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Comitetului Central
1 Partidului Socialist Unit 

din Germania
. Consiliului de Miniștri 

al Republicii Democrate 
Germane

Dragi tovarăși,
Comitetul Central al Partidu- 

ui Muncitoresc Romîn și Consi- 
iul de Miniștri al Republicii 
opulare Romîne vă exprimă 
încerc condoleanțe în legătură 
Iu pierderea grea suferită prin 
hcetarea din viață a tov. Bruno 
Leuschner, membru al Biroului 
[oii tic al Comitetului Central al 
artidului Socialist Unit din Ger- 
nania, vicepreședinte al Consiliu- 
Lii de Miniștri al Republicii De- 
nocrate Germane.
I Comitetul Central 

al Partidului Muncitoresc 
Romîn

Consiliul de Miniștri
1 Republicii Populare Romine 

■ pisodul pe care-1 
relatăm mai jos s-a 
petrecut în urmă cu 
două săptămîni la 
Școala medie din 
Hîrlău — regiunea 
Iași. Utemiștii din 
reală aveau aduna- 
Avătămăniței Con-

clasa a Xl-a 
re generală, 
stantin — elev fruntaș la învă
țătură — luînd cuvîntul în adu
nare, și-a manifestat dezaproba
rea față de comportarea colegi
lor săi Comănici Sebastian și If
tode Mihai. Riposta : după adu
nare — în stradă — Comănici 
i-a trîntit lui Avătămăniței doi 
pumni sub bărbie...

Și iată acum un alt episod. 
Discutam în cancelaria ace
leași școli cu tovarășul director 
adjunct Vasile Tatar și. cu toVa-'

lba Iulia, oraș cu 
profunde rezonan
țe istorice, se tre
zește acum ir. fie
care dimineață in 
freamătul cu so
norizări specifice 

marilor transformări contem
porane. înălțimilor vechii ce
tăți, care pînă nu demult do
minau așezarea de pe Mureș 
și Ampoi, li s-au alăturat cele 
ale noii cetăți din beton și 
sticlă de la marginea orașului: 
Fabrica de produse refractare

Șantierul. întins pe o supra
față de 50 hectare, pare de la 
înălțimea coșului de fum — 
noua cotă care domină acum 
peisajul — un adevărat orășeL 
Fabrica va fi cea mai mare și 
mai modernă de acest fel din 

Cu ghiozdanul la restaurant
rășa Florica Minea, secretara co
mitetului U.T.M. I-am întrebat 
dacă în școală sînt elevi care în 
loc să se țină de carte își petrec 
timpul prin restaurante. Ne-au 
privit ■ cu o mare uimire : „In 
școala noastră nu veți găsi ase
menea . cazuri... !“ Bineînțeles că
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h
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răspunsul nu putea decît să ne 
bucure. Și totuși...

...Și totuși, să vedem de ce 
era • îngrijorat elevul Avătămăni- 
tei,, despre ce fapte a vorbit el 
în adunare ?

Comănici Sebastian și Iftode 
Mih’ai, sînt. ca și el, elevi în ul-

Orașe premiate
de Consiliul de Miniștri

RITM INTENS
LA TOATE COTELE

u

ceptivități. a acumulărilor de cu
noștințe să fie o treaptă cit mai 
solidă. Dar ce fac ei. Iftode și 
Comănici. elevi in dăsa a Xl-a 
a școlii medii ? Cum iși îmbo
gățesc ei cunoștințele de fizică, 
de chimie, de literatură, de știin-

cririjor.

trie naturale, cum iși cultivă ei 
talentele, aptitudinile ?

Faptele dovedesc clar: pier- 
zindu-fi o bună parte din timp 
in preocupări mărunte. în așa- 
nse distracții la cite un chef.

In primul trimestru, băieții 
aceștia de virsta laptelui, dar în

J

drăgostiti de vin. au obținut nu
mai note slabe și au rămas con- 
jenți la cile o materie. Mai firesc, 
nici nu se poate, de vreme ce 
biblioteca lor este raftul cu bău
turi al restaurantului. La ce se 
zindesc ei pentru viitor ? Comă
nici vrea să se înscrie la Insti- 

tutui de artă teatrală și cinema
tografică. să devină actor ! La 
noi oamenii de artă se bucură de 
prețuirea întregului popor. Dar 
această prețuire a fost ciștigată 
prin eforturi, prin muncă pasio
nată. prin studiu și abnegație.

...Iată de ce era îngrijorat Avă- 

w

tămăniței Așa cum elevii din 
miile de colective școlare -— 
unde domnește o atmosferă de 
colegialitate, de prietenie și aju
tor reciproc — sînt gata să-i a- 
jute să se îndrepte pe colegii 
care greșesc în atitudini, în com
portare -— tot așa și aici, la Școa

la medie din Hîrlău, elevul A- 
vătămăniței și colegii lui s-au 
simțit răspunzători de faptele lui 
Comănici și ale lui Iftode. Răs
punsul însă — s-a văzut.

...Am discutat din nou cu to
varășul director adjunct Vasile 
Tatar și cu tovarășa Florica Mi- 
nea, secretara comitetului U.T.M. 
Le-am povestit cele de mai sus. 
De această dată, uimirea a luat 
o altă întorsătură : „Se poate, 
dar nu credem că atitudinea a- 
cestor doi elevi să formeze obiec
tul unui articol de ziar. Și apoi, 
de ce să scrieți tocmai de la 
noi. Doar și în alte orașe există 
școli".

ADRIAN VASILESCU

(Continuare în pag. a IV-a)

cu disci-

culoasă le poate crea pentru pacea lumii 
întregi. Unindu-și glasul cu al celorlalte 
țări socialiste și al altor țări iubitoare de 
pace, guvernul Republicii Populare Romi
ne condamnă acțiunile agresive săvîrșite 
de forțele militare ale S.U.A. în Vietnam.

Guvernul Republicii Populare Romîne 
susține cu hotărîre cererile juste cuprinse 
în Declarația din 8 februarie a.c. a guver
nului Republicii Democrate Vietnam și 
consideră că este imperios necesar ca gu
vernul Statelor Unite ale Americii să pună 
capăt neîntîrziat acțiunilor sale agresive 
împotriva R. D. Vietnam, să înceteze ames
tecul inadmisibil în treburile interne ale 
poporului sud-vietnamez și intervenția mi
litară în Vietnamul de Sud, să aplice cu 
strictețe acordurile de la Geneva din 1954 
cu privire la Vietnam.

Poporul și guvernul romîn asigură gu
vernul Republicii Democrate Vietnam și 
poporul vietnamez, care de ani de zile 
luptă cu eroism pentru apărarea indepen
denței și suveranității naționale și pentru 
unificarea patriei sale, de toată solidarita
tea, simpatia și sprijinul lor frățesc. /

„Am fost chemat să văd un 
flăcău tuberculos. Intr-o cămă
ruță cu un singur ochi de geam 
fixat în zid, cu lut pe jos, încon
jurat de trei frați mai mici, zace 
bolnavul. Izolarea e cu neputință, 
căutarea lui de asemenea. Pen
tru astfel de bolnavi nu ne stau 
la dispoziție nici spitale, nici sa
natorii"...

„Pentru comuna P, așezată la 
o depărtare de 30 km. de reșe
dința plășii, nu există nici un a- 
gent sanitar, nici moașe. Nimeni 
nu mă poate informa la timp des
pre bolnavii care se ivesc aici. 
In caz de boală și Ia naștere, 
oamenii cheamă o bătrînă care 
face pe doftoroaia. La inspecție 
în comună am descoperit nouă 

.cazuri de angină difterică. Pînă 
la venirea mea, boala dăduse 
patru morți“...

Descrierea acestor realități 
crude face parte din zguduitoa
rea carte a doctorului George 
Ulieru „Din carnetul unui medic 
de plasă". Sînt însemnările unui 
medic care încerca să-și profe
seze nobila meserie acum 40 de 
ani — strădanie întîmpinată de 
guvernanții și instituțiile vremii 
cu o nepăsare plină de cinism. 
Și situația era aceiași peste tot în 
țara noastră, nu numai în plasa 
lui Ulieru. Iată ce se întîmpla 
într-un centru însemnat cum era 
Clujul, în anul 1932 : „Clinicile, 
neprimind nici tui spor peste bu
getul acordat, absolut insuficient, 
vor trebui să fie închise. Consi
liul nu-și poate lua răspunderea 
unei asemenea catastrofe". Sau : 
„De cîteva zile clinicile au rămas 
fără lumină, fără combustibil, iar 
medicamentele și pansamentele 
s-au epuizat complet". Sînt stri
găte de alarmă, cereri de ajutor 

trimise de consiliul clinicilor din 
Cluj guvernului — apeluri rămase 
fără răspuns.

Dacă tinerii 
care activează 
nele noastre, 
nuare la însemnăril'e doctorului 
Ulieru s-ar vedea puși în fața u- 
nei sarcini dificile prin bogăția 
materialului, a documentelor po
zitive.

Astăzi grija față de om și de 
sănătatea sa stă în centrul aten
ției partidului și guvernului no
stru.

Rețeaua sanitară din țara noa
stră a crescut foarte mult. întrea
ga populație este asigurată cu cele 
mai eficace medicamente. De la 
naștere începmd și pînă la cei 
mai adînci ani ai bătrîneții, în 
noile condiții sociale de la noi, 
oamenii au asigurate în perma
nență cele mai bune condiții de 
a-și îngriji și fortifica sănătatea. 
Peste 27 000 medici consultă zil
nic pe oamenii muncii, ajutați de 
18 000 asistenți medicali. In toa
te marile centre industriale ac
tivează clinici, spitale, sanatorii 
ș.a. care asigură cetățenilor o a- 
sistență sanitară de nivel ridicat.

De la circa 30 000 paturi exi
stente în spitale și clinici în a- 
nul 1939 — astăzi numărul lor 
a trecut de 126 000.

Sutele de dispensare medicale, 
ambulanțele și caravanele, care 
străbat fără răgaz cele mai înde
părtate ținuturi ale țării — dis
pensarele medicale amenajate în 
fiecare comună și alte zeci și 
zeci de măsuri luate pentru dez
voltarea rețetei sanitare, dove
desc o dată mai mult grija regi
mului democrat-popular pentru

(Continuare în pag. a IV-a)



ormarea la tineri a 
unor concepții ști
ințifice despre lu
me constituie un 
obiectiv impor
tant al muncii e- 

ducative desfășu- 
Irată de organizațiile U.T.M. In 

acest scop sînt organizate ne
numărate activități interesan- 

E te, atractive. Practica ultimilor 
• ani a impus însă în mod deo- 
Isebit cercurile tinerilor natu

raliști ca una din formele cele 
Smai atractive pentru o educa

ție științifică eficientă a tine-

B rețului.
■ In satele regiunii noastre 
| activează astăzi peste 300 de 
■ cercuri ale tinerilor naturaliști 
Ila care participă circa 18 000 

de tineri. Cu sprijinul or- 
Iganelor de partid, comite

tele raionale U.T.M. (Urziceni, 
Lehliu, Alexandria, Călărași, 

I Slobozia, Titu) au asigurat ca
aceste cercuri să fie conduse 

| de cadre de specialitate cu o

tememică pregătire (ingineri, 
profesori sau învățători).

Rezultatele bune obținute de 
multe cercuri în activitatea lor 
își găsesc explicația și în fap
tul că organele și organizațiile 
U.T.M. se ocupă mai mult de- 
cît în trecut de activitatea 
acestora; îi ajută pe responsa
bilii cercurilor, pe lectori, 
pentru ca fiecare activitate or
ganizată în cerc să aibă o mare 
eficiență educativă, să fie cit 
mai interesantă.

In comuna Peretu, de pildă, 
cercul condus de tovarășul 
Stanciu Alexandru se bucură 
de o largă popularitate, la șe
dințele sale participă un nu
măr mare de tineri. Și aceasta 
pentru că dezbaterile, experi
ențele care se fac dau răspuns 
unor probleme concrete care-i 
frământă pe tineri.

Cei 80 de tineri înscriși 
la acest cerc au participat cu 
mult interes la dezbaterea

CERCUL TINERILOR NATURALIȘTI

ȘCOALA A EDUCAȚIEI ȘTIINȚIFICE
tmor asemenea probleme: „A- 
pariția vieții pe pămînt", „O- 
riginea și evoluția omului", 
„Adevărul despre somn și vise", 
„Ce sînt eclipsele ?“, „Omul 
a deschis porțile Cosmosului", 
„Chimia în slujba omului" etc. 
fiecare lecție fiind însoțită de 
demonstrații sau experiențe 
practice. La lecția „Originea și 
evoluția omului", de exemplu, 
tov. lector Ștefania Ionescu 
a folosit expoziția cu planșe 
reprezentând aspecte din apa
riția și evoluția omului și mu
laje de cranii, ale celor mai

de oameni desco-vechi tipuri 
perite pe teritoriul patriei noa
stre.

In comuna Didești a intrat 
în practica comitetului U.T.M. 
de a antrena in actiritatea cer
cului și alți tineri specia
liști din comună (ingi
neri, medici, profesori) pentru 
a prezentat expuneri, a ajuta 
la organizarea unor experiențe 
interesante. Participind cu re
gularitate la cerc, membrii co
mitetului pot interveni opera
tiv pentru a-i îmbunătăți ac
tivitatea. De curind, comitetul

U.T.M. din această comună a 
analizat eficacitatea activității 
cercului. La ședință au partici
pat și tovarășii care au ținut 
sau urmează să țină expuneri.

Toți participanții au fost de 
acord să se dea mai multă a- 
tenție accesibilității fiecărei 
lecții, pe cit posibil să se evite 
termenii greu de înțeles, să se 
pună un mai mare accent pe 
combaterea superstițiilor. 1 n- 
tr-un mod asemănător pro
cedează și organizațiile U.T.M. 
din Albești, Făcăeni, Dor-Mă-

runt, Andrășești, Poenari Vul
pești, Teleorman, Stejaru etc.

Comitetul regional U.T.M., 
comitetele raionale sprijină 
totodată și inițiativa acelor co
mitete U.T.M. pe comună, 
responsabilii cercurilor care 
țin o legătură strînsă cu insti
tuții culturale, științifice, stații 
meteorologice, cărora le cer a- 
jutorul atît în pregătirea unor 
expuneri atractive, cit și în 
organizarea unor demonstrații 
cit mai reușite.

Am participat nu de mult la

Pentru viitorii
înfâptuiesc hotăririle
adunării de alegeri

utemiști
Înainte d'a scrie rîndurile de 

fotă, am citit cîteva cereri de 
primire în U.T.M. aduse cu o zi 
sau două mai înainte Fie că ce
rerea e redactată de un tînăr 
făran, un elev sau un funcțio
nar, toate spun simplu, dar con
vingător, de ce tinerii respec
tivi doresc să devină utemiști. 
în fiecare am citit, indiferent 
de modul de exprimare, 
celeași gînduri, aceleași 
zuin/e : „Doresc să intru 
organiza/ia U.T.M. pentru 
aici voi putea cunoaște și 
bine politica partidului nostru.

va a- 
maf 
sar- 

4 
fo'-

a- 
nă- 

în 
că 

moi

pentru că organizația mă ’ 
juta Să fiu un luptător și 
activ pentru înfăptuirea 
cinilor trasate de partid" 
semenea convingeri s-au 
mat la tineri ca.jp* rezultat fi
resc aljrle,.! din ce in ce mal 
frurrierise pe care o duc, dato
rită politicii înțelepte a parii 
dțrlui nostru, c,g un rețultat ol 
muncii de educare potnicâ des
fășurată de organizația de 
partid din comuna noastră, a 
participării tinerilor la nume
roasele aclivităti educative ini
țiate de organizația U.T.M.

Nu o dală, împreună cu se
cretarii organizațiilor U.T.M 
din comuna Ianca, raionul Fău-. 
rei, am analizat pe larg felul 
în care noi ne ocupăm de creș
terea, de educarea politică a 
viitorilor utemiști. De fiecare 
dată, concluzia a foit că orga
nizațiile din comuna noastră 
trebuie să aibă o aetivliate e- 
ducativă bogată, multilaterală, 
care să răspundă dorinței tine
rilor de a cunoaște mai~bine po
litica partidului nostru, de a ști 
cit mai multe despre caracterul 
revoluționar al organizației 
noastre, despre sarcinile pe care, 
partidul le-a pus în fata U.T.M. 
Iată de ce, în fata tinerilor am 
invitat să ia cuvîntui activiști 
de partid și de stat care le-au 
vorbit despre partid, despre 
politica sa internă și externă. 
La cămirull cultural. In adună: 
rile generale U.T.M. la care 
au fost invitați și ceilalți ti
neri din comună, am vorbit pș 
larg despre caracterul revolu
ționar a) organizației noastre, 
despre faptul că U.T.M. luptă 
cu toate forțele sale pentru în
făptuirea politicii partidului 
nostru. Nu- de mult la- o „joie 
a tineretului" am prezentat ex
punerea „Cinstea și mindria de 
a fi utemist". Expunerea a fost 
ascultată cu mult interes de ti
neri și datorită laptului că e- 
xemplele citate de eonlererltiat 
au fost luate din viata șl munca 
utemiștilor din cooperativa 
noastră agricolă. In educarea 
politică a tuturor tinerilor din 
comună un rol important îl are 
și învătămintul politic. O parte 
din viitorii utemiști sînt astăzi 
încadrați în cele 5 cercuri po
litice de studiere a Statutului 
U.T.M. Un număr însemnat par
ticipă cu regularitate la 
clurile de conferințe.

Dar munca de educare a 11 
nerilor nu se rezumă numai la 
cele amintite. Adeseori, în dis
cuțiile pe care le avem cu ti
nerii, îi întrebăm cam ce ar

ci-

dori să organizăm, la ce fel de 
activități ar vrea să participe. 
In urma unei asemenea discu
ții s-a născut și ideea organiză
rii unei seri închinată preiace- 
rilor care au avut loc in corFai- 
nâ noastră in anii puterii popu
lare. In acest scop l-am invitai 
să vorbească în lata tinerilor pe 
tovarășul Făta Socoriceanu. 
președintele cooperativei agri
cole de producție. Erau prezenti 
mulfi băieți Și iele foarte ti
neri, care lucrau în cooperati
vă doar de cîteva luni. Expu 
noma președintelui a tost deo
sebit de interesantă. El a des
cris pe larg drumul parcurs de 
cooperatori de la dala de 10 
martie 1952, cu cele 450 ha de 
pămînt, 20 de boi și 30 de cai. 
pină in 1965, cînd iondul de 
bază numără aproape 7 OOO 000 
lei. In cuvîntui său, președin
tele a dai multe exemple de 
utemiști tvre i&mi adus o con
tribuție însemnată iă dezvolta
rea cooperativei agricole.

Noi ne-rim străduit în întrea
ga activitate să nu neglijăm 
nimic din ceea ce ii interesează 
pe tineri. Or, este știut că ti
neretul este dornic de cultură, 
dorește să cînte, să danseze 
La căminul cultural, la club, 
sînt organizate zilnic — mai 
alea acum. în perioada de. 
iarnă, acțiuni cultural-educati
ve la care sînt nelipsiti toii ti
nerii din comună. Dar ei nu 
trebuie să fie numai spectatori, 
ci să ia parte activă Ia pre
gătirea și desfășurarea acțiuni
lor respective. Ținînd seama 
de numărul mare de tineri care 
doresc să devină artiști ama
tori, am stabilit înființarea u- 
nei formații de cor, lărgirea e- 
ehipelor de teatru, de dansuri 
și a brigăzii artistice.

Concursurile „Cine știe, răs
punde", excursiile, acțiunile de 
muncă patriotică, vizitele în 
cooperativele agricole din îm
prejurimi, întrecerile 
— slnt 
la 
cu plăcere, 
le organizate , in.
Șuțu, Plopu, Perișoru, cit și la 
excursiile- făcute la București, 
unde am vizitat Expoziția re
alizărilor economiei naționale, 
au fost invitafi și tinerii care nu 
erau încă membri 
Aceste acțiuni, și 
i-au atras spre 
noastră. In felul 
înainte de a face 
primire in rîndul 
tinerii respectivi sînt prezenți 
in viața și munca organizației 
noastre-

în ultimele două săptămini, 
alți 12 tineri au intrat în rîn
durile organizației noastre. 
Și la întrebarea „De ce vrei să 
devii utemist' au dat cu toții a- 
celași răspuns: „Pentru că acti
vitatea organizației U.T.M. mă 
ajută să cunosc mal bine poli
tica partidului nostru, să lupi 
cu și mai mull succes pentru 
înfăptuirea ei".

Organizația U.T.M. de la Oficiu! 
orășenesc de exploatare T.T. cu
prinde un numdr mic de utemiști. 
Cu tolii însă lucrează într-un sec
tor foarte important din „Direcția 
Regională P.T.T.R. Galați" : Cen
trală automată. Centrală interur
bană, telegraf și telefon urban. La 
adunarea de dare de seamă si ale
geri U.T.M., s-a făcut o temeinici 
analiză a muncii organizației 
s-au adoptat hotărlri pentru ac
tivitatea viitoare. La loc de frunte 
cu stat măsurile ce trebuie luase 
de biroul organizației pentru mo
bilizarea tuturor tinerilor la înde
plinirea planului de producție. 
Chiar din primele zile, noul birou 
a trecut la traducerea 
hcfărîrilor luate.

Deși tinerii din
U.T.M. lac parte din 
sectoare de activitate, 
rout organizației U.T.M. se ocupă 
îndeaproape de felul cum frecven- 
tează tinerii cursul de ridicare a 
calificării profesionale, cum studia
ză și cum aplică cele învățate la 
locul de muncă. Pentru aprofun
darea cunoștințelor tehnice, au fost 
invitați diverși specialiști care au 
prezentat expuneri legate de rrlun- 
ca tinerilor, s-a tăcui prezentarea 
unor cărți de specialitate. Nu sfn’ 

. pierdute din vedere nici activită- 
caracter cultural-educauv. 
ize ■ se otg^-iizeară -citirea 
iv a ziarelor si revistelor, 
iză cu atentie documente

le de partid sl de stat. De curind. 
ai fost organizată o câLdlorie pe 
harta patriei, un turnai vorbit : 
„Noi obiective economice în re
giunea noastră", s-a organizat vi
zitarea Muzeului de istorie și știin
țe naturale, a Cămbinatulitf side
rurgic si a Uzinei de. tablă subțire 
din oraș.

in viată o

organizație 
mai multe 
totuși bi

J,

o ședință a cercului naturaliș- 
tilor din comuna Vedea. In 
fața a peste 100 de tineri, pro
fesorul de fizică Dîrmină Du
mitru a explicat unele feno
mene meteorologice, folosind 
în acest scop o expoziție îm
prumutată de la Comitetul de 
cultură și artă, cuprinzînd 
planșe care arătau cum se for
mează norii, fulgerul, trăzne- 
tul, ploaia, curcubeul, vîntul, 
zăpada, grindina, ceața, ghea
ța etc. In plus, a fost împrovi- 

„ zată o stație meteorologică fo
losind o serie de aparate spe
ciale împrumutate de la .Stația 
de meteorologie, demonst.rînd 
cu ajutorul acestora circuitul 
curenților atmosferici, cum se 

’ face schimbarea de la o tem
peratură la alta, cum se for
mează ceața și alte fenomene.

Trebuie spus, însă, că mai a- 
vem și cercuri cu o activitate 
slabă. Cauza principală o 
constituie faptul că unele 
organe și organizații U.T.M. 
acordă încă puțină aten
ție activității cercurilor, lă- 

| sîndu-le să meargă „de la 
sine", așa cum se întîmplă 

Iin raioanele Drăgănești-Vlașca 
și Oltenița. In aceste raioane, 

I activiștii U.T.M., membrii co
misiilor pentru învățămint po- 

Ilitic, nu participă la activitatea 
cercurilor, nu ajută suficient 

a organizațiile U.T.M., responsa- 
■ bilii cercurilor în organizarea 
J expunerilor, demonstrațiilor 
■ experiențelor practice. 
I Pentru îmbunătățirea con

tinuă a activității cercuri- 
Ilor tinerilor naturaliști, comi

tetul regional și comitetele ra
ionale U.T.M. au luat o seamă 

I de măsuri.
■ Ne-am propus în primul rînd 
Isă generalizăm experiența 

bună existentă in- multe 
_ cercuri. In acest scop s-a do- 
X» ■■■* MM ■ MM ■■

vedit cit se poate de utilă con* . 
sfătuirea organizată la Roșiori ■ 
de Vede cu toți responsabilii I 
cercurilor tinerilor naturaliști ■ 
din raion. La ea au participat g 
secretarii comitetelor U.T.M. _ 
pe comună, aparatul comitetu- I 
lui raional U.T.M. Au fost in
vitați, totodată; secretarii cu 
problemele de propagandă ai 
comitetelor raionale U.T.M. 
Consfătuirea a prilejuit un 
rodnic schimb de experiență, 
atît în ceea ce ;
nutul activității cercurilor, cit 
și modul în care organele, or
ganizațiile U.T.M. trebuie să 
se ocupe de îndrumarea ace
stora. Toate comitetele raio
nale U.T.M. vor organiza în a- 
ceastă lună, cu ocazia ț 
lor de pregătire a secretarilor 
U.T.M., ample dezbateri în le
gătură cu activitatea cercurilor 
tinerilor naturaliști. Periodic,- 
la raion și pe centre de co- 
mu'ne, se vor organiză schim
buri de i 
colectivele de conducere, cu 
lectorii care țin expuneri. 
Noi am luat totodată mă
surile necesare pentru a a- . 
sigura ca broșura 
prietena noastră" volumul II, 
să ajungă la toate cercurile 
tinerilor naturaliști.

Pentru popularizarea știin
ței în 1 
vom acorda în continuare tot 
sprijinul nostru < 
existente, vom depune toate 
eforturile pentru răspindirea, 
experienței celor mai 
dintre ele, pentru a 
eficacitatea educativă a 
vității tuturor cercurilor tine-1 
rilor naturaliști.

I
____ I

privește conți- g
i rorniirilrw fot

I
I

ședințe- g

1
..........

experiență, discuții cu 8
sie de conducere, cu ■

tl
-u le u- n
„Știința, S 
mul TT ®

I
iru popularizarea știin- g 
rîndul maselor de tineri, H

cercurilor I
ine

i
I

bune 
mări 
acti-

_____ I
regional U.T.M. București |

NICOLAE ROVINARU 
secretar al Comitetului

Dare de seamă anuală
Zilele trecute, a avut 

plenara activului U.T.M. 
la Grupul nr. 1 construcții din 
orașul Iași în care Mihai Bo- 
can, secretarul comitetului 
U.T.M., a prezentat darea de 
seamă anuală. Atît din darea 
de seamă, cît și din cuvîntui 
participanților, a reieșit faptul 
că în ultima perioadă, orga
nizațiile U.T.M. de pe șantie
re s-au ocupat mai bine de 
mobilizarea tinerilor la înde
plinirea ritmică a planului de 
producție, îmbunătățirea ca
lității lucrărilor, reducerea 
prețului de cost, scurtarea ter
menelor de execuție, gospodă
rirea materialelor etc- Pentru 
anul acesta, în fața construc
torilor de la Grupul nr. 1
construcții stau sarcin^^ îhă| rșțai6r GH LARGU ,

loc 
de

te. Angajamentele luate pre
văd ca pînă la 1 Mai să fie 
date în folosință oamenilor 
muncii 480 de apartamente, 
iar pină la 23 August, 1 290.

Printre măsurile stabilite cu 
acest prilej se numără și cele 
referitoare la sprijinirea dife
rențiată a tinerilor pentru ri
dicarea calificării profesio
nale , (mobilizarea acestora la 
cursuri, organizarea unor con
cursuri pe 
stabilit, de 
ganizațiile 
rească mai
cum își îndeplinesc tinerii an
gajamentele privind calitatea 
lucrărilor, să acorde tinerilor 
sprijin concret în acest sens.

meserii etc). S-a 
asemenea, ca or- 
U-T-M, să urmă’ 
îndeaproape felul

tot âtîtea 
care tinerii 

Atît

sportive 
activități 
participă 
la vizite- 
comunele

Memb.si comitetului U.T.M. 
al scolii procesionale din ca
drul Grupului școlar „Stea
gul roșu" Brașov chibzuiesc 
cu grijă fiecare acfiune tra

sată in planul de muncă

ION VERMON

Și în comuna Izvoarele,; regiunea Ploiești, cartea este 
prieten apropiat dl tineretului. Dovada o constituie și faptul 
că biblioteca este zilnic frecventată de un număr mare de tineri 
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In urmă cu eîfi- 
va ani, singura 
„formație" artistică 
din comuna Căian, 
raionul Gherla, nu
măra- un băiat și o 
fată, care mai pre
zenta din cînd în 
cînd, înaintea unor 
adunături, cite un 
moment vesel... Am 
trecut de curînd 
din nOu prin aceas
tă comună. Forma
țiile artistice care 
activează in cadrul 
căminului cultural 
numără peste 100 
de tineri și tinere.

Acesta este rezul
tatul unei munci a- 
tente, cu fiecare om 
în parte. Am să 
dau doar cîteva e- 
xemple : 
mult 
mai 
neri 
neau

cu mai 
timp în urmă, 
erau unii li
căre susți- 

că dacă s-au
. ai, U.T.M. 
multe altele 

organizația 
acesta, încă 
cererea de 
utemiștilor.

ti- 
bi- 
cu 
in 

în- 
or-

ION CIUPALĂ 
secretar al comitetului U.T.M. 

din comuna Ianca, 
raionul Făurel

nerul agronom ne-am sfătuit 
cum să procedăm pentru ca 
participarea tinerilor la aceas
tă acțiune să fie cit mai mare, 
iar lucrarea să fie de cea mai 
bună calitate. într-o adunare 
generală U.T.M. deschisă, co
mitetul U.T.M. a invitat pe 
inginerul agronom Virgil Sin- 
culescu să le explice tinerilor

Experiență reușită
Comitetul U.T.M. al Institu

tului „Dr. I. Cantacuzino" din 
Capitală organizează intere
sante seri pentru cunoașterea 
muzicii. Iată cum s-a desfășu
rat una dintre ele. La început, 
doctorul Voiculescu Constan
tin, secretarul comitetului 
U.T.M., a vorbit despre „Ro
mantismul muzical", folosind 
discuri cu compoziții ale lui 
Berlioz, Liszt. Beethoven. S-a 
constatat că asemenea expu
neri libere sînt mai plăcute și 
accesibile. A urmat apoi un 
concurs „Cine știe, cîștigă" pe 
teme de muzică ușoară. Cîști- 
gătorii au fost tinerii David

Mioara (muncitor ser-vaccin), 
Sima Florin și Nicul eseu Vla
dimir (biologi).

Tinerii au aflat lucruri noi, 
și-au reîmprospătat cunoștin
țele din domeniul muzicii. Re
uniunea a fost reușită.

Comitetul U.T.M. al institu
tului se ocupă cu perseverență 
de problemele educației este
tice în cadrul „Joilor tinere
tului" și a altor forme iniția
te printre care : cercul „Prie
tenii literaturii", vizionări co
lective de expoziții și specta
cole etc.

MARIUS TEODORESCU 
doctor

cu- 
țină 

ti
se

în nou] sector de care răs
pund acum (comunele Ionești, 
Buzoiești, Cornățel), am căutat 
în primul rînd să cunosc 
nerii din comitetele și 
rourile U.T.M., oamenii 
care aveam să lucrez 
viitor. Atenția mi-am 
dreptat-o în special spre
ganizațiile U.T.M. din brigăzi. 
Mulți utemiști din organele de 
conducere nu aveau experien
ță, erau aleși în această 
muncă pentru prima dată. 
Am înțeles că trebuie să-i a- 
jut în primul rînd să 
noască de ce trebuie să 
seama la alcătuirea 
nui plan de muncă, cum
pregătește și se desfășoară a- 
dunarea generală, de ce e bine 
ca fiecare utemist să aibă o 
sarcină de îndeplinit etc. Cînd 
ajung în sector, mi-am făcut 
obiceiul să discut nu numai 
cu secretarul U.T.M. ci cu în
tregul comitet.

Fiecare problemă o judecăm 
împreună și tot împreună sta
bilim măsurile cele mai potri
vite pentru îndeplinirea sar
cinii respective. Pentru mine 
însă, aș putea spune că abia 
după aceea începe partea cea 
mai grea, dar și cea mai in
teresantă — munca de îndru
mare concretă. Cîteva exem
ple. Cooperativa agricolă de 
producție din Cornățel avea 
de desfundat și terasat 10 ha 
pentru viță de vie. Lucrările 
erau puțin cam întîrziate. îm
preună cu membrii comitetu
lui, cu președintele, cu ingi-

căsătorit au in
trat în rîndurile 
„oamenilor serioși" 
și nu mai pot urca 
pe scenă. Chiar și 
unii părinți nu erau 
de acord ca fetele 
lor să fie „artiste".

Secretarul comi
tetului U.T.M., di
rectorul căminului 
cultural, au stat de 
vorbă cu fiecare 
dintre aceștia. Li 
s-a arătat de ce e 
bine ca fiicele lor 
să participe la ac
țiunile cultural- 
educative, ele fiin- 
du-le necesare în 

îmbogățirea cuno
ștințelor lor po-

cultură 
Această 
a /ost 
și în a- 
generale

litice, de 
generală, 
problemă 
dezbătută 
dunările
U.T.M. Trebuia însă 
ca cineva să facă 
începutul. Și acesta 
a fost Vasile Bon- 
dor, directorul că
minului cultural, 
primul care și-a 
convins soția să ur
ce pe scenă împreu
nă cu el. Au urmat 
apoi și alte familii 
tinere. Intii Maria 
și Aurel Săuas, a- 
poi Vasile și Tudo- 
sia Negrea, Grigore 
și Ana Nuț. Unii 
la cor, alții în for-

mația. 
dar cei mai 
în echipa de dan
suri. Era acum ne
cesar să se organi
zeze mai multe ac
tivități interesante, 
educative — capabi
le să-i atragă spre 
căminul cultural pe 
toți tinerii din co
mună. Și acest lu
cru s-a făcut. Am 
participat de curînd 
la activitățile cul
tural-educative or
ganizate în decursul 
a două zile și măr
turisesc că nu 
regret. Seara dis
tractivă pentru ti
neret a cuprins și

teatru, o conferința despre 
mulți realizările Obținute 

de poporul nostru 
condus de partid în 
anii regimului de
mocrat popular. A 
urmat apoi pro
gramul brigăzii ar
tistice intitulat 
„Viață nouă, sat 
nou“. După' aceea, 
tinerii au dansat, 
au participat la di
ferite jocuri dis
tractive. Programul 
celor două zile mai 
cuprindea activi
tăți în cadrul celor 
20 de cercuri de ci
tit, repetiție la pie
sa de teatru și bri
gada artistică, in-

vățarea de eînteeo 
revoluționare, un 
film pentru tineret; 
In aceeași perioadă 
a avut loc și o șe
dință a cercului na- 
turaliștilor. Urmă
rind activitățile 
culturale din cele

■ două zile, mi-am 
dat seama că dato
rită priceperii cu 
care comitetul
U.T.M., conducerea 
căminului cultural 
stabilesc programe-- 
le și alcătuiesc re
pertoriul 
formații, 
rența cu 
măresc
acțiunilor propuse, 
tinerii au îndrăgit 
activitatea culturală 
și participă cu plă
cere la ea.

fiecărei 
perseve- 

care ur- 
realizarea

ROMULUS PA VEN

tineri, lucrurile într-o vreme 
nu stăteau prea bine. Produc
țiile nu erau pe măsura posi
bilităților. Membrii comitetu
lui U.T.M. pe cooperativă au 
primit cu interes propunerea 
de a merge la fața locului, 
pentru a găsi cauzele. Am 
mers și eu împreună cu ei. Ma
joritatea tinerilor erau noi în 
meserie. Era nevoie deci, să

nerea lor s-a organizat apoi o 
vizită la cooperativa agricolă 
de la Rica, unde există o bună 
experiență în creșterea anima
lelor. Am constatat că tinerii 
de la sectorul zootehnic citeau 
puține cărți de specialitate. 
Comitetul U.T.M. s-a îngrijit 
să se amenajeze aici o biblio
tecă volantă, iar tehniciană

Cunoașterea experienței po
zitive acumulată de unele or
ganizații U.T.M. în anumite 
domenii și generalizarea aces
teia are un rol deosebit în 
activitatea noastră, a instruc
torilor. Pentru ca experiența 
să devină un bun al tuturor, 
depinde în primul rînd de 
felul cum sînt organizate

INSTRUCTORUL RAIONAL

PE TEREN
corn se fac terasele, cum se 
cultivă vița de vie, ce venituri 
aduce ea cooperativei și, bine
înțeles, membrilor cooperatori. 
S-au dat exemple și de la coo
perativele agricole din apro
piere. Am sugerat 
brilor comitetului 
re să răspundă 
grupă de tineri
crează la desfundat și terasat. 
Cele 10 ha au fost desfundate 
și terasate într-un timp foarte 
scurt.

Tot la Cornățel, la organi
zația nr. 1 de la sectorul zoo
tehnic în care lucrează 11

apoi mem- 
ca fieca- 

de cîte o 
care lu-

fie ajutați pentru a învăța 
meseria, a-și îmbogăți cunoș
tințele profesionale. Comite
tul U.T.M. s-a orientat bine 
organizînd mai întîi o aduna
re generală U.T.M. Fiecare 
tînăr îngrijitor de animale a 
povestit cum lucrează el. Au 
luat cuvîntui și doi îngrijitori 
fruntași: Gheorghe Simion și 
Dumitru Grigore care au vor
bit pe larg despre experiența 
lor. In această adunare, ute- 
miștii au stabilit ca tinerilor 
care lucrează aici să li se pre
zinte cîteva conferințe legate 
de munca lor. Tot la propu-

veterinară, Panait Ana, a răs
puns cu bucurie invitației de 
a prezenta tinerilor îngrijitori 
de animale noutățile apă
rute în legătură cu munca 
lor. Toți îngrijitorii urmau 
cursurile zootehnice. Le erau 
necesare însă și unele cunoș
tințe practice. De aceea, comi
tetul U.T.M., cu sprijinul con
siliului de conducere, a stabilit 
nu numai ca toate lecțiile să 
fie însoțite de demonstrații 
practice, dar ca unele lecții să 
fie predate la fața locului. Re
zultatele sînt incomparabil 
mai bune.

schimburile de experiență, dar 
mai ales cum se aplică în via
ță cele învățate. La'Cornățel, 
de exemplu, munca culturală, 
pe la începutul iernii, era des
tul de slabă, în timp ce Ia Bu
zoiești se desfășura o intere
santă și multilaterală activita
te. Am sprijinit 
tul U.T.M. din
Buzoiești să organizeze o seară 
distractivă la care am invitat 
și pe membrii comitetului 
U.T.M. din Cornățel. Pînă să 
înceapă programul, cei din Bu
zoiești le-au explicat pe larg

comite- 
comuna

vecinilor lor cum alcătuiesc 
planul comun de muncă cu 
căminul cultural, cum stabi
lesc programele diferitelor 
manifestări, cum urmăresc în
deplinirea sarcinilor. Simion 
Maria, secretara comitetului 
U.T.M. din comuna Buzoiești, 
a răspuns cu multă bucurie la 
întrebările puse de veci
nii lor. Ajunși în sat, am 
urmărit și ajutat în același 
timp ca cele învățate să fie 
traduse în viață. Acum, în co
muna Cornățel există o for
mație de cor. o brigadă artis
tică, echipă de teatru, formații 
care numără mai bine de 150 
de tineri.

In rîndurile de față am rela
tat doar cîteva aspecte ale 
muncii mele de instructor. 
Cunoscînd sarcinile mari care 
stau în fața organizației noas
tre voi ajuta mai mult organi
zațiile de bază din sector pen
tru a întări munca de educare 
politică a tinerilor, de antre
nare a tuturor tinerilor coope
ratori la întrecerea socialistă 
în vederea obținerii unor pro- ; 
ducții sporite agricole vegeta- 
le și animale. Aș îl bucuros să £ 
citesc în coloanele ziarului și 9 
articole scrise de alți instruc
tori. Un schimb de experiență 
pe această cale nu ar putea 
decît să ne folosească.

GHEORGHE DINA 
instructor al Comitetului raio- 

nai V.T.M. Costești



de NICHITA STÂNEȘCU

t
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ora în cinci colturi, ora luceafăr, 
răsărind chiar acum, pentru că a răsărit 
de totdeauna

înconjurînd maturitatea noastră, la fel cu* 
a înconjurat propriile ei seoJunde.

Iată,
trupul meu se ridică-n picioare, de-odată 
ca să-mi urmeze sufletul, trupul meu — 
umbră în relief a nepipăitului suflet,

și gura mi-o deschid, fintînă spontană, 
cu străfundul săpat spre cerul cu stele, 
și strigăt dau și murmur 
și nume Încheg, nu din silabe, d din riuri, 
din mun{i, din șesuri și din țărmuri de mare, 
nume rotund, demn de tine 
pămtnt al nașterii mele : 
Romînia.

II
Fiecare pas pe care-1 far.
își pune timpla ecoului pe un os, 
așa cum își pun rîurile apa peste prundișurila 
din piatră albă.

Fiecare gură de aer pe care o iau 
ține în ea gustul sborurilor de păsări, 
și-al căderilor de ploi, torențiale.

Fiecare privire zvîrlită-n-nainte, 
lovește un umăr de copac născut odată cu ea 
sau amintit dintr-o mirare 
a anilor fragezi.

Fiecare amintire e la fel de profundă 
ca ancora Mioriței 
finind corabia acestor nervi întinși, 
nemișcată, 
în port, Ia Tomis...

Fiecare speranță
își înfige coarnele de lună 
în albastrul ceresc, fluturat ațîțător 
înainte-i
de goana nebună a pămîntului înaintînd 
spre constelația Lyrei.

Fiecare secundă 
are-n ea o ușă deschisă spre împlinire.

Pe clanța acestei uși, îmi las pumnul, 
piciorul meu izbește în stinghia ușii 
și, iat-o, smulsă din țîțîni 
prăbușindu-se-n memoria mea fără fund, 
lăsîndu-mă-n-naintea țării materne 
matur 
și adăugîndu-mă ei aidoma Oltului—Dunării, 
aidoma Dunării — Mării Negre.

III
Țară cu contururi amintind de-o inimă, 
pulsînd în pieptul Europei, 
plai verde alunecînd pe drumul 
de zi-noapte, zi-noapte — zi 
de-a lungul liniei, numite patru zeci și cinci 
Țară văzută cu ochirii liber din lună 
și de mai departe încă.

Țară — pămint, țară — idee
Țară linie-a vieții, 
profund scrisă în pălmi

Țară cu lanț de munți în mijloc 
asemenea unui circ lunar populat 
de oameni înalți

Țară cu strămoși pînă-n fundul pămîntului 
dar cu ochii curați, de copil

Țară întinzîndu-și brațele spre viitor 
și culegîndu-1 de pe ramura timpului, 
firesc 
cum ai culege mărul roșu 
plin de tulburătoare miresme.

IV
Care e partea ta de rațiune, 
care e partea ta de vis ?

Viaducte unind două stînci sînt viețile noastre, 
șir, nesfîrșit, ca-n oglinzi paralele 
viețile noastre.
Niciodată visul să nu rămînă singur 
să nu se-nstrăineze vreodată 
de visare, rațiunea, 
cum nu se poate înstrăina 
relieful imaginii văzută-n oglindă, 
de luciul ei plan.

V
Griul e rațiunea pămîntului, se cuvin* 
cîntafă istoria lui, se cuvine 
timpul să ia forma plinii, aid, 
pe marile cîmpuri 
în metalica lună de vară

Griul e rațiunea pămîntului, — o știu 
viețile risipite, ale iobagilor de demult 
sau ridicate la nețuri, acele strigăte 
ale foamei.

Plinea e visul pămîntului, 
vis de iarnă, sfărimlnd straturi groase 
de ghiață

Carul de triumf al zeiței belșugului 
are drept roți 
două plini rotunde

Plinea e visul pămîntului 
niciodată înstrăinat de bobul de grîu, 
așa cum griul niciodată nu se-nstrăinează 
de rădăcina care-1 ține.

Așa cum rădăcina nu se-nstrăinează 
de pămîntul ce-o naște 
așa cum nu se-nstrăinează niciodată 
pămîntul,
de cei care-1 lucrează, schimbîndu-1 
încetul cu-ncetul, după chipul omului viu

VI
Loc înalt,
loc al mîndriei.

vei schele — rampă de iaxsare 
a sărilor orașe, a «arilor «ztoa

Vei schele «etilice, scări 
pe care virsta «at ară a tăru arcă spre rest.

Loc leatt 
loc al mtadriei.

cu admirație

leyătară gordtaaă a ratnaii ca visai 
nod gordian pe care
■id ie*'-*- săbiile poiferooe ale testam 
ee l pot tăia,

asa cea nu poți tăia 
cu aid na fel de sabie
cabra mișcătoare a ramure; — 
de aișcătoarea ramură.

Iată, a venit ora «are. băttad
In goagnl soarelui.
ora le tind colțuri, ora luceaiăr 
băttad etapa now victorioasă 
pe aceste tăriauri ale sodalisaului!

VII
Oțelul e rațiunea Hunedoarei 
arterele lui de foc
bucle de foc ale literelor care scriu 
cuvîntul pace.

Otelul e rațiunea Hunedoarei 
rațiunea luminiscentă iluminind

tată. aceasta e partea ta de r 
Uf partea ta de nj

VW
Scut ale pemezzL

Cum se-«virte păutaaCui tu țcrui axei ha;

ia al doflea războt

Csm a tori ea străpunsă cu gioute 
ia Grtrița.

IX
fdemtac cu tara « de aceea cei «ai iubit 
de tară. 1,11 WB*Ca'

«drufte o visul tării, de aceea 
cei mai >uM de visai țării, — 
Partidei a scris pe tabia șantierului 
■■■< li Ke^blidi Populare Roatne 
si M.ta0 iscălim ta coatmuare 
cu will noastre.
garanție — a rațiunii
șia.vtsuluL

X
lată. ora-n duci colțuri a bătut 
era cîntecului.

Se arată anotimpurile acestui pămint 
pa u«ă s ara — vara — toamna — iama — primăvara

bărbatul matur. bătrinuL șl tar

Se arata anotwpurile.
Se poate vedea

De ta vis. ta rațiune și apoi la slsu mplimt 
se arată drumuL se arată calea.
sensul

Se arată cerul, se arată pămîntul. 
se arată țara, plaiul el verde 
european

Se-arată peninsula Europei, apoi
Aid pe sartser se- nrață 
«■ s-a născut demnitatea acestei țări.

petrochimice-de-la-Onești
sprîncenele oțelarilor aplecate deasupra lui 
aidoma celui însetat 
deasupra fîntinii.

Oțelul, fîntînă orizontală cțirgînd 
în gălețile mari ale lingotierelor 
din care vor bea cu boturi însetate 
laminoarele.

Secera și ciocanul, sînt visu-mplinit 
al oțelului
sonda, tractorul, ancora, 
roata dințată a orașului 
cuplată cu roata dințată 
a cerului, cu stele. — 
împingînd mereu și mereu 
anotimpurile spre primăvară — 
mereu ți mereu spre o primăvară mai înaltă, 
mai desfășurată.

Secera și ciocanuL iată pecetile 
cu care visul își pune 
iscălitura 
pe cimpii. pe dealuri, pe munți 
pe țărm urii mării foșnind 
in scoicile de sidef ale blocurilor

Secera și ciocanuL iată pecetile 
unui vis împlinit iluturînd 
pe steagurile partidului muncitoresc.

Secera ți ciocanuL iată însemnele puterii

Cocbixtu] de cauciuc produse

unde s-a născut 
dnd s-a născut.

Aici pe șantier se-nvață, 
care e rațiunea țării 
care e visai țării

Aici pe șantier se dovedește, 
cu probe-ale realului.
ale sentimentelor
împlinite,
că rațiunea țării e partidul 
că visul țării este comunismul 
că rațiunea, visul, nu pot fi despărțite, 
pentru că sas născut odată.

Aid pe șantier se învață 
că fericire-nseamnă 
din ce în ce mai repede, din ce în ce 
mai repede.
să transformi viitorul în prezent.

Secretai fericirii constă
in viteză, 
dar na. na beția vitezei, aceea 
pe care-o mașină de curse , ți-o dă 
pe șoselele plane

Ci viteza apropierii iubirii, înțelepdunii 
cu care viitorul-se-apropie.

Foto : AGERPRES

însuși globul terestru, se arată 
mersul planetelor apropiindu-se 
și-ndepărtîndu-se 
ritmic de soare 
asemenea globulelor roșii și albe de inimă

Iată ora-n cinci colțuri, ora luceafăr, 
ora cîntecului 
a bătut.

Se arată o lumină mare curbîndu-se ușor 
în apropierea pămîntului și-a stelelor

Se arată întîmplări care vor fi, priveliști 
care vor fi,
oameni care-se vor naște...

XI
Tu rațiune, tu vis al vieților noastre 
mă ridic în picioare și stau 
cu capul descoperit, și cînt 
un cîntec al pămîntului, apei, al aerului, 
io* ului...

Te slăvesc Romînie pămint. strămoșesc

Un cîntec despre oameni, despre timp, 
despre noțiunile simple, rădăcini 
ale amplelor visuri

Mă ridic și cint un cîntec 
despre inima cîntecului.'
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ÎNTÎLNIRILE CANDIDATILOR CU ALEGĂTORII

Sfat rodnic
pentru noi A jC W ■ > >înfăptuiri

Cu o seară mai 
înainte, pe ulițele 
din Pecineaga, una 
din cele mai mari 
comune din raionul 
Negru Vodă, era un 
adevărat furnicar. 
Membrii consiliului 
de conducere, briga
dierii, cooperatorii 
care doreau să afle 
mai devreme ce a- 
veau să facă a doua 
zi se îndreptau spre 
sediul cooperativei 
agricole de produc
ție, tinerii mergeau 
la căminul cultural 
unde aveau repeti
ții i alți cetă/eni in
trau la casa alegă
torului. Trei săli 
mati găzduiau preo
cupări care păreau, 
initial, cu totul deo
sebite. La cooperati
va agriclă, președin
tele Ion Mușat îm
părțea sarcinile pe 
brigăzi: 20 de căruțe 
vor merge să trans
porte în continuare 
gunoiul Ia cîmp, 10 
atelaje vor căra 
gheată de la ghiol 
pentru a fi însiloza- 
tă în ghețărie, 
gada horticolă 
continua treaba 
răsadnițe și la stro
pitul pomilor. La că
min, cele patru for
mații dădeau contur 
și închegau specta
colul intitulat: „Vo
tăm din toată ini
ma". La casa alegă
torului, cu ajutorul

bri- 
va 
la

hărfii și ajuta fi de 
un profesor, cîțiva 
cetățeni făceau o in
teresantă călătorie 
prin cetățile indus
triale ale țării, răsă
rite în ultimii ani.

Aceasta se întîm- 
pla cu o seară îna
inte. Dimineața, oa
menii se răspîndise- 
ră peste toL Utemiș- 
tii Sandu David, Du
mitru Tudoran. Va
sile Lepădatu și alții 
se întorceau cu că
ruțele ca să ajungă 
mai degrabă la plat
forma cu gunoi. La 
răsadnițe se lucra 
intens, cei din echi
pa de construcție 
urcaseră pe schelele 
unui grajd nou. Pe 
la prînz. președinte
le cooperativei și 
inginerul agronom 
trecuseră pe la toate 
sectoarele și făcuse
ră cîteva constatări 
mulțumitoare: în
treaga cantitate de 
82 tone semințe fu
sese selectată, in li
vadă se stropiseră 27 
ha cu pomi. Apoi, 
după-amiază. la ore
le 16, aveau să se în- 
tîlnească toți cu can
didatul lor în alege
rile de deputați in 
Marea Adunare Na
țională, Eroul Mun
cii Socialiste, Nico- 
lae Hudițeanu, pre
ședintele cooperati
vei agricole de pro
ducție din comuna

vecină, Comana. A- 
tunci toate preocu
pările și toate acti
vitățile care avuse
seră loc cu o seară 
înainte, se contopi
seră într-una singu
ră : călătoria pe har
ta economică a pa
triei o făceau acum 
împreună cu candi
datul lor, care 
vorbea 
cesele 
muncii 
noastră 
gimului
popular. Era o călă
torie lungă. ca itine
rar iul !a Hunedoara.

le
despre suc- 

oamenilor 
din patria 
in anii re- 

democrat-

menajat trotuoare 
din dale de ciment, 
s-au plantat pomi. 
Brigadierul Toader 
Stan și cooperatorul 
Radu Cîrîc, au linul 
și ei să aducă unele 
contribuții la aceas
tă călătorie, arătînd 
că în ultimii ani re
țeaua electrică s-a 
extins în localitatea 
lor cu 20 km cuprin- 
zînd acum toată co
muna, că peste 300 
de locuitori și-au 
cumpărat garnituri 
de mobilă și tot atâ
tea aparate de radio, 
că în costuri există

Gospodarii

ges si la Combi-a’cl 
chimic de la CaieșL. 
o cMtone care se 
termrna la Pecin to
ga. rontuaă c-ue e».'e 
astăzi o așezare mo
dernă. Dovezile • nu
mai fa 4 aai sau 
construit si renovat 
300 de case, a luai 
itinfă un ades irat 
centra civic in care 
intră căminul cultu
ral. o școală nouă, 
casa inginerilor etc. 
Pe ulița orincioaH 
s-au construit gar
duri model, s-an c-

oamenii să participe 
mai activ la îndepli
nirea tuturor sarci
nilor de producție 
prevăzute în plan 
pentru a se realiza, 
în acest an, 300 000 
lei venituri la 100 
de hectare teren a- 
rabil. Și arăta că de 
iapt aceasta este pe
rioada cînd se pre
gătesc recoltele 
mari. ..Este adevă
rat, spunea tov. Ion 
Musai — s-au căral 
pînă acum la cimp 
5 000 tone Îngrășă
minte naturale, iar 
pe Întreaga suprafa
ță de grîu s-cu ad
ministrai o lngrâșa- 
re iaziald. car .’a 
brigada a H-a există 
încă destule rezer-.-e 
r.erolosrte hi prtrar- 
ta fertilizării solului. 
Tinerii din această 
bngadă cu u cxt- 
vînt grea de sxs 
la această irrecțje*

Cooperusonsi Tr- 
beria Postule șl hz- 
graerul Petre Ses. 
vorbeai despre ae- 
eesifcfea. ca pcraăe* 
ar Brusca fa brigă
zile de prodocpe ce
tățenii să-și căută 
o contribuție și mar 
mare la uoeie lu
crări de tnreres ob
ștesc. Jn arest as. 
spaneau ei. se ve

apă a tc ~rc-.fi prut 
rnsteicrea astei coc- 
dncte pe o rftstwă

de 3 km, centrul 
vie al comunei 
va îmbogăți cu 
nouă construcție: 
magazinul aniver
sai } șoseaua care 
leagă Pecir.eaga de 
comuna 23 August, 
este cam stricată 
prin unele locuri și 
trebuie reparată'. 
Iată lucruri impor
tante la care trebuie 
să participe toii ce
tățenii și la care este 
necesar sprijinul 
permanent al candi
datului lor la aie- 
«e-'i-

Atenf. preocupat 
de tot ceea ce se 
d.saric eeo’o. tava-' 
risul N;<o.*ae ffab- 
țearux cote, preocxr- 
ptriîe si propune' ie 
aexenrior cere fără 
îndoieli vor ti tm-

ÎS '■’‘«Ti-
Se .'-nxaeeMr

zhl dar Sa rerwre e

«era fca-ad Pe ece- 
rA. se prezema pr - 
mul spec sec- dsf de 
k» Mfrir de «raști 
amciori in aceusci

Pentru că o bure 
efit de rrrpaett. 
stal crit de rod
ia care ee puseseră 
la cate a£Mea laerari

«<i ae reran ae latr-as

0 nouă promoție

in industria alimentară

C3

de ingineri
Institutul politehnic din 

Brașov a dat o nouă promoție 
de ingineri pentru unitățile de 
industrializare a lemnului. 
Proaspeții absolvenți vor fi 
repartizați la noile combinate 
de industrializare a lemnului 
de la Blaj, Pitești, Suceava, 
Comănești, Gherla etc. în eco
nomia forestieră lucrează, de 
asemenea, peste 1500 de in
gineri silvicultori, absolvenți 
ai acestui institut.

Cursuri pentru Iaboranți

se 
o-

Aîieții juoieri la primul concurs republican

NOILE FRUMUSEȚI ALE ORJr

Rîmnicu Vilcea, unul dintre 
cele mai frumoase și pitorești 
orașe de pe cuprinsul regiunii 
Argeș, a devenit in anii pu
terii populare un important 
centru industrial și cultural. 
Aici s-a construit un modern 
Complex de industrializare a 
lemnului, care produce anual 
15 000 m.c. placaj, 296 000 m.p. 
panel, s-a modernizat și reu- 
tilat Fabrica de încălțăminte 
și pielărie, s-a construit o fa
brică de mobilă cu o capaci
tate de 1 800 garnituri anual ; 
o dată cu ele. în ultimii ani 
s-au construit o policlinică. 2 
complexe comerciale. 2 școli 
medii, . S-au înălțat blocuri 
cgre cuprind Ș2Ș. apartamente 
confortabile care au schimbat 
fața orașului.

Despre toate aceste înfăp
tuiri ca și despre munca lor 
entuziastă, despre succesele cu 
care se pregătesc sâ întimpine 
ziua de 7 martie, vorbesc cu 
mindrie alegătorii la întîlni- 
rile cu candidatii F.D.P.

La întîlnirea alegătorilor din 
circumscripția orășenească nr. 
58 cu candidatul lor, tovarășul 
Himler Iosif, muncitorii de la 
Combinatul de industrializare 
a lemnului care se află în a- 
ceastă circumscripție, au vor
bit despre rezultatele bune pe 
care le obține colectivul de 
muncă al întreprinderii, în 
realizarea sarcinilor de pro
ducție, în îmbunătățirea per-- 
manentă a calității produselor.

Prima lună din acest an a 
însemnat primul succes, pla
nul de producție a fost nu 
numai realizat, ci și depășit, 
producîndu-se în plus față de 
sarcina lunară 68 m.c. placaj. 
35 tone plăci aglomerate. Pînă 
la sfîrșitul anului, angajamen
tul colectivului este de a rea-

liza. în plus față de sarcinile 
stabilite, produse in valoare de 
500 000 lei dind peste plan 
2 500 m p panel. 5 000 m p 
furnir estetic, 50 tone plăci 
aglomerate și 65 m.c. placaj. 
Muncitorii de la Fabrica de 
mobilă au trimis deja pe piață 
primele 87 garnituri de mobilă 
cameră-studio. 85 bucătării tip 
Sibiu și alte produse. Cu im
portante succese în muncă in- 
timpină alegerile și muncitorii 
de la Fabrica de încălțăminte 
și pălării „11 Iunie* și de la 
celelalte întreprinderi.

La întîlnirile alegătorilor din 
diferite circumscripții cu can
didați! F-D.JP., un loc impor
tant in discuții il ocupă și pro-

Incepînd din acest an de în- 
vățâmint, în școli profesionale se 
pregătesc pentru toate sectoare
le industriei alimentare Iaboranți, 
care prin activitate^ lor vor con
tribui la îmbunătățirea calității 
produselor. Școlile profesionale 
sau cursurile de scurtă durată 
sînt frecventate de morari, bru
tari, preparatori de conserve de 
legume, de came, mezeluri, pro
duse lactate, bere etc. Un nu
măr însemnat de muncitori 
specializează ca sterilizatori,
peratori la fabricile de ulei, de 
zahăr, vinificatori. Utilajele, 
paratele da măsură și control als 
liniilor automate, cu care au fost 
înzestrate unitățile industriei a- 
limentare. vor fi întreținute de 
mecanici care urmează în pre
zent cursuri speciale.

In acest an vor absolvi școlile 
profesionale, tehnice de maiștri, 
precum și cursurile de calificare 
și specializare circa 7 000 de ca
dre.

In industria alimentară lucrea
ză acum peste 50000 de absol
venți ai școlilor profesionale și ai 
cursurilor de scurtă durată.

a-

Cunoașterea temeinică a de
senului de execuție este con
diția esențială pentru reali
zarea unor produse de bună 
calitate. Inginerul Victor Si
mon din atelierele tinichi- 
gerie a Uzinei „23 August" 
explică muncitorilor din sec
ție, odată cu lansarea unei 
noi comenzi, desenul de an
samblu al unui rezervor în 

rondensatie

reen; janscrOor din întreag* 
■r4 ta re va detfisnra «imbitS da 

la ora 12.00 (săritura cu prăjina — 
iar restul probelor de la ora 16). 
Duxmică concursă! începe de la 
ora 9 00

Cu această ocazie, printre cei 
-este 300 de pa.-trapenti se vor 
a!ia la start si citiră dintre junio- 

i noștri fruntași. Va fi prezentă 
s: canuEaana olimpică Mihaela
Pese» care va concura de astă 
dată !• aruncarea... greutății. De 
asemenea Șerban lor. Petre Cio
beau. Andrei Șepci. Viorel Suciu, 
Gabriela Rădulescu. Niculina Ba
ie*. Aura Petrescu. Elena Tânase, 
Dan Hrdiosanu ți multi alți tineri 
atieti care, cu seriozitate »i perse
verentă. muncesc pentru a alcătui 
garnitura
nostru.

Foto : N. STELORIAN

(Agerpres)

IȘULUIi

sar

F9

de miine a atletismului

PE S CUR T
Souare Garden, re
prezentația R.P. Romi
ne a sărit peste șta
cheta ridicată la 1.77 
a. tautreeiad cu do; 
ccalmetrf pe ctxaadiz- 
m Mate Ge.-cre ti

« erzuxietri pe 
•aer'.eaa Eleanor 
Montgomery.

Replica la însemnările
doctorului Ulieru

tș .v «*

Obținerea și pe timpul iernii 
a unor cantități constante de 
.apte și carne — angajament 
al tinerilor crescători de a- 
nimale de la cooperativa a- 
gricolă de producție Petresti 
din raionul Cărei — este 
tradus în viată zi de zi. In- 
trecîndu-se pe ei înșiși, au 
adăugat însă angajamentului 
un nou atribut: urmărirea 
îndeaproape și a calității 
produselor din acest sector. 
In fotoarafia noastră : ci ti va 
dmtre Îngrijitori. împreună 
cu președintele cooperativei 
agricole inginerul Ștefan 
Vilianyl. fac o analiză me
nită să stabilească procentul 
de grăsimi din lapte. Ei au 
de ce să se bucure: procen
tul de grăsimi este 4.2 la 
sută fată de 33 la sută cît 

prevăd normativele
Foto : I. TEOHARIDE

(Urmare din pag. I) 
sănătatea, pentru viața celor ce 
muncesc. Chiar medicii cei mai 
tineri, care își fac stagiul în dis
pensarele satelor noastre, pot 
practica o medicină de înaltă 
dasă datorită utilării acestor dis
pensare și dotării lor cu medi
camente și mijloace de interven
ții rapide. Astfel bolile sint stu
diate cu îndelungă atenție și 
răbdare și în urma comunicări
lor se pot lua măsurile necesare, 
se pot pomi adevărate campa
nii împotriva unei maladii sau a 
alteia.

Aș vrea să dau dteva exem
ple dintr-un domeniu în care ca
drele institutului nostru activea
ză direct.

Astăzi, de pildă, situația mala
diilor infecto-contagioase (sau 
transmisibile) este profund schim
bată. Incepînd din 1948, comba
terea bolilor infecțioase s-a fă
cut metodic și cu perseverență, 
iar succesele înregistrate sînt im
portante și chiar spectaculoase. 
Printr-o muncă perseverentă s-a 
ajuns în 1962 să nu mai existe 
nici un caz de malarie, adică s-a 
eradicat această boală, așa cum 
prin vaccinare se eradicase va
riola.

Datorită măsurilor de comba
tere luate, datorită ridicării stă
rii sociale și de sănătate a popu
lației țării noastre în anii puterii 
populare, au scăzut indicii de 
morbiditate prin boli infecțioase. 
A crescut numărul medicilor cu 
de 3 ori mai mult decît erau 
înainte de al 2-lea război mon
dial (avem azi un medic la 696 
locuitori). VIRSTA MEDIE DE 
VIAȚĂ A CRESCUT DE LA 41 
ANI, LA 6~ ANI.

îndelungă atenție și

URMĂRI DIN PAQINA I
Ritm intens la toate cotele

este satisfăcător, apreciază be
neficiarul — tovarășul Victor 
Bertalan, inginer șef al fabri
cii. Calitatea lucrărilor este 
asigurată printr-un control 
riguros, atît de noi cît și de 
constructori. Se remarcă prin- 
tr-o execuție ireproșabilă, mai 
ales lucrările de automatizare 
executate de întreprinderea 
de montaj, instalații și auto
matizări — București, care a 
deplasat pe șantierul nostru 
un grup de muncitori foarte 
bine pregătiți, a căror asisten
tă tehnică este asigurată de 
un număr suficient de maiștri 
și ingineri". (Și aceasta nu-i o 
situație izolată. Am văzut că 
și pe șantierul Fabricii de ci
ment de la Tg. Jiu, organiza
rea echipelor de la I.M.I.A. — 
București este asemănătoare). 
Lucrări importante are de e- 
xecutat aici și Șantierul 3 in
stalații al întreprinderii de 
construcții industriale și mon
taj din Brașov. Pentru a asi
gura și mai bine coordonarea 
lucrărilor, calitatea montaju
lui și darea în funcțiune la 
termen a obiectivelor din eta
pa I, întreaga conducere, care 
iși are sediul în Brașov, în' 
frunte cu ing- Vasile Bulbeș 
— șeful șantierului — cu ad
junctul acestuia și 5—6 ingi
neri s-a mutat pe șantierul 
din Alba Iulia.

Părerea beneficiarului este 
favorabilă constructorilor. Și 
pe bună dreptate. Măsurile 
luate din vreme asigură acum 
o desfășurare normală a lu-

crului. Acesta este de fapt al 
doilea factor care a condițio
nat menținerea unui ritm 
înalt în tot timpul sezonului 
rece. încă din toamnă a fost 
executată o stație centrală de 
preparare a betoanelor, unde 
s-au instalat cazanele pentru 
încălzirea apei și instalații 
pentru încălzirea agregatelor. 
Pentru turnarea betoanelor, 
constructorii au amenajat 
spații închise (cu folii de poli
etilenă) și instalații provizorii 
de încălzire. Pentru lucrările 
de sudură au fost confecționa
te cabine mobile, încălzite, a- 
sigurîndu-se astfel protecția 
sudurilor care din cauza ge
rului pot să crape și să com
promită calitatea lucrărilor. 
Pentru toți muncitorii au fost 
asigurate haine călduroase și 
echipament de protecție.

Paralel cu asigurarea condi
țiilor de muncă pe timpul ier
nii, a fost pregătită și desfășu
rată larg întrecerea socialistă 
pe acest an. Pentru ca fiecare 
lot, brigadă și echipă să fie 
cuprinsă în întrecere în baza 
unor angajamente concrete, a 
fost întocmit mai întîi grafi
cul coordonator de execuție al 
fiecărei lucrări în parte, cu 
termene corelate, precise, sta
bilite pe baza angajamentului 
de a se reduce timpul de pu
nere în funcțiune a liniei de 
șamotă.

— Acest grafic — spunea 
ing. Constantin Bodea secre
tarul comitetului U.T.M. al 
șantierului — a fost prelucrat

și în fața tinerilor, în cadrai 
adunărilor generale V.TX. 
împreună cu planul de măsuri 
tehnico-organizatorice. întoc
mit în vederea mobUizăru tu
turor factorilor la îndeplini
rea sarcinilor în termenele 
prevăzute. Am ajutat astfel 
pe fiecare tinăr să cunoască 
din timp ce trebuie să facă, 
cum trebuie să muncească 
pentru a-și aduce o contribuție 
efectivă la îndeplinirea anga
jamentului. Ei și-au luat apoi 
angajamente personale în în
trecerea socialistă, care au ca 
principale obiective calitatea 
lucrărilor- In îndeplinirea a- 
cestor angajamente ei sînt a- 
jutați aproape zilnic de către 
secretarii organizațiilor de 
bază U.T.M., care țin în per
manență legătura cu șefii de 
echipe și cu controlorii tehnici 
de calitate. în urma unei ast
fel de evidențe precise, noi a- 
vem posibilitatea să-i stimu
lăm pe tinerii care obțin re
zultate bune, să generalizăm 
experiența lor și să-i 
concret și operativ pe 
mași în urmă.

Aici, la Alba Iulia, 
ce se construiește va lucra la 
temperaturi înalte. Orice gre
șeală de execuție poate crea 
dificultăți în buna desfășura
re a procesului de fabricație. 
Iată de ce conducerea șantie
rului acordă o mare atenție 
calității, pentru a nu mai fi 
necesare remedieri care înce
tinesc ritmul. Multe dintre 
lucrările ce se execută aici se 
recepționează fază cu fază. Di- 
riginții beneficiarului fac și ei 
controlul pe faze al lucrărilor 
alături de controlorii construc-

ajutăm 
cei râ

fabrica

torului. In fiecare săptămlnă
— joia — la conducerea șan
tierului au loc ședințe de ana- 
liză la care participă — pe 
lingă constructor și beneficiar
— și dispecerul Direcției gene
rale de construcții și montaje 
a Ministerului Industriei Con
strucțiilor de Mașini, care 
cooTrionoară întreaga activita
te de pe șantier. Aici se ana
lizează stadiul lucrărilor, se 
iau măsuri pentru continua 
îmbunătățire a calității con
strucțiilor și montajului și a 
sistemului de control In felul 
acesta sint evitate orice defi
ciențe sau remedieri ulteri
oare.

Muncitorii, inginerii și teh
nicienii șantierului și-au adus 
o contribuție valoroasă la gră
birea ritmului de construcție 
și pentru asigurarea calității 
lucrărilor prin aplicarea unor 
metode productive de muncă, 
a unor inovații ingenioase. La 
ridicarea coșului de fum, de 
70 m, s-a utilizat cofrajul gli
sant. Pentru reducerea secți
unii coșului pe orizontală pre
cum și pentru asigurarea ver
ticalității lui, s-au folosit niște 
dispozitive fixate pe tijele 
verinelor care au permis ridi
carea uniformă a cofrajului și 
micșorarea treptată a diame
trului. Pentru ridicarea coșu
lui n-au fost necesare astfel 
decît 32 de zile. Soluții origi
nale, care au scurtat termenul 
de execuție au fost folosite și 
la montarea chesoanelor de la 
secția amestec presare — unde 
s-a adoptat un dispozitiv con
ceput pe șantier, care a asigu
rat montajul la înălțimea pre-

vizuth în presert cu o hmâ de 
zile mai repede, precum și la 
ridicarea grmzucr de la gale
riile 3, 4 și 5. Aici a fost fo
losită o macara de mare ca
pacitate fia proiect era prevă
zută o altă soluție . Construe- 
toni au redus astfel termenul 
de execuție cu o kmA și jumă
tate și pris soluția ndopenti 
au realizat economi; de 350 OOl 
let

Ritmul care se mențme aia 
la toate cotele la toate opera
țiunile se daterește, de ase
menea. generalizării metode
lor bune, a experiențe, valo
roase a celor mai pricepuți 
constructori- Cu sprijinul co
mitetului ce partid, comitetul 
sindicatului și comitetul 
U.TAL, au organizat dese 
schimburi de experiență în 
cadrul șantierului, unde șefi 
de echipă ca tinărul Gheor- 
ghe Hurter — dulgher, Tîberiu 
Corneanu — montor. Gheor- 
ghe Capătă — macaragiu etc. 
au împărtășit tovarășilor lor 
metodele pe care le aplică și 
care le-au asigurat succesele 
obținute. Schimburi de expe
riență au fost organizate și 
cu muncitorii de pe șantierul 
Combinatului chimic de la 
Tg. Mureș, iar alte delegații 
de muncitori și tehnicieni au 
plecat la Reșița și Brașov unde 
au învățat din experiența con
structorilor de acolo.

în aceste zile, pe șantierul 
Fabricii de produse refractare 
activitatea s-a intensificat cu 
toate că starea vremii nu le 
este favorabilă constructorilor. 
Ei sînt însă hotărîți să-și res
pecte angajamentul luat. Con
diții există, lucrările sînt 
grafic.

Este însă absolut necesar 
în sprijinul constructorilor 
vină și colectivele de la:

• Urinele „23 August" din 
Capitală, care au rămas în 
urmă cu livrarea unor utilaje. 
! Grupul de antrenare și insta
lația de ungere de la cuptoa
rele rotative trebuiau livrat? 
încă de la 30 noiembrie 1964. 
iar împingă'.oarele hidraulice 
pentru cuptorul-tunel și arnes- 
tecătoarele rapide cu discuri 
pendulare, care trebuiau livra
te în trimestrul IV al anului 
trecut, nici acum nu au sosit 
pe șantier). Constructorii fac. 
de asemenea, apel la colectivul 
Uzinei „23 August* pentru a 
executa în trimestrul I șube- 
rele cu diametrul de 1 200 mm 
pentru reglarea tirajului, uti
laj fără de care linia de șa-

motă nu poate intra în func
țiune conform angajamentului 
luat

• Uzina „Independența" — 
Sibiu, în anul trecut, nu a li
vrat din cantitatea contractată 
450 tone de utilaj tehnologic.

Constructorii de la Alba Iu
lia, care iși sporesc eforturile 
pentru a recupera unele res
tanțe din anul trecut trans
mit aceste mesaje cu convin
gerea că atît colectivele cdlor 
două uzine amintite, cît și. 
cele ale uzinelor „Vulcan" — 
București, ..Progresul" — Bră
ila ș.a. — vor sprijini efortu
rile constructorilor de a ter
mina mai devreme obiective
le aflate în construcție.

în

ca 
să

Cu ghiozdanul
Sigur că „există și in alte orașe 

școli* dar aici, la Școala medie 
din Hîriău se petrece un caz. Și 
cazul acesta — deși izolat — nu 
este atit de simplu. Școala nu 
este făcută pentru pierde-vară, 
ea are menirea de a ajuta pe fie
care elev să se formeze ca un om 
întreg, cetățean de nădejde, mun
citor, specialist, cu care școala 
însăși să se mîndrească în viitor. 
Considerăm că organizația U.T.M. 
are datoria să intervină și să ana
lizeze cu răspundere — împreună 
cu părinții — astfel de cazuri, 
să vegheze la modul în care se 
piegătesc și se comportă elevii 
la școală, acasă, în societate.

P. S. în aceeași zi am aflat că 
în orchestra restaurantului din 
localitate cîntă — împreună cu 
părinții ei — eleva Badiu Leca- 
tina, din clasa a VII-a A. Seară 
de seară, între orele 19 și 1 noap
tea, eleva este prezentă în res
taurant, iar a doua zi, dimineața,

la restaurant
obosită, trebuie să rpeargăobosită, trebuie să rpeargă la 
școală. Urmarea ? O elevă har
nică și talentată trebuie să se 
mulțumească cu următoarea si
tuație școlară : trei medii de 5, 
două medii de 6, două medii de 
8, două medii de 9 și o medie de 
10 — la muzică. Evident, aceas
tă medie de 10 certifica talentul 
și pasiunea ei pentru muzică. 
Dar nu credem și nici nu poate 
fi de crezut (cu toată insistența 
tovarășului inspector Teodor 
Luță, șeful secției taionaie de în- 
vățămînt, care susține contrariul) 
nu credem că aceasta este calea 
prin care eleva Badiu își poate 
cultiva și perfecționa aptitudini
le. Și părinții elevei ar trebui să 
fie convinși că numai în cadrul 
școlii — scutită de orchestra res
taurantului — fiica l'or se pbate 
dezvolta armonios, își poate for
ma o cultură artistică care s-o 
ajute să devină mai tîrziu, așa 
cum și-o doresc, o muziciană 
vestită.

Măsurile contra maladiiloi 
transmisibile s-au intensificat și 
după 1960. Forurile noastre me
dicale au luat hotărirea să se 
treacă la eradicarea și a altor boli. 
S-a pus accentul în primul rînd 
pe două maladii care prezentau 
condiții favorabile pentru a fi ex
tirpate, anume angina difterică 
și tetanosul. Există contra acesto
ra un mijloc eficace de preve
nire, vaccinarea cu anatoxinele 
respective. In ce privește angi
na difterică s-a ajuns să scadă 
treptat nu'mărul de îmbolnăviri 
(care mai era de peste 650 în 
1959) I‘a numai 17 cazuri în 1964. 
Cînd se compară acest număr 
de cazuri, survenite în toată țara, 
cu cele 9 sesizate pe vremuri de 
G. Ulieru 1NTR-O SINGURA 
COMUNĂ NUMAI, se poate les
ne observa progresul realizat în 
combaterea sistematică a mala
diilor infecțioase în patria noa
stră. Trebuie menționat și faptul 
că acum, în jurul unui caz de 
difterie declarat și recunoscut, 
se fac o serie de cercetări epi- 
demioibgice și microbiologice la 
care participă medicii epidemio- 
logi și de laborator din regiune, 
precum și delegați din partea 
Institutului Cantacuzino. Se rea
lizează astfel, cum spuneam, un 
adevărat studiu, o cercetare ști
ințifică, pentru a putea fi depi
state toate condițiile în care a a- 
părut cazul și a se putea evita 
în viitor repetarea lor. Sîntem, 
astfel în preziua eradicării și a a- 
cestei maladii.

In privința tetanosului dacă în 
urma vaccinărilor efectuate nu 
s-a ajuns la un număr tot așa de 
mic de cazuri ca în difterie, s-au 
atins totuși rezultate foarte ase
mănătoare și se întrevede și aici 
posibilitatea eradicării în anii 
ce cin.

In 1964, în urma vaccinărilor 
efectuate precum și a măsurilor 
sanitare de combatere luate, ur
mărite cu perseverență de orga
nele centrale ate Ministerului 
Sănătății împreună cu epidemio- 
logii și microbiologii rețelei anti
epidemice, s-au înregistrat cel 
mai mic număr de îmbolnăviri 
de febră tifoidă din istoria ace
stei boale în țara noastră.

Un deosebit de important 
succes îi constituie vaccinarea 
antipoliomielitică, care se aplică 
de cîțiva ani, și în urma căreia 
au scăzut cazurile de paralizie in
fantilă la cifre tare se apropie 
de cele arătate relativ la difterie. 
Se întrevede și aici posibilitatea 
eradicării.-

O grijă continuă pentru toate 
aspectele combaterii acestor boli, 
pentru asigurarea succesului, o 
are Inspecția Generală de Stat 
pentru Igienă și Protecția Mun
cii din Ministerul Sănătății. In 
consfătuirea ce s-a ținut nu de 
mult la minister cu medicii epi- 
demiologi și microbiologi din 
țară, la care au asistat și cerce
tătorii Institutului de microbio
logic, parazitologie și epidemiolo
gie „Dr. I. Cantacuzino" s-au 
subliniat toate laturile problemei, 
a situației prezente, și a pers
pectivelor și direcțiilor de acți
une în viitor, ca impresionantele 
succese obținute de regimul' no
stru de democrație populară în 
acest domeniu al sănătății popu
lației țării noastre să fie nu nu
mai menținute, dar să fie necon
tenit adincite.

De aceea spuneam, dacă un tî- 
năr medic dintr-o circumscripție 
sanitară oarecare, din oricare 
dintre comunele noastre, ar dori 
să continue însemnările doctoru
lui Ulieru — ar avea mult de 
lucru. Dar frumusețile pe care 
le-ar descrie i-ar răsplăti pe de
plin munca.
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rominească Mamaia 1965
în scopul stimulării creației 

originale, Comitetul de Stat 
pentru Cultură și Artă organi
zează cea de a treia ediție a 
Concursului și festivalului de 
muzică ușoară romînească.

La acest concurs pot parti
cipa compozitori și autori de 
texte — membri ai uniunilor 
de creație sau din rîndurile 
artiștilor amatori, indiferent 
de vîrstă.

în cadrul variatelor forme 
ale genului (cintece lirice, u- 
moristice, satirice, sportive și 
de excursie, romanțe, muzica 
de dans etc.) concurenții vor 
putea aborda o tematică largă, 
inspirată din actualitate, din 
multiplele aspecte ale vieții.

Lucrările vor fi prezentate 
la concurs în aranjament pen
tru solo-voce cu acompania
ment de pian sau în aranja
ment pentru grup vocal cu a- 
companiament de pian, in ca
zul pieselor vocale și, în re
ducție pentru pian sau instru
mente solo cu acompaniament 
de pian, în cazul pieselor in
strumentale.

Lucrările, în două exempla
re, purtînd un motto și fiind 
însoțite de un plic închis in 
care se vor indica numele și 
adresa autorilor, vor fi trimise 
pe adresa: „Consiliul muzici:. 
«Casa Scînteii», București", 
pină la data de 1 mai 1965 cu 
mențiunea „Pentru concurs".

Se va anexa la lucrări tex
tul dactilografiat, in cinci 
exemplare-

Vor fi admise în concurs 
numai creații noi, care nu au 
fost difuzate sau prezentate la 
alte comisii sau concursuri.

Lucrările trimise la concurs 
vor fi analizate de un juriu 
format din personalități artis
tice de specialitate.

Concursul se va desfășura 
în două etape:

— Etapa I va avea loc la 
București și va consta dintr-o 
primă selecție a lucrărilor 
prezentate. Cele reținute de 
juriu vor fi programate în 
concertele publice din cadrul 
celui de-al III-lea Festival de 
muzică ușoară rominească ce 
va avea loc in luna iulie la 
Mamaia.

— Partea a Il-a se va des
fășura în cadrul Festivalului 
și va consta din prezentarea.

H

în premieră
studențească

H

T

Îndrumați cu atenție și com
petență de. regizor (lector Hero 
Lupescu) și dirijor (lector Carol 
Litvin), tinerii interpreți, stu- 
denți ai Conservatorului au pre
zentat un spectacol la înălțimea 
așteptărilor atît ca interpretare 
muzicală cit și ca realizare sce
nică.

Remarcăm pe interpreta rolu
rilor principale: tenorul Vasile 
Moldoveana și soprana Ileana 
Brănișteanu a căror evoluție sce
nică a demonstrat profunda înțe
legere a partiturii.

Mircea Bezetti a creat un 
Marcello plin de nerv, iar basul 
Dan Zancu a fost in CoUin me
ditativ și interiorizat, dublat de o 
voce amplă și bogat timbrată. S-a 
relevat prin jocul dezinvolt 
și Lucian Marinescu, ca și 
Marilena Marinescu, care au do
vedit prezență scenică și vocală 
și a întruchipat o Musettă co
chetă și capricioasă.

Orchestra și-a adus o contri
buție notabilă la reușită (se simte 
însă lipsa de omogenizare a in
strumentelor cu coarde) ca și co
rul de studio.

RADU PREDESCU
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Noua fabrică de brichetare a ligniților 
de la Căpeni produce cu întreaga copacitate

De la Brașov a so
sit vestea că noua fa
brică de brichetare a 
ligniților, construită 
în cadrul întreprinde
rii carbonifere Că- 
peni, produce la în
treaga capacitate pro
iectată, cu mult îna
inte de termenul pre
văzut. Acesta este re
zultatul unei munci 
susținute și califica
te, pentru punerea la 
timp în funcțiune a 
instalațiilor și mașini- 
nilor modeme cu

care a fost înzestra
tă noua unitate a in
dustriei noastre mini
ere.

Fabrica, avînd o 
capacitate anuală de 
circa 100 000 tone 
brichete ligniți, este 
înzestrată cu utilaje 
romînești care asigu
ră o mecanizare și o 
automatizare comple
xă a proceselor de pro
ducție. Caracteristic 
este și faptul că us
carea cărbunilor în 
procesul de bricheta-

în dublă interpretare, a lucră
rilor selecționate la etapa I, în 
concerte publice. Orchestrarea 
lor va fi asigurată de autori.

Fiecare din piesele promova
te în etapa a Il-a a concursu
lui va fi prezentată la Festi
val in două variante de inter
pretare: pentru prima varian
tă, compozitorii participant 
sint rugați să indice pe parti
tură, in ordinea preferinței, 
numele a trei interpreți, iar 
pentru cea de-a doua variantă 
soliștii vor fi desemnați de ju
riul concursului.

In afară de Marele Premiu 
al Festivalului in valoare de 
14 000 lei, acordat de Comite
tul de Stat pentru Cultură j: 
Artă, vor mai fi acordate pre
mii de către Uniunea Cocnpc- 
zitorilor. Uniunea Scriitorilor. - 
Uniunea Tineretului Munci
tor. Comitetul de Radiodifu
ziune fi Televiziune. Sfar_ 
popular al orașului Constanța 
Oficiul Național de Turism 
„Carpați*.

Pe lingă premiile de czeave 
juriul va mai acorda mențmm 
pentru cele n»ai valoroase in
terpretări ale pieselor de con
curs.

(Agerpres i

orizont’
CLLltUJ'ClI

Tineri despre emisiuni pentru tineret

UKECRI, PREA MULTĂ
AYFNTURĂ SÎ1KĂ

-AJegeriJe

DE Q AU FOST UTTAÎE?

Tmer. 
rile tar, 
levirinnii.

C. GLODEANU 
asistent

« ®T-

CE SE SPUNE ÎNTRE DOUĂ

CÎNTECE?

Iarna la Brașov 1
Foto : AGERPRES

Spîneanu Haralambie. X 
viei Grigore, Săvulescu R

Uneori liud prea 
strică.
montaiul „Caiete 
zăpadă* cu «eto-

craiovenilor) prezintă 
programe, se orga- 
audiții la radio, con- 
distractive, dans etc.

21). PAULA CAPTIVA 
la Festival (orele 9,15-, 
13,45; 16; 18,30, 21),

U meLe cr

tiite de 
măresc 
rial destnnte Mat. ceia aia 
vlrstzuci. LstK ăzatte efe renșr v. 
Insă să md atragi si pe ane. Co
piii le discută si le conenteazd 
loarle mult, imită chiar pe erou 
unoia dintre ele. Desigur că aven
turile echipoiurui Vaf-Vrrtej sirt 
rele mai interesante și cuprinză
toare. Forma aicasă pentru îmbo
gățirea cunoștințelor capiilor este 
toarte reușită.
multă aventuri 

Am remarcat 
pentru omul de 
dii pe care copiii le-au retinsst u- 
sor, ceea ce nu se lntlmpM prea 
des. De asemenea, după reușita 
emisiune .„Micile gospodine' bucă
tăria a devenit pentru copii o preo
cupare.

Acum cltva timp le-ai citit ele
vilor mei „Legendele Olimpuiui' 
pe care le-au ascultat cu mult in
teres. Legendele cit și paginile du 
istoria țării noastre, ecranizate in
tr-o formă accesibilă, ar constitui 
pentru copii un bun izvor de cu
noștințe.

Petac Ion — electrician la Între
prinderea „Automatica"

Din ultimele emisiuni . Concursul 
de muzică ușoară' s-a bucurai de 
succes. Acțiunea de a pcpctz’ix 
tineri interpret!, este binevenit: 
dar să nu se uite că ceea ce «<• 
spune între două clntece face par
te tot din emisiune, deci atenție fa 
dialog, suprimarea banc .::' c" 
Concursurile acestea cred că nu 
trebuie să se mărginească numai 
la muzica ușoară. Sute de unert 
talentați in artă plastici, poezie.

re se face pe baza 
procedeului fluidiză
rii, elaborat de spe
cialiști ai Ministeru
lui Minelor și Ener
giei Electrice.

Ca urmare a atin
gerii parametrilor 
prevăzuți prin pro
iect, colectivul fa
bricii a realizat de 
la începutul anului și 
pină acum, în plus, 
2 570 tone brichete 
de calitate superioa
ră.

(Agerpres)

• In orașul de la 
Dunăre

Gatac. c jk

PENTRU CO?f?

PERSONAUTAP INVITATE 

ÎN STUDIO

„Cluba? tinereții* pune In fere 
r.oattri tente naiore care te pre- 
cupd. te pauoneard. atrag ale— 
ba. Dar o singuri emiuune pe 
lund este cel puțin insuficient. In 
cauțiunea In care a fast prezenta
tă Margareta PIslaru eu as ii pre
ferat o personalitate marcantă sau 
un mare actor, care sa stea ăe 
vorbă cu tineri invitați în studia.

Calitatea emisiunilor a crescut, 
dar mai supără uneori dialogurile 
prea lucrate, ori, dimpotrivă, prea.. 
improvizate. Bunăoară, la con
cursul de muzică ușoară — emisi
une care mi-a plăcut — interpreta 
s-rstineau cu o degajare toarte 
profesională că sint copleșiți de

Cu 6—7 ani în urmă, dealu- 
jile raionului Bujor erau pline 
de ravene și pîrloage. O su
prafață întinsă de teren era 
supusă eroziunii, degradării 
treptate. Chiar și pășunea era 
slab productivă. Abia de se 
obținea 1 000 kg masă verde la 
hectar.

Acțiunea de terasare a dea
lurilor Bujorului a început în 
1959. Chemarea lansată de 
comitetul raional de partid de 
a transforma pămînturile ster
pe, neproductive, în livezi și 
podgorii a găsit ecou în rîndul 
țăranilor din raion, tineri și 
vîrstnici. Cu fiecare an au 
fost smulse capriciilor naturii 
noi terenuri. Un grafic al exe
cutării lucrărilor de terasare 
în raionul Bujor arată că dacă 
în anul 1959 se plantau cu 
pomi și viță de vie doar 280 de 
hectare, în 1960 suprafața cre
ște la 513 hectare, în 1961 la 
1 006 hectare, pentru ca în anii 
1963 și 1964 să se ajungă la 
4 504 ha, cu aproape 1 000 de 
hectare mai mult decît 
nificase inițial.

Printre cooperativele 
le de producție care au _ 
ficat suprafețe importante 
terenuri erodate și slab.

se pla-

agrico- 
valori- 

de 
pro-

Mi-a pfecut ev:s*»«« jCh 
»; /oc'. dar ar fi briw >4 ape' 
copii din alte părți din fert. 
numai din București- Jocurue se
mețești nu te mai U 
nuli, iar emisimuie cu 
distractivă sint rare.

ATENȚIE LA JURM!

Afet, în laborator se ștab - 
lese acele metode agroteh
nice menite să ridice pro
ductivitatea podgoriilor s: 
livezilor (Stațiunea exper:- 
mentală hortiviticolă — 

lași)

Amfiteatre viti pomicole
ductive se numără cele din 
comunele Băleni, Smulți, Tudo: 
Vladimirescu.

Țăranii cooperatori din co
muna Băleni, de exemplu, au 
executat terase și au plantat cu 
vie pină in prezent o suprafa
ță de 230 de hectare, din care 
90 hectare au intrat de pe acum 
pe rod. De la via intrată pe rod 
ei au obținut în 1964 o produc
ție medie de struguri de 6 000 kg 
la hectar. Prin valorificarea 
strugurilor, unitatea a realizat 
venituri in valoare de 1 330 000 
lei, la care s-au mai adăugat 
încă 420 000 lei de la școala 
de viță de vie care se întin
de pe 5 hectare.

In toamnă, ei au mai ame
najat 100 de hectare pe care 
le vor planta cu viță de vie 
in primăvara aceasta. Amena
jarea celor 100 hectare s-a fă
cut mecanizat, cu 
brigăzii specializate 
toare condusă de Ion 
de la S.M.T. Chiraitei. Firește, 
nu toată suprafața terasată la 
Băleni a fost amenajată meca
nic. Pantele erau prea Înclina
te. Așa că o bună parte din 
cele 281 hectare au trebuit să 
fie amenajate manual. Au 
fost, zile cînd la amena-

ajutorul 
de trac- 

Stavăr,

9

■r caes

jarea teraselor au partici
pat 300 — 1 000 de oameni. A- 
proape jumătate erau tineri, 
antrenați de organizațiile 
U.TJA. Dacă la Băieni, contri
buția tinerilor la valorificarea 
terenurilor neproductive a fost 
mai mare decît in alte unități, 

se datorește și mo- 
muncit 
U.T.M.

ce 
au 
în

aceasta 
dului în care ag 
membrii comitetului 
Noile obiective de muncă 
stăteau in fata unității 
fost, nu odată, prezentate 
adunările generale. S-au stabi
lit sarcini precise pentru fiecare 
tînăr. Din cei 300—400 tineri 
prezenți zilnic în această pe
rioadă pe dealuri, unii lucrau 
la amenajarea teraselor și să
patul gropilor, alții la trans
portul butașilor și plantat. Bu
na organizare a muncii expli
că, de altfel, ritmul rapid de 
valorificare, în această unita- 
le, a terenurilor neproductive.

La alte cooperative agricole 
de producție, ca de pildă cele 
din comunele Tudor Vladimi
rescu, Smulți sau Cavadinești, 
fiecare hectar de pe terenurile 
erodate, amenajat în terase și 
cultivat acum cu viță de vie, 
aduce venituri de aproxima
tiv 28 d« ori mai mari față de

Vacanță

studențească

• Intîlniri, vizite, 
excursii

Prc^a—.ul Casei de cultură 
studenților craioveni oferă 
această vacanță o intere- 

nZă activitate cultural-edu- 
eatira. Deopotrivă de atrăgă
toare pentru agricultori, filo
logi sau «laturaliști si chimiști 
vor fi cititele la Combinatul 
rtinuc Craiovc fi la Fabrica 
de xhir și uleiuri vegetale 
de la Podar-.. De asemenea, un 
grup de studenți vor vizita 

iu, pentru cunoașterea

cît se obținea înainte de te
rasare și plantare cu viță de 
vie. Pină la intrarea pe rod a 
v iței de vie trec aproximativ 
3—4 ani. Pentru ca și în aceas
tă perioadă pămîntul să pro
ducă, la unitățile mai sus a- 
mintite terasele au fost culti
vate cu fasole, cu porumb masă 
verde, și alte culturi furajere.

Se lucrează acum la întoc
mirea unui studiu tehnico-eco- 
nomic al podgoriei Bujor, în 
vederea stabilirii limitelor, ca
lității viilor și crearea pe a- 
ceastă bază a unui plan de re
facere a lor. La 20 de unități 
se studiază aplicarea unor 
procedee tehnice noi pentru a- 
menajarea teraselor în pantă, 
pentru plantarea de vii. Toto
dată, se definitivează proiectul 
de organizare interioară : tra
sarea de drumuri, parcelarea 
suprafețelor, stabilirea asola- 
mentelor etc. Lucrările pentru 
punerea în valoare a terenuri
lor neproductive continuă și 
in aceste zile. La Bălinteși, 
Smulți și alte unități au fost 
defrișate 31 de hectare de ar
borele și mărăcini. Se execută 
desfundări, se transportă can
tități importante de îngrășă
minte organice. In mare parte 

derp-t ctU -nai ecr.ita 
x«-. dx* ftu*ță fi tehr-icâ.

lazncî: penoeda de vtc»~.- 
T- coeacde c* pregitr^ile ce se 
fac ia vederea alegerilor de ia 
7 amrtîe, sfade ații vor parti
cipa si la numeroase manifes
tăm încărcate realizărilor ob- 
ț.-.axe ia cei 20 de ani de la 
Afectare, printre cere se nu- 
mără și trecerea orașului Cra- 
âome f» rfndal centrelor uni- 
rerr'.tare din țară.

La casa 
de cultură

CLUJ (de la corespondentul 
nostru). — Pentru studenții 
clujeni aflați în vacanță, la 
Casa de cultură se desfășoară 
zilnic activități interesante. 
Programul a fost inaugurat de 
un concert de muzică popu
lară, prezentat de orchestra și 
soliștii Filarmonicii de stat din 
Cluj. In alte seri numeroși iu
bitori ai muzicii de operă s-au 
întilnit cu cintăretul Ion 
Pisso. Sîmbătă a avut loc o 
reușită seară de muzică și dans 
la a cărei realizare și-au dat 
concursul soliști de muzică 
ușoară de la U.R.C.M. și bale
rini de la Opera de stat. De

materialul sădilor a fost pro
curat și se conservă la unită
țile de producție. La cooperati
va agricolă de producție Tudor 
Vladimirescu, Băleni, Smulți și 
Cavadinești, pe 35 ha au fost 
organizate școli de viță de vie 
pentru producerea materialului 
săditor.

Acțiunea de valorificare a 
pămînturilor neproductive sau 
slab productive a devenit in 
raionul Bujor o acțiune de ma
să, la care tinerii, antrenați de 
organizațiile U.T.M., aduc o 
contribuție valoroasă. în viitor 
suprafața ce se va amenaja în 
terase va crește simțitor. Con
tribuția tinerilor din cooperati
vele agricole de producție va 
trebui să sporească și ea pe 
măsura sarcinilor. Ce va face 
concret tineretul în această 
privință, ce acțiuni vor în
treprinde în acest sens? Anga
jamentele trebuie stabilite a- 
cum, cînd în toate cooperati
vele agricole de producție se 
prezintă dări de seamă, se sta
bilesc și se dezbat sarcinile de 
plan pe anul acesta.

T. OANCEA 
corespondentul „Scînteii tinere
tului" pentru regiunea Galați 

mult interes s-a bucurat si in- 
•.ilnirea cu actori ai teatrelor 
clujene. împreună eu care 
studenții au făcut o incursi
une in lirica universală. Nu
mai la activitățile de pină 
acum au participat peste 800 
de studenți.

In zilele următoare in pro
gramul Casei de cultură sint 
programate întreceri de șah, 
patinaj, audiții muzicale, con
cursuri, expuneri pe diferite 
lec.e etc.

In tabără
TG MUREȘ (ie U cores- 

pocdewl Mgtrte . — I» aces
te zsLe, psete IM de srxdenți 
in B-r-reșa, Iași, Ciuj, Cra- 

~ir-așo*rz f> di* alte 
centre isx;r*Tf-.^-e ifi petrec 
cocarda ia fnuaoasele siațiuni 
fecl-*co-cĂ-aaMnc« dm Borsec 
ț-. T'-rsad- D^msaică, numeroși 
stude~.~i vetuț; ta odihnă la 
TriFMd. om ficat o excursie 
ta Lzzzl Sf. Ana. Zăpada a- 
b-L-tae”.:ă i* aceste stațiuni 
crwrj condiții prielnice pen- 
:nz prectfcarea sporturilor de 
zmă. La Borsec, de pUdi. s-a 

c de cu'ind, un paii-
*->er. Studenții care-fi petrec 
eici Măaața participă la con- 
csyxuri de patinaj, schi, șah, 
:e*.is de mosc fi popice și la 
dt-eriie manifdtiri culturale. 
Ei au rizitat. de curfnd, între
prinderea ^Apenun* fi au pro
iectat o excursie la Cheile 
Btceznlui. în aceiași trmp 150 
de studenți din Tg. Mure? se 
află la odihnă in taberele de 
pe Valea Prahorei.

• Pe pîrtiile 
munților

DEVA (de la corespondentul 
nostru). — Institutul de mine 
din Petroșani s-a... mutat în 
aceste zile în munți. Studenți 
ai institutului s-au întilnit 
pentru 10 zile din această va
canță la cabana Rusu din 
Munții Paring cu colegi de-ai 
lor de la Craiova. Profesorii 
nu lipsesc nici aici și anume 
cei de educație fizică, care le 
predau utile lecții de schi.

Seara, cînd peste marele 
amfiteatru al Parîngului. co
boară întunericul, studenții se 
mută în încăperile cabanei. 
Formațiile artistice ale stu
denților (duminici seara a fost 
rindul 
scurte 
nizează 
cursuri

Firește, cabana Rusu nu poa
te să-l găzduiască pe toți stu
denții mineri — merituoși la 
învățătură. De aceea, alți 92 
dintre ei se află în taberele de 
odihnă de la Borsec, Tușnad, 
Sinaia, Predeal, Piriul Rece și 
Timiș, iar 6 studenți schiori, 
campioni pe institut, își petrec 
vacanța la Poiana Brașovului, 
ca participanți la concursul 
universitar de schi.

Cirram^lațirain
CAN-CAN — film pentru ecran 

panoramic rulează la Patria (orele 
9.30; 12.30; 15,30; 13,30; 21,15). O 
STEA CADE DIN CER rulează la 
Republica (orele 9; 11,30; 14-, 16,15; 
18,45; 21,15), București (orele 9,30: 
11.45; 14; 16,30; 18,45; 21), Excel
sior (orele 9,30; 12: 14,15; 16,30: 
18,45; 21), Grivița (orele 9,45; 12; 
14,15; 16,30; 18,45; 21). Modern 
(orele 9,30; 11,45; 14; 16,15; 18.45; 
21). CEL MAT MARE SPECTACOL 
lulează la Luceafărul (orele 9; 12; 
15. 18;
lulează 
11.30;
Flamura (orele 10-, 12.15; 16; 18.15; 
20,30), Pacea (orele 15,45; 18;
20,15). VREMEA PAGINILOR ru
lează la Capitol (orele 9,30; 11,45; 
14; 16,30; 18,45; 21), Feroviar (orele 
3,30; 11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30). 
HATARI (ambele serii) rulează la 
Victoria (orele 10.15; 13,30; 16.45;
20) . TITANIC-VALS rulează la Cen
tral (orele 9,15-, 11,30; 13,45; 16,15; 
18,45; 21), Tomis (orele 9,15; 11,30; 
13,45; 16; 18,15; 20,30). Melodia
(orele 9,30; 11,15; 14; 16,30; 18,45;
21) . A TREIA RACHETĂ rulează
la Lumina (orele 10; 12; 14; 16 
18,15; 20,30), Giulești (orele 9; 
11,15; 13,30; 15,45; 18, 20.15). DIA
VOLUL DEȘERTULUI rulează la 
Union (orele 11; 16; 18,15; 20,30). 
PROGRAM PENTRU COPII — di
mineață (ora 10); JUDECĂTORUL 
DE MINORI — după-amiază rulea
ză la Doina (orele 11,30; 14,45: 
16; 18,15; 20,30). UN SUR1S ÎN 
PLINĂ VARĂ — PIONIER1A 1/1965 
tulează la Timpuri Noi (orele 9,30, 
11,45; 14; 16,15; 18,30; 20,45). TU
DOR (cinemascop) ambele serii — 
înfrățirea între popoare (ora 17,30). 
VIAȚĂ UȘOARĂ rulează la înfră
țirea între popoare (orele 10; 15; 
20); orele 17,30 — filmul CERUL 
N-ARE ‘ '
11,15; 
ȘEFUL 
15,30; 
(orele 
PENTRU 
cinemascop 
(orele 9,45;
— filme
CEI TREI 
cinemascop _ ___ r
lează la Buzești (orele (10; 15- 19). 
GHINIONISTUL rulează Ia Crîn- 
gași (orele 16; 18,15; 20,30). CAR
TOUCHE — cinemascop — rulează 
In Bucegi (orele 9; 11,30; 14; lu.30-, 
19; 21,30). EROI CURAJOȘI CA 
TIGRII rulează Ia Cosmos (orele 
16; 18,15; 20,30). ROȘU ȘI NEGRU
— (ambele serii) rulează la Flacă
ra (orele 10; 15,30; 19). INT1LNIRE 
CU SPIONUL rulează la Vitan 
(orele 16, 18,15, 20,30), Rahova 
(orele 15,30; 18; 20,30). DRUM PE
RICULOS rulează la Munca (orele 
16; 18; 20). ÎNCURCĂTURĂ
BLESTEMATĂ rulează la Popular 
(orele 16; 18,15; 20,45). RĂZBUNĂ
TORUL — cinemascop — rulează 
la Arta (orele 14,30; 16,30; 18,30; 
20,30).

GRATII. Miorița (orele 9; 
13,30; 15,45; 18,15; 20,45). 

rulează la Cultural (orele 
18;

15,30;
UN

20,15), Progresul 
18; 20,15). SOȚIE 
AUSTRALIAN — 

- rulează la Dacia 
12; 14,15; 16,30; 18,45; 
documentare 20,30).

MUȘCHETARI — 
— (ambele serii) ru-



din viata tineretului lumii
Venezuela:

Tragismul

■
 Urea, potrivit căreia 

în cursul anului 
1964, aproximație 
1OOOO de copii ve- 
nezuelieni au încetat 
din viață din cauza 
foamei ar putea fi 

pusă la îndoială, dacă n-ar fi 
fost furnizată chiar de ministerul 
Sănătății și Asistenței Sociale ai 
Venezuelei. Și din motive lesne 
de înțeles, putem aprecia că ci

fra reală este cu mult mai mare 
decît cea anunțată oficial.

In aceleași date publicate dc 
Ministerul Sănătății se arată că 
peste 1 600 copii, provenind din 
familiile sărace, au fost depistați 
ca fiind bolnavi de tuberculoză. 
După cum era de așteptat acțiu
nile autorităților s-au oprit numai 
la depistarea cazurilor; ulterior 
764 din acești copii au murit 
datorită lipsei de asistență medi
cală. Ministrul Sănătății, Domin
go Guzman Lender, a declarat că 
numărul celor care se îmbolnă
vesc de plămîni este în continuă 
creștere.

Această situație tragică este 
caracteristică pentru o țară în 
care majoritatea populației suferă 
din cauza subalimentației, în care 
țăranii au pămînt puțin sau nu 
au deloc, iar prețurile înregis
trează un proces de continuă as
cendență. Numai în cursul anului 
trecut produsele alimentare de 
primă necesitate s-au scumpit cu 
13 la sută (se consideră că princi-

Demonstratia 
tinerilor negri 

la Selma
a Selma (Alabama) conti
nuă demonstrațiile în spri
jinul înscrierii negrilor pe 

listele electorale. Agențiile a- 
mericane de presă transmit ci 
joi după-amiază, 400 de tineri 
negri au organizat o manifestație 
în piața din fața tribunaiuhri lo
cal. Șeriful James Clark, care 
joi a forțat un grup de 170 de 
copii negri să efectueze un mz- 
pe o distanță de 5 km in c-z-. 
orașului Selma, nu a ordonat da 
data aceasta intervenția politiei.

Bolivia:

Ascuțita disputa 
politică

Disputa dintre partidele 
politice boliviene și șe
ful juntei militare, gene

ralul Rene Barrietnos, a intrat 
de cîteva zile într-o fază acu
tă. într-o declarație dată pu
blicității, Barrientos și-a 
definit clar poziția față de ce
rerea partidelor, bazată pe un 
articol de constituție, ca el să 
demisioneze din postul pe care 
îl ocupă în cazul cînd își men
ține hotărîrea de a candida în 
alegerile prevăzute pentru 26 
septembrie. Potrivit presei bo
liviene, Barrientos a declarat 
între altele : „nu voi demisio
na și nici nu voi cere permi
siunea forțelor armate (pentru 
a rămîne în post — n.r.) pentru * 1 
că eu am făcut revoluția de la i 
4 noiembrie1'. Cuvintele sale . 
au avut imediat ecou, fiind ur
mate de o întrunire a liderilor 
partidelor Liberal, Falanga so
cialistă boliviană, Partidul na
țional revoluționar de stingă, 
Uniunea socialistă republicană 
și Mișcarea populară creștină. 
Reuniunea a adresat o notă co
mandantului forțelor armate, 
generalul Alfredo Cando Ovan
do, în care se afirmă că „a- 
cum, mai mult ca oricînd, par
tidele politice sînt unite pen
tru a împiedica o nouă dicta
tură". în continuare, documen
tul arată că intenția șefului 
juntei „este contrară angaja
mentelor asumate de armată în 
momentul preluării puterii".

DJAKARTA. — Președintele Su
karno a anunțat, la 11 februarie 
că Indonezia a hotărit să se retra
gă din Organizația Internațmoafă 
a Muncii. Acesta este unul din ul
timele organisme ale OKU. din 
care Indonezia a continuat să facă 
parte după retragerea ei din orga
nizata internațională.

Cu prilejul celei de-a 15-a 
aniversări a Tratatului de 
prietenie, alianță și asistență 
mutuală dintre U JLfkS. și 
R- P. Chineză- la Moscova a ț 
sosit o delegație a Asociației . 
de prietenie chino-sovietică. I 
condusă de Ho Wei. ministrul , 
invățămintului, precum și o | 
delegație a filialei din Șanhai j
a Asociației de prietenie chi- 1 
no-sovietică.

Cu același prilej a sosit la 
Pekin o delegație a Asociației 
de prietenie sovieto-chineză, 
condusă de E. F. Kojevnikov, 
președintele Comitetului de 
stat de producție pentru con
strucții rutiere al U.R.S.S., 
precum și o delegație a filialei 
din Leningrad a Asociației de 
prietenie sovieto-chineză,

PARIS. — In cadrul unei cu- 
vîntări rostite la Facultatea de 
drept din Paris, ministrul de fi
nanțe ți al afacerilor economice 
al Franței, Valery Giscard d’Es- 
taing, a prezentat noi amănunte 
în legătură cu propunerea de a 
adopta din nou sistemul etalo- 
nului-aur în plățile internaționale. 
După cum se știe, această propu
nere a fost făcută de președintele 
de Gaulle, în cursul recentei sale 
conferințe de presă. Pentru a re
stabili sistemul etalonului-aur în 
locul actualului sistem, în baza 
căruia o mare parte din comerțul 
internațional este finanțat în do
lari și lire sterline (considerate 
prin acordurile de la Genova din 
1922 a fi înlocuitoare ale aurului 
în plățile internaționale), minis
trul francez a propus — pe de o 
parte, ca statele din așa-numitul 
grup al celor zece să se angajeze 
in mod solemn să-și reglemente
ze deficitul exterior numai în aur; 
pe de altă parte, aceste state 
să-și asume obligația de a elimi
na excedentele de dolari și lire 
sterline (îndeosebi prin converti
rea lor în aur). In același timp 
ar urma să fie asigurată conver
tibilitatea în aur a monedelor 
tuturor marilor puteri financiare 
din „grupul celor zece". (Din a- 
cest grup fac parte S.U.A., An
glia, Franța, Canada, Germania 
occidentală, Italia, Belgia, Olan
da, Suedia, Japonia).

NEW YORK. — biroul federal de 
rezerve a anunțat că stocurile de 
aur ale Statelor Unite au scăzut 
cu încă 150 milioane dolari în săp- 
tămîna care s-a încheiat la 10 fe
bruarie. Acest declin face ca pier
derile de aur ale S.U.A. de la în
ceputul anului să se ridice la suma 
de 450 milioane dolari, rezervele 
americane de aur fiind în prezent 
de 14,938 miliarde dolari, ceea ce 
reprezintă cel mai scăzut nivel de 
la 8 martie 1939.

LONDRA. — Camera Lorzilor a 
Angliei a adoptat cu 82 de voturi 
pentru și 32 contra o moțiune a 
deputaților conservatori în care 
este criticată politica dusă de gu
vern în domeniul exportului. A- 
ceastă înfrîngere parlamentară a 
cabinetului laburist, condus de Ha
rold Wilson, menționează agenția 
France Presse, nu poale pune sub 
semnul întrebării existenta guver
nului.

Știrile de presă relatează 
despre o intensă mișcare în 
rîndul forțelor de opoziție.

V. OROS
Corespondentul Agerpres 

la Rio de Janeiro

Declarațiile lui
Thomas Kanza

ACCRA. — Thomas Kanza, mi
nistru de externe în guvernul re
voluționar congolez, a declarat la 
10 februarie în capitala Ghanei că 
„revoluția armată va continua 
pînă la înlăturarea lui Moise 
Chombe". El a arătat, de asemenea, 
că guvernul revoluționar congolez 
cere subcomitetului Comisiei ad- 
hoc pentru Congo a O.U.A. să vi
ziteze cît mai curînd posibil Ka
tanga „pentru a studia la fața lo
cului manevrele unor țări străine 
care pregătesc o nouă secesiune", 
în afară de Kanza, la Accra a so
sit și vicepremierul guvernului re
voluționar congolez. Nyati.

unor cifre
palul factor care a dus la creș
terea prețurilor este devaloriza
rea bolicarului, efectuată de 
guvernul venezuelian la recoman
darea Fondului Monetar Inter
național).

Acest fenomen care a afectai 
mai ales populația săracă, a de
clanșat un lanț de demonstrații 
Și mitinguri de protest, care a an
trenat alături die gospodine și de 
muncitori, un mere număr de 
studenți ți elevi. Federația cen
trelor universitare, împreună cu 
Centrala unitară a muncitorilor 
din Venezuela, a chemat organi
zațiile politice, studențești și «in
dicate din Venezuela Ja unitate 
în lupta împotriva creșterii cos
tului vieții'. La această chemare 
au răspuns 20 000 de studenți ți 
40 000 de elevi ai școlilor medii 
care au organizat demonstrații 
puternice chiar în capitala țării

V. URSU

Mitingul studenților 
madrileni

La 12 februarie, 2 500 de 
studenți spanioli s-au în
trunit in cadrul unui 

miting în centrul capitalei 
Spaniei pentru a protesta îm
potriva lipsei de libertăți sin
dicale. Autoritățile franchîcfe 
au trimis detașamente de poli
tie pentru a împrăștia cu forța 
pe participantii la miting. Au 
fost efectuate numeroase ares
tări.

Dezbaterile din Bundesrat
erf, Bundesratul vest-ger- 
man (Camera Unde ce
lor), a luai în dezbatere 

controversata problemă a pre
scrierii urmăririi și sancționă
rii criminalilor de război «w»- 
ziști. Bundesratul este chemat
să se pronunțe dad nrtnrtuo
termen de 20 de Mt. prevAmt 
de codul peoai rcif gt —i m 
probleau prescrieri: criwio- 
de drept comeat, poate saa ao 
să tie prelungit peste acest ter
men. pentru c se dc posrbUita- 
tea traducerii in fala instan
țelor judecătorești a crtinae- 
lilor de război naziști. aOați 
încă in libertate. Agenția Reu
ter subliniază că Bandesratul 
va dezbate o propunere privind 
extinderea cu încă 10 ani a ac
tualului termen de prescripție. 
Propunerea, care a fost făcută 

20 de ani

de la eliberarea Budapestei
u 20 de ani în urmă, 
la 13 februarie 1945, 
a fost eliberat ora
șul Budapesta. Oa
menii muncii din 
Ungaria vecină și 
prietenă își amin

tesc cu un sentiment de profun
dă recunoștință de jertfele pe 
care ostașii sovietici și, alături de 
ei, cei romîni le-au dat în greaua 
luptă împotriva fascismului.

In anii puterii populare, sub 
conducerea partidului clasei 
muncitoare, înfățișarea Buda
pestei a cunoscut însemnate 
schimbări. în anii imediat de 
după război au fost înlăturate 
urmele grele lăsate de luptele 
crîncene pentru eliberarea orașu
lui, au fost refăcute numeroase
le clădiri distruse, au apărut noi 
cartiere, noi întreprinderi indu

Aspect din Budapesta

Vizita 
delegației sovietice 
in R.P.D. Coreeană
PHENIAN 12 (Agerpres). — 

TASS transmite: La 12 fe
bruarie au avut loc la Phenian 
convorbiri între delegația 
Uniunii Sovietice condusă de 
A. N. Kosîghin, membru al 
Prezidiului C.C. al P.C.U.S., 
președintele Consiliului de 
Miniștri al UJELS5-, și dele
gația R.P.D. Coreene, condusă 
de Kim Ir Sen. președintele 
C.C. al Partidului Muncii din 
Coreea, președintele Cabinetu
lui de Miniștri al R.PP. Co
reene.

*
La 12 februarie la Teatrul 
Mare din Phenian a arut loc 
un mare miting al reprezen
tanților oamenilor muncii cu 
prilejul vizitei în RJPJ). Co
reeană c delegației Uniunii So
vietice. Au rostit curintări 
Kan Hi Von. președintele Co
mitetului Popular Orășenesc 
Phenian, și A. N. Korighin.

Acord comercial 
polono-spaniol

MADRID. — După cum anunță 
agenția P A P., intre reprezentanții 
Foloniei și Spaniei a fost semnat 
la Madrid un acord pe 5 ani. pn- 
smd schimba! reciproc de mașini 
si utilaje. Pe baza protocolului 
Polonia va exporta cărbuni, chi
micale. produse agricole si mașini, 
iar Spania îngrășăminte potasice. 
metale neferoase, semifabricate 
textile, citrice, vin și alte mărfuri 
Conform acordului privind livrările 
ce utilaje. Polonia va exporta o- 
biective industriale complete, iar 
Spania mijloace de transport și 
alte utilaje.

----- •------

in urma protestelor din ce în 
ce mai vii înregistrate ații în 
tară cît și in străinătate, este 
susținută de reprezentanții Se
natului hamburghez (Hambur- 
gul are statal de land), iot- 
maL in special, dintr-o coaliție 
coadusă de Partidul sooaf-de- 
=ocrct — principalul partid 
de opcxuie ves‘.-ger=tz.v

Rezfe.- reamintește ci o pro- : 
punere similară a iost depusă și 
in Bundestag (Camera inierioa- 
răi de către 50 de deputați din 
partea partidului de guvernă- 
mint U.CJ). și că această pro
punere urmează să fie dezbă
tută Ia 10 martie. Pentru ca 
cele două proiecte să devină 
lege, ele trebuie să fie aproba
te atit de Bundesrat cît și de 
Bundestag.

striale, așezăminte social-culturale 
și de învățămînt.

în ultimii 20 de ani Budapesta 
a devenit un important centru 
industrial. Aici se realizează a- 
proape jumătate din producția 
industrială a țării. Unitățile in
dustriale ale orașului produc o 
gamă largă de produse ale indu
striei constructoare de mașini și 
bunuri de consum.

în capitala ungară au fost mă
rite considerabil numărul institu
țiilor de învățămînt și o dată cu 
acestea, an de an, a crescut nu
mărul celor care învață și stu
diază în Budapesta.

Schimbările din viața Buda
pestei oglindesc hărnicia și mun
ca plină de avînt pe care o des
fășoară constructorii socialismului 
din R. P. Ungară.

Consultări
NICOSIA. — Joi seara, me

diatorul O.N.U. în Cipru, Galo 
Plaza Lasso, a sosit la Nicosia 
pentru a continua seria con
sultărilor cu reprezentanții ce
lor două comunități cipriote 
în vederea găsirii unei soluții 
în actuala criză din insulă. La 
sosirea pe aeroport Galo Piaza 
a făcut o declarație, în care a 
subliniat că va acorda atenție 
oricărei propuneri menite a 
duce la o soluționare a pro
blemei cipriote. In prezent, a 
declarat el, o conferință a tu
turor părților interesate in

Convorbirile
r eri. ministrul de externe
l britanic, Michael Ste

wart. a continuat seria 
întrevederilor cu colegul său 
belgian. Paul Henri Spaak. 
Stewart, care a sosit joi la 
Bruxelles, a aborda: :n cursul 
discuțiilor cu Spaak problema 
relațiilor est-vest, situație din 
cadrul alianței atlantice, situa
ția O.N.U. ți Congo, precum 
și problema creării forțelor 
nucleare atlantice (F-N-A-j, 
(propunere care, după cum se 
știe, este menită a înlocui 
propunerea americană de cre
are a F.N.M.). Se crede, de a- 
semenea. că cei doi oameni de 
stat s-au referit în discuțiile 
lor și la probleme pricind așa- 
zisa unificare politică a Euro
pei occidentale și, in acest 
context, vor analiza diferitele 
planuri in acest sens.

De altfel, problema unifică
rii politice a Europei occiden
tale a constituit și punctul

PE SCURT

PE SCURT

la Nicosia
disputa din Cipru ar fi „foar
te folositoare".

Agenția Associated Press 
consideră însă că în prezent 
șansele unei astfel de confe
rințe par a fi foarte îndepăr
tate în lumina declarației fă
cute miercuri la Atena de mi
nistrul de externe cipriot, 
Spyros Kyprianu, care a pre
cizat că „atita timp cit partea 
turcă nu recunoaște principiul | 
că poporul cipriot poate să-și 
hotărască singur propriul său 
viitor-, o conferință a părților 
interesante nu ar putea servi 
scopului propus.

anglo- belgiene
central al discursului rostit i 
joi de Stewart în fața Came
rei de comerț britanice din 
Bruxelles, etnd s-a pronunțat 
pentru accelerarea unificării 
Europei. care să mențină 
strînse relații cu S.U.A. Cu o 
evidentă referire la declarați
ile președintelui de Gaulle, 
care preconizează o Europă 
„europeană", ieșită de sub tu
tela americană și constituită, 
in primul rînd, din țările 
membre ale Pieței comune, 
Stewart a declarat că Anglia 
„nu va alege intre Europa și 
alianța atlantică". El a ținut 
să precizeze că țara sa dorește 
să se alăture oricăror tratative 
menite a duce la unificarea 
politică a Europei occidentale, 
subliniind regretul guvernului 
britanic că ultimele propuneri 
pripind o Europă unită nu se 
referă decît la participarea 
celor șase țări membre ale 
Pieței comune.

La rindul său, ministrul de 
externe belgian, Paul Henri 
Spaak, a făcut o declarație în 
care a subliniat că dificultă
țile Angliei și ale altor țări în 
a intra in Piața comună sînt 
din ce în ce mai mari. Spaak 
a arătat în continuare că a 
căzut de acord cu colegul său 
britanic că relațiile dintre 
Piața comună și Asociația eu
ropeană a liberului schimb 
trebuie să fie cît mai strînse 
cu putință. Dar, a spus el, 
..există un real pericol ca cele 
două organizații să se dezvolte 
în mod separat și ca prăpa
stia dintre ele să se adîn- 
cească".

Spaak, care se numără prin
tre susținătorii unei asocieri a 
Angliei la Piața comună, a re
cunoscut că in prezent nu se | 
întrevede nici o soluție care să | 
ducă la acest lucru, mai ales 
pentru faptul că Anglia este 
o țară membră a Common- 
wealth-ului.

Jn reportaj al ziaristului

australian W. Burchett

despre partizanii

sud-vietnamezi

întunericul, 
luminos se

Ziaristul australian Wil
frid Burchett a întreprins 
o călătorie în regiunile e- 
liberate din Vietnamul de 
Sud. El și-a publicat im
presiile într-un reportaj a- 
părut în săptămînalul fran
cez „LE NOUVEL OB- 
SERVATEUR", din care 
reproducem următoarele :

Iuțim de-a lungul 
unui canal spre lu
minile Saigonului. 
Barca cu motor își 
încetinește mersul. 
Soldații care mă es
cortează scrutează 
Un minuscul punct 

aprinde și se stinge 
de două ori. Motorul bărcii se 
oprește. Plutim în derivă spre 
pilcul de bambuși de unde ve
nise punctul luminos. Cei de pe 
mal și cei din barcă schimbă în
tre ei cuvinte. Cîteva secunde 
mai tîrziu mîini zdravene mă 
prind de mină, călăuzindu-mă 
pe o cărăruie.

Ne aflăm la circa 9 km de 
Saigon — Cholon. Vizita mea a 
fost organizată de reprezentanții 
în străinătate ai Frontului Na
țional de Eliberare; după o șe
dere de patru luni, punctul cul
minant al acestei vizite urmează 
să fie această întîlnire din apro
piere de Saigon.

In cursul primei dintre nume
roasele întîlniri pe care le-am 
avut cu membrii Comitetului 
Executiv al zonei Saigon—Gia 
Dinh a Frontului Național de E- 
liberare, vice-președintele Huynh 
Tan Pliat care a fost unul dintre 
arhitecții cei mai cunoscuți din 
Saigon, îmi explică; „Trebuie să 
ne integrăm și să trăim cît mai 
aproape de inamic. Inamicul, de 
pildă, consideră că acest cătun 
(unde avea loc întîlnirea) îi apar
ține. De fapt îl controlăm noi. 
Adesea, oamenii părăsesc Saigo- 
nul și nu-și dau seama că se află 
pe teritoriul nostru. Teritoriul 
nostru și teritoriul inamicului se 
întrepătrund, în special în jurul 
Saigonului. Metoda noastră pe 
care o numim «sufocarea» postu
rilor inamice, constă în înconju
rarea lor zi și noapte de către 
partizani, în așa fel îneît garni
zoanele nu se pot deplasa decît 
dacă noi le permitem acest lu
cru".

Huynh Tan Pliat este un om 
cu o înfățișare senină. In afară

împotriva acțiunilor agresive
fatăJ

HANOI. — La 11 februarie, 
guvernul Republicii Democra
te Vietnam a dat publicității o 
declarație in legătură cu noile 
atacuri efectuate de avioane 
militare americane joi la a- 
miază împotriva unor locali
tăți din Vietnamul de nord. 
După ce amintește atacu
rile aeriene anterioare din 7 și 
8 februarie, și faptul că nave 
de război ale flotei a 7-a a 
S.U.A. au fost trimise în Ma
rea Chinei de sud, declarația 
subliniază că atacul din 11 
februarie. în cursul căruia au 
fost bombardate și mitraliate 
localități nord-vietnameze din 
provinciile Kuang-Bin, Nghe- 
An și județul Vin-Lin, repre
zintă un nou act de război, 
cît se poate de grav, împotri
va Republicii Democrate Viet
nam.

Condamnînd in mod energic 
acțiunile războinice ale S.U.A. 
împotriva R. D .Vietnam, de
clarația cere ca guvernul ame
rican să pună imediat capăt 
acestor provocări, care violea
ză integritatea teritorială a 
Republicii Democrate Viet
nam.

SOFIA. — Poporul bulgar 
— șe spune în declarația gu
vernului R. P. Bulgaria — con
damnă cu hotărîre acțiunea 
clicii militariste americane 
împotriva R. D. Vietnam, ca 
o încălcare a Cartei O.N.U., și 
insistă asupra evacuării neîn- 
tirziate a trupelor S.U.A. din 
peninsula Indochina.

PHENIAN. — In declara
ția guvernului R. P. D. Core
ene se exprimă indignarea 
față de agresiunea armata a 
S.U.A. împotriva R. D. Viet
nam și se cere încetarea neîn- 
tîrziată a acțiunilor războinice 
în Vietnam și în întreaga In- 
dochină.

VIETNAMUL DE SUD. Car blindat amfibiu distrus de patrioți în timpul unei recente lupte

de postul de vicepreședinte al 
Comitetului Central al Frontului 
de Eliberare, el mai este secretar 
general al Partidului democrat. 
El nu pare a considera viitorul 
ca un nesfîrșit joc de-a v-ați-as- 
cunselea cu avioanele și patrulele 
inamicului. El îți dă impresia pe 
care de altfel ți-o produc și cei
lalți conducători ai frontului: 
de a aștepta cu calmul pe care 
ți-l dă certitudinea preluării pu
terii de către Vietcong (partizanii 
sud-vietnamezi).

In fața acestei încrederi simt 
nevoia de a proceda la o revi
zuire ; creau să știu ce aparține 
Vietcongului și ce aparține ina
micului. Vreau să știu în ce fază 
a ajuns războiul.

Luptători pentru 
o cauză dreaptă

Pe hărțile Frontului Național 
această întrepătrundere uimitoare 
a zonelor controlate de regimul 
de la Saigon și a celor controlate 
de partizani este reprezentată 
prin pete de culoare verde și ro
șie. Zonele de culoare galbenă 
înfățișează regiunile controlate 
în principiu de Saigon, dar în 
realitate aflate sub controlul par
tizanilor, cel puțin în timpul 
nopții.

Așa se petrec lucrurile în delta 
fluviului Mekong. Lucrul acesta 
mi-l declară Nguyen Huu Tho, 
președintele Frontului Național 
de Eliberare, precum și alți mem
bri ai Comitetului Central al 
Frontului, la sediul lor secret din 
junglă. Acest sediu este schimbat 
în fiecare lună pentru a nu per
mite avioanelor inamice să-l des
copere.

de R.D. Vie
ULAN BATOR. — Guver

nul R. P. Mongole a dat pu
blicității o declarație, în care 
condamnă cu hotărîre acțiu
nile agresiev întreprinse de 
S.U.A. împotriva R. D. Viet
nam și exprimă solidaritatea 
poporului mongol cu poporul 
vietnamez în lupta sa dreaptă.

TIRANA. — Guvernul R.P. 
Albania a dat publicității o de
clarație în care protestează 
energic împotriva noii agre
siuni săvîrșite de S.U.A. asu
pra R. D. Vietnam și cere în
cetarea oricărei acțiuni provo
catoare față de această țară.

ALGER. — Un purtător de 
cuvînt al Ministerului Aface
rilor Externe al Algeriei a ci
tit în fața ziariștilor un co
municat al guvernului alge- 
rian în care se arată că „agre
siunea americană împotriva

Glasuri
WASHINGTON. — După 

cum transmite agenția U.P.I., 
întt-o cuvîntare rostită în Se
nat, liderul majorității demo
crate. senatorul Mike Mans
field, s-a pronunțat pentru o 
rezolvare prin tratative a si
tuației din Vietnam și și-a ex
primat părerea că Marea Bri- 
tanie și Uniunea Sovietică, în 
calitate de copreședinți ai Con
ferinței de la Geneva pentru 
Indochina, vor lua o nouă ini
țiativă în această problemă. 
Caracterizând, situația din fos
ta Indochină drept „haotică și 
instabilă", Mansfield a decla
rat că în prezent este de do
rit „să nu fie închise canalele 
pentru o posibilă ameliorare a 
dificultăților". Senatorul de
mocrat Frank Church, s-a 
pronunțat, de asemenea, în fa

Din motive de ordin militar și 
administrativ, Frontul Național 
împarte delta în două regiuni: 
zona 1 la vest de Mekong și 
zona 2 la est de Mekong, în di
recția Saigonului. Acestea sînt re
giunile cele mai bogate, cele mai 
populate

Cum se explică că această 
zonă vitală se află cel puțin în 
parte sub controlul Vietcongului? 
Mi se spune, cu același zîmbet 
al certitudinii, că acest lucru se 
explică prin trei motive impor
tante. In primul rînd datorită 
politicii agrare a guvernului 
din Saigon. In timpul „primei 
perioade a rezistenței" (împotri
va colonialiștilor francezi) s-au 

împărțit țăranilor 500 000 hecta
re de pămînt. Ngo Dinh Diem a 
pus din nou mîna pe aceste pă- 
mînturi aproape în întregimea 
lor — exceptînd 75 000 de hecta
re — și le-a restituit vechilor 
proprietari sau a creat un nou 
grup de latifundiari. Tocmai re
acția țăranilor împotriva acestei 
măsuri a consolidat bazele „celei 
de-a doua perioade a rezistenței", 
cea actuală.

In al doilea rînd este vorba 
de politica de asimilare brutală 
adoptată de guvern față de 
triburile din regiunile de munte, 
politică care amenință cu exter
minarea largi grupuri etnice. 
Membrii acestor triburi au fost 
expulzați cu zecile de mii din că- 
minurile lor și reașezați în regiu
nile de cîmpie. Aceia care au ră
mas locului au fost închiși în la

ll. D. Vietnam constituie un 
atentat împotriva păcii mon
diale" și că „guvernul Alge
riei își reafirmă solidaritatea 
cu poporul vietnamez, care 
luptă pentru integritatea sa 
teritorială și pentru indepen
dență".

PARIS. — Joi seara, 6 000 
de parizieni s-au adunat în 
sala „Mutualite", unde a avut 
loc un miting de masă în semn 
de solidaritate cu poporul 
Vietnamului.

PRAGA — Secretariatul 
Federației Sindicale Mondiale 
a adresat un apel către oame
nii muncii și sindicatele din 
întreaga lume, chemîndu-le să 
sprijine lupta eroică a poporu
lui vietnamez. In apel se cere 
încetarea imediată a agresiu
nii și provocărilor S.U.A. îm
potriva Republicii Democrate 
Vietnam.

lucide
voarea unor tratative „pentru 
a se pune capăt acestui 
război".

Intr-o declarație pentru pre
să, mișcarea liberală „Ameri
canii pentru acțiuni democra
tice" cere ca Statele Unite să 
înceteze bombardamentele a- 
supra Vietnamului de nord.

Citind părerile exprimate de 
opinia publică americană, între 
care senatori influenți, ca 
Wayne Morse și Ernest Grue- 
ning, precum și ziariști influ
enți ca Walter Lippman și e- 
ditorialistul ziarului „New 
York Times", corespondentul 
din Washington al agenției 
France Presse arată că acțiu- 
nile_S.U.A. împotriva Vietna
mului de nord „întîmpină o 
opoziție crescîndă în Statele 
Unite".

i
i

găre de concentrare, denumite 
„sate strategice", sau lucrează ca 
muncitori agricoli pe plantații 
noi create. Cu primul prilej ivit 
triburile au acordat sprijinul lor 
Vietcongului.

Un al treilea element care a 
stirnit revolta populației a fost 
atitudinea autorităților de la Sai
gon de a considera ca aparținînd 
Vietcongului orice persoană care 
luase parte la războiul împotriva 
colonialiștilor francezi. După pro
mulgarea legii din octombrie 
1959 și după ce ghilotinele mo
bile au început să străbată țara 
în lung și-n lat, cei care luase
ră parte la „prima perioadă a 
rezistenței" au ajuns la conclu
zia că este mai bine să moară 
cu arma în mînă decît să fie ma
sacrați ca niște animale la aba
tor. Ei s-au refugiat în junglă, în 
munți și în vechile baze de par
tizani din delta fluviului Mekong. 
Țăranii și membrii triburilor 
le-au dat adăpost. Ei au consti
tuit astfel un serios nucleu în 
calitatea lor de foști partizani cu 
experiență.

11 întreb pe Nguyen Huu Tho 
ce proporție a teritoriului și a 
populației este controlată de 
Frontul Național. Îmi răspunde : 
„Două treimi din teritoriu și 
peste jumătate din populație". 
De altfel, serviciile americane la 
Saigon declară același lucru.

Deosebirea în ce privește mo
ralul ridicat al partizanilor și 
moralul foarte scăzut al unită
ților guvernamentale nu mai con
stituie un secret pentru nimeni. 
Nici un om, indiferent care îi 
sînt simpatiile politice, nu poate 
refuza să recunoască acest lucru.

...De un sfert de oră se aude 
răpăitul mitralierelor grele care 
sfîșie valul gros al nopții violete, 
în ciuda acestui fapt, te simți 
cuprins de un sentiment dc echi
libru și chiar de armonie, ca în
totdeauna tind te afli în fața 
unor oameni care știu că dacă 
vor muri, mor pentru un țel care 
merită.
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