează în provincia 
congoleză Kwiln și trupele guver
namentale trimise să restabilească 
ordinea. După cum s-a anunțat, 
partizanii au preluat controlul a- 
supra majorității centrelor din a- 
ceastă regiune. Cu două zile în 
urmă, anunță agenția U.P.I., în a- 
ccastă regiune a sosit însuși gene
ralul J. Mobutu, comandantul for
țelor armate congoleze, însoțit de 
Ebaya și alți înalți ofițeri ai ar
matei centrale, în scopul rezolvă
rii situației.

KAMPALA. — Primul ministru 
al Ugandei, Milton Obote, a făcut 
joi o declarație în parlament în 
legătură cu'situația din țară. El a 
spus că ofițerii britanici vor fi 
scoși din funcțiile lor de coman
dă in armata ugandeză probabil 
in cursul acestui an. In Uganda 
va fi însă menținută o misiune 
restrinsă de militari britanici care

recoltarea mecanizată 
pe una din plantațiile

a trestiei de 
de trestie de-zahăr.

zahăr. In fotografie: Aspect de

se vor ocupa de instruirea arma
tei. Primul ministru a făcut, 
asemenea, cunoscut 
acord cu cererea
Tânganicăi,' Nyerere, privind con
vocarea unei reuniuni a miniștri
lor apărării ai țarilor membre ale 
Organizației Unității Africane 
pentru a dezbate evenimentele din 
Africa răsăriteană.

WASHINGTON. — Organismul 
consultativ provizoriu al O.S.A. a 
adoptat vineri cu 17 voturi pen
tru $i 2 abțineri (Chile și Colum
bia) propunerea de constituire a 
unei comisii generale, compusă din 
toți membrii săi, cu excepția Sta
telor Unite și Statului Panama.

Comisia va ancheta cauzele di
ferendului americano-panamez și 
va încerca să găsească o soluție.

SAIGON. — Corespondentul 
din Saigon al agenției Associa
ted Press, anunță că în regi
unea Tay Ninh, situată în a- 
propiere de frontiera cu Cam- 
bodgia, au avut loc lupte vio
lente între trupele guverna
mentale și forțele patriotice. 
Circa 1 000 de patrioți au ata
cat două sate strategice din 
regiune. Pierderile trupelor 
guvernamentale se cifrează 
la 114 morți și 32 răniți. Par
tizanii au capturat însemnate 
cantități de arme.

Agenția France Presse sem
nalează numeroase alte atacuri 
ale partizanilor în diferite 
provincii ale Vietnamului de 
sud.

Jc 
că este de 
președintelui

PARIS. — După cum transmite 
agenția P.A.P., la 5 februarie s-a 
semnat la Paris un protocol pri
vind vînzarea pe credit de cereale 
franceze către Polonia. Protocolul 
a fost semnat de Witold Tramp-

czynski, ministrul comerțului ex
terior al R. P. Polone și Giscard 
d'Estaing, ministrul finanțelor și 
afacerilor economice al Franței.

Protocolul a fost încheiat pe o 
perioadă de trei ani și prevede li
vrarea de cereale (grîu, porumb, 
orz) în cantitate ele 400 000 tone 
anual. Cu asentimentul ambelor 
părți, această cantitate poate fi ri
dicată pînă la 600 000 tone anual.

S-au adoptat, de asemenea, mă
suri îndreptate spre sporirea vîn- 
zării de produse agricole poloneze 
către Franța.

ZANZIBAR. — O serie de or
ganizații din Zanzibar au adresat 
președintelui republicii, Abeid Ka- 
rume, scrisori și telegrame expri- 
mînd adeziunea față de noul gu
vern al țării și totodată dorința 
lor dc a contribui la construirea 
noului. stat independent, la dez
voltarea lui economică și cultu
rală. Printre aceste organizații se 
număra Federația femeilor, Uniu
nea învățătorilor, Uniunea națio
nală a studenților din Zanzibar 
și Pomba etc.

LONDRA. — Citind surse a- 
propiate guvernului britanic, 
agenția France Presse anunță 
că la Londra au fost stabilite 
principalele probleme pe care 
primul ministru englez, Home 
urmează să le discute cu pre
ședintele S.U.A., Lyndon John
son în cadrul întîlnirii lor în 
zilele de 12 și. 13 februarie la 
Washington.

Printre problemele enume
rate de France Presse figurea
ză problema germană, situația 
din Malaezia, probleme pri
vind relațiile politice și econo
mice est-vest, problema Ci
prului, a dezarmării etc.
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Conferința de presă 
a lui Fidel Castro

HAVANA 7 (Agerpres), — 
După cum s-a mai anunțat, 
zilele trecute flota militară a 
S.U.A. a capturat 4 nave 
pescărești cubane și a reținut 
echipajele acestora. In seara 
de 6 februarie a avut loc la 
Havana, o conferință de presă 
la care primul ministru al 
Cubei Fidel Castro a precizat 
ziariștilor străini poziția gu
vernului cuban în această 
problemă.

In cursul ultimelor luni, a 
declarat Fidel Castro, am trăit 
într-o atmosferă de liniște re
lativă. Reținerea navelor pes
cărești cubane în apele inter
naționale constituie un act de 
război rece împotriva Cubei.

în ultimul timp am dezvol
tat flota de pescuit, am con
struit mai multe nave, a spus 
el. Ele se îndeletnicesc cu 
pescuitul în Golful Mexic în 
apele internaționale. Despre 
locul unde urmează să se afle 
navele noastre pescărești am 
înștiințat din timp Statele 
Unite prin intermediul amba

După 20 de ani...

După cum transmite a- 
genția A. D. N. ziarul 
„B Z am Abend** anun

ță că copilul polonez a cărui 
salvare din lagărul de la 
Buchenwald în condiții dra
matice a fost descrisă de Bru
no Apitz în romanul său 
„Gol printre lupi“ (după care 
s-a făcut și un film) trăiește. 
Este vorba de tînărul Step- 
han-Jerzy Zweig în vîrstă de 
23 de ani, în prezent student 
la Politehnica din orașul 
Lyon (Franța).

Ziarul a publicat o fotoco
pie de pe legitimația de deți
nut a lui Stephan-Jerzy și o 
fotocopie de pe un pașaport 
al său din 1963. Stephan-Jerzy 
Zweig a fost adus la 5. 8. 1944 
în vîrstă de 3 ani împreună 
cu tatăl său în lagărul de la 
Buchenwald. 

sadei Elveției, care reprezintă 
interesele lor in Cuba, deși nu 
eram obligați să dăm infor
mații de acest fel. Statele 
Unite au capturat în apele in
ternaționale navele noastre 
pescărești și au arestat echi
pajele lor.

în legătură cu aceasta, a 
spus în continuare Fidel 
Castro, guvernul cuban a fost 
nevoit să recurgă la contra- 
măsuri. Timp de cinci ani 
Cuba a aprovizionat cu apă 
baza maritimă militară Guan- | 
tanamo, deși nu avea nici un 
fel de obligații internaționale 
pentru aceasta. Guvernul cu
ban a hotărît să înceteze apro
vizionarea cu apă a acestei 
baze. S-a stabilit, că apa să nu 
fie furnizată întreprinderilor 
și obiectivelor militare. Acest 
lucru nu va prejudicia popu
lația căreia îi va fi furnizată 
apa.

Capturarea navelor poate 
avea consecințe periculoase, a 
subliniat Fidel Castro, vina 
revenind întrutotul Statelor 
Unite.

Tatăl copilului, dr. Zweig 
și fiul său au citit abia de 
curînd cartea scriitorului ger
man Bruno Apitz, care l-a 
cunoscut pe acest copil din la
gărul de la Buchenwald.

Rosella :
Așezare antică etruscă

Ț-^osella, așezare antică con- 
jy, siderată de către savanți 

ca una dintre cele mai 
importante cetăți etrusce, va 
fi scoasă la lumină în cursul 
săpăturilor arheologice, orga
nizate de către Direcția de an
tichități din Florența. în urma 
săpăturilor efectuate pînă acum 
au fost descoperite un amfi
teatru și un forum pătrat. In 
partea de nord a colinei pe 
care a fost construită cetatea 
a fost descoperită o vastă do
cumentație din perioada etru
scă, precum și o importantă

R.F.G.: Aspect de la demonstrația partizanilor păcii din Dusseldorf in apăr crea drepturilor 
cetățenești.

construcție din cărămidă near- 
să. Cei doi pereți care au fost 
degajați pînă acum, constituie 
o mărturie rară a tehnicii fo
losite de către etrusci.

Expoziție Picasso

La Hamburg s-a deschis o 
expoziție Picasso, care 
cuprinde 143 din lucră

rile de artă aplicată ale mare
lui artist. Ceramica, mozaicu
rile și litografiile prezentate au 
fost create între anii 1946— 
1962. Cea mai mare parte din 
ele aparțin Galeriei Louise 
Leiris din Paris și sînt aproape 
necunoscute.

Aventurile unui jaguar

Un bătrîn jaguar de la un 
circ din orașul Pctropo- 
lis, a reușit să deschidă 

poarta cuștii în care se afla 
și a ieșit în oraș să se plimbe. 
Trecînd pe un pod din centrul 
orașului, animalul se pomeni 
față în față cu un cerșetor care 
purta pe piet inscripția „Orb 
și paralitic". Jaguarul se a- 
propie de cerșetor, pare-se cu 

intenții pașnice, dar acesta, 
răstălmăcindu-i intențiile și 
uitînd complet de „infirmități
le44 sale, făcu un salt spectacu
los pe parapetul podului și de 
acolo în apele fluviului. în
tr-un stil de înotător consa
crat, cerșetorul reuși să se în
depărteze rapid de locul »in- 
tîlnirii44.

Continuîndu-și plimbarea, 
jaguarul dădu peste un agent 
de circulație, care, surprins, 
s-a urcat pe un felinar și de 
acolo a făcut uz ce singura 
„armă- pe care o avea asupra 
sa — fluierul. Colegii săi, che
mați în ajutor și constatînd 
despre ce era vorba preferară 
să-l lase pe agent să se des
curce singur.

Problema a fost în cele din 
urmă rezolvată de jaguarul 
însuși, care, după un timp a 
făcut calea întoarsă și s-a 

înapoiat, demn și nesilit de 
nimeni, în cușca sa de la circ.

Trai icul aerian 
acum 50 de ani

regulamentul traficu- 
rian prezentat parla- 
lui francez în 1910, 
'.zi. Dirijabilele, spune 

regulamentul, trebuiau să se depă
șească numai pe dreapta și aero
planele cu viteză mare trebuiau 
să le înștiințeze pe celelalte prin- 
tr-un fluierat. Piloții aeropla
nelor trebuiau să dea întîietate di- 
rijeabilelor și să zboare cel puțin 
cu 50 de metri deasupra lor. 
Aeroplanele nu puteau zbura mai 
sus de jOO de metri, în caz con
trar piloții erau deferiți justiției 
pentru „tentativă dc sinucidere și 
de omucidere". Prima contra
venientă a fost o actriță, dra Po- 
laire, care și-a ciștigat astfel o 
mare popularitate.

In cursul lunii ianuarie în 
Peru au avut loc puterni
ce manifestări ale luptei 

revendicative ale țăranilor. A- 
ceștia au ocupat în numeroase 
localități mii de hectare de pă- 
mînt deținut de marii latifun
diari dar pe care țăranii îl con
sideră proprietatea lor. în cele 
din urmă a intervenit poliția 
care a evacuat pe țărani de pe 
cea mai mare parte din terenu
rile ocupate, a operat arestări 
etc.

Se știe însă că acest episod 
al luptei țăranilor peruvieni nu 
este fără precedent. Asemenea 
acțiuni au fost frecvente. Ast
fel, în august 1963 peste 2 000 
de familii de indieni au ocupat 
o mare suprafață de terenuri în 
comuna San Pedro de Cajas din 
regiunea Junin, situată în par
tea centrală a Perului. Cu toa
te dovezile pe care țăranii le-au 
adus în sprijinul acțiunii lor, și 
anume că terenurile ocupate le 
fuseseră uzurpate de latifun
diari, guvernul a trimis unități 
de poliție împotriva țăranilor.

Tot în august sute de familii 
de țărani lipsiți de pămînt din 
apropierea orașului Huancayo 
au ocupat, de asemenea, pămîn- 
turile moșierești. în diferite re
giuni din Peru au avut loc în
truniri ale țăranilor în cursul 
cărora ei au cerut desființarea 
marilor latifundiari și împărți
rea pămîntului.

La sfîrșitul lui septembrie în 
regiunea Apurimac s-au produs 
ciocniri violente între poliție 
și țărani, în urma cărora 15 per
soane au fost ucise și peste 50 
rănite. Incidentele din această 
regiune au izbucnit atunci cînd 
marii latifundiari au încercat 
cu ajutorul poliției să alunge pe 
țărani de pe pămînturile moșie
rești pe care le ocupaseră.

Am amintit cîteva acțiuni de 
luptă ale țăranilor peruvieni 
toate petrecute după alegerile 
prezidențiale din luna iunie, a- 
dică după venirea Ia putere a 
actualului președinte Fernando 

Belaunde Terry. După cum se 
știe, în campania electorală el 
promisese alegătorilor înfăptui
rea reformei agrare.

Care este izvorul tuturor fră- 
mîntărilor . țărănești din Peru ? 
Repartizarea total inechitabilă a 
terenului agricol, ceea ce se 
traduce într-o lipsă acută de 
pămînt pentru marea majorita
te a țăranilor. Lipsa de pămînt 
determină, cum e și firesc, un 
nivel de trai extrem de scăzut 
în mediul țărănesc. Aceasta 
face ca vîrstă medie a unui ță
ran peruvian să fie sub 30—35 
de ani.

Referindu-se la repartizarea 
terenurilor agricole în Peru, 
ziarul francez „Temoignage 
Chretien" relata printre altele 
următoarele :

„în regiunea Sierra 300 de 
proprietari posedă mai mult de 
1 000 hectare fiecare... 1 205 
proprietari sînt stăpînii a 95,5 
Ia sută din suprafața cultivabi- 
lă a acestei regiuni. Cînd pără
sești Cuzco și pleci spre Punta, 
lași în urmă o veche regiune 
incasă cu terase care s-au păs
trat din vechime și pătrunzi 
într-o regiune săracă. Aici ma-

penivieni 

cerjlrepțul

rile ferme de peste 100 de hec
tare, care reprezintă abia 0,5 la 
sută din totalul gospodăriilor, 
ocupă 75 la sută din suprafața 
cultivabilă. în medie, ele pose
dă 1 000 hectare de pămînt fie
care, dar există unele care au 
peste 10 000 hectare".

Ziarul arată în continuare că 
și pe coasta oceanului situația 
este aceeași. Proprietarii ferme
lor cu peste 500 hectare sînt în 
număr de 161 (0,4 la sută din 
totalul gospodăriilor) ocupînd 
însă aproape jumătate din to
talul pămînturilor arabile.

După ce trece în revistă a- 
ceastă situație, ziarul conchide : 
„Indienii se activizează. Un fapt 
din cele mai neașteptate a fost 
că după secole de pasivitate și 

umilințe, indienii au început să 
murmure. în regiunea Cuzco 
s au produs numeroase ciocniri 
între aceștia și poliție, în urma 
ocupării prin forță a cîtorva 
ferme și a incendierii altora. 
Strigătul „Pămînt sau moarte" 
a început să fie auzit tot mai 
des în regiunile rurale ale 
țării".

Acțiunile din ianuarie ale ță
ranilor peruvieni, și mai ales 
ocuparea de către 30 000 de 
țărani săraci din Valea Viura, 
a pămînturilor destinate cultu
rii bumbacului reprezintă așa
dar o nouă explozie a nemulțu
mirilor care s-au ținut lanț anul 
trecut. Ea amintește întregii 
lumi și mai ales autorităților 
peruviene că în Peru problema 
țărănească rămîne deschisă și 
constituie o sursă permanentă 
de conflicte sociale.

Țăranii peruvieni consideră 
că unica rezolvare a situației 
lor constă în înfăptuirea unei 
reforme agrare radicale. De 
fapt, așa după cum am mai ară
tat, realizarea reformei agrare 
a figurat în programul electoral 
al președintelui Belaunde, fapt 
care a făcut ca în cele din urmă 
rezultatele alegerilor să-i fie fa
vorabile. Reforma agrară a fi
gurat, de asemenea, și în unele 
proiecte elaborate după instala
rea sa. Practic însă nu s-a rea
lizat nimic, iar marii latifun
diari opun o rezistentă îndîrjită 
celei mai modeste încercări de 
a Ie știrbi cît de cît proprietă
țile.

Țăranii săraci (adică imensa 
majoritate a țăranilor peruvi
eni) cer însă măsuri radicale și 
urgente deoarece pămîntul 
echivalează pentru ei cu unicul 
mijloc de supraviețuire.

ION D. GOIA
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LIMA 7 (Agerpres}. — Guvernul 
peruvian a pus sub control mili
tar departamentul Cuzco, unde 
marțea trecută, armata a ucis 22 
dc țărani indieni în cursul opera
țiunilor de reprimare a peste cinci 
mii de țărani care ocupaseră pă
mânturi ale latiiundiarilor. Peste 
40 de persoane au fost arestate în 
ultimele 24 de ore la Cuzco. Prin
tre cei arestați se află președin
tele federației studenților din 
Cuzco, Alejandro Olivari, precum. 
Si conducători ai sindicatelor agri
cole și muncitorești locale.

Garanțiile constitutionale conti
nuă să fie suspendate și guvernul 
a trimis noi întăriri militare în 
această regiune.

Ministerul de interne a anunțat 
că au fost date ordine stricte ar
matei să îndepărteze de pe pămân
turile ocupate pe țărani „cu toate 
mijloacele necesare". ;
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