
^Pentru dezvoltarea șeptelului proprietate obștească “

Construcții zootehnice
din resurse locale

La o adunare generală a co
lectiviștilor din DIbuleni, care a 
avut loc la începutul anului tre
cut, s-a discutat pe larg pro
blema construcțiilor zootehnice. 
S-a arătat atunci că un grajd 
pentru 100 capete vite man co
stă, după deviz, aproximativ 
120.000 lei, iar o maternitate 
pentru scroafe ajunge la 30.000- 
40.000 lei. Organizația de partid 
și conducerea gospodăriei au ce
rut colectiviștilor să facă propu
neri concrete pentru reducerea 
prețului de cost al acestor con
strucții. Unii colectiviști parti
cipant la adunare

— Meșteri pri- 
cepuți. avem la noi 
în gospodărie. Lem
ne avem din bel
șug. ; Ar trebui să 
cumpărăm doar că
rămidă, var, țiglă 
și cuie.

Chibzuind mai 
bine s-a văzut însă 
că nici cărămida și 
nici țigla nu vor 
mai trebui cumpă
rate ; ele puteau fi 
înlocuite cu mate
riale din resurse lo:ale, care nu 
costă bani, redueîndu-se astfel 
mult prețul de cost al construe, 
jiilor zootehnice.

Comuniștii care s-a<i înscris 
la cuvînt au arătat ca stjul din 
balta Potelu este un izvor bo
gat de material bun pentru aco
periș, iar în locul câramidei, zi
durile pot fi ridicate din chii- 
pici sau din paiantă.

• Utemistul Stan Ciuoulin, secre
tarul comitetului U.T.M. pe gos
podărie. consultîndu-se cu cei
lalți tineri, au făcut o propu
nere, care s-a bucurat de apre
cierea tuturor particiDanților la 
adunare.

— Pentru că este vorba de 
dezvoltarea averii noastre ob
ștești — a spus el — noi. tine- j.:.- — ------ nr- .x ------
prin 
cele 
Vom confecîioita chirpici, 
tăia și vom transporta 
Aooi, sub supravegherea și cu 
ajutorul meșterilor, vom înalta 
construcțiile. Toate acestea le 
vom executa prin muncă volun
tară. Gospodăria va plăti doar

au spus ;

cuiele, seîndura pentru uși și 
iesle, geamurile...

...La puțină vreme după acea
stă adunare generală, au început 
lucrările de construcții. Pe șan
tierul de construcții zootehnice 
al gospodăriei colective fluturau 
drapelele brigăzilor utemiste de 
muncă patriotică. La cele două 
grajduri pe care tinerii s-au an
gajat să le construiască prin 
muncă voluntară, la pădure, la 
tăiatul și strînsul stufului tn 
maldăre, la transporturi au lu
crat sute de tineri. Deși nu erau 
constructori de meserie, nici tă. 
ietori de lemne, nici dulgheri, ci

Tinerii din G. A. C. „1 Mai" Dăbuleni- 
execută prin muncă voluntară: 
grajduri

Craiova
3
3
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rii, ne angajăm să construim 
muncă voluntară două din 
opt grajduri planificate, 

vom 
stuful.

A

In cinstea
„Zilei 

ceferiștilor
• Colectivele de mecanici 

și fochiști din depourile Bucu- 
rești-călători și București- 
triaj, au economisit într-o 
lună de zile combustibil con- 
vențional cu care pot fi re
morcate 58 de trenuri pe dis
tanța București-Mărășești și 
423 pe distanta București- 
Ploești.

• Printr-o mai bună orga
nizare a încărcărilor in va
goane, feroviarii din stația 
C.F.R.-Cluj, au folosit luna 
trecută numai trei locomotive 
în loc de patru cît erau pre
văzute pentru manevrare.

• Ceferiștii de la depoul 
C.F.R. Suceava-Nord au mă
rit durata de funcționare a 
locomotivelor și au redus 
timpul de funcționare a aces
tora cu 17 la sută. De la în
ceputul anului și pînă la 
sfîrșitul primei decade a lunii 
ianuarie, ceferiștii din acest 
depou au realizat economii în 
valoare de 90.000 lei.
• Feroviarii de la centrul

C.F.R.-Simeria au redus în 
luna ianuarie timpul de sta- 
(ionare a trenurilor cu 16,25 
ia sută și au expediat in plus 
față de plan cu peste 50 la 
sută ..........................
• In primele 10 zile 

luna februarie, ceferiștii 
depoul Adjud au realizat 
nomii de combustibil in va- 
loare de 13.000 lei.
• La stația C.F.R.-Timi

șoara în prima decadă a lunii 
februarie planul volumului 
mărfurilor expediate a fost 
depășit cu 1580 de tone.

mai multe mărfuri.

saivane
ingrățătorii de porci

Simpli lucrători în brigăzile de 
cîmp. tinerii coleativ’ști au dat 
totuși dovadă de multă price
pere, de o deosebită hărnicie. In 
întrecerea dinire brigăzile ute
miste de muncă patriotică orga
nizată și stimulată permanent 
de organizația de bază U.T.M., 
s au evidențiat numeroși tineri 
ca: Florea Vraciu. Alexandru 
loniță, Constantin Iepure, Stan 
Cimooieru și alții Exemolul co
muniștilor. care erau întotdeauna 
prezenti la cele, mai grele mun
ci. a fost însufletitor oentru ute- 
niiști, pentru toti tinerii colec
tiviști.

La bilanț, cînd s-a făcut cal
culul prețului de cost al construc
țiilor zootehnice ridicate anul 
trecut de gosDodăria colectivă 
din comuna Dăbuleni. s-a con
statat că în medie, fiecare con
strucție în parte a costat apro
ximativ 15.000 lei, realizîndu-se 
astfel, față de prețul de cost pre
văzut în devize, o economie to
tală de peste 700.000 lei

Totuși, aceste construcții nu 
sînt suficiente. Urmînd indica
țiile Plenarei din 3-5 decembrie 
1050 a ClC. al P.M.R., colecti- 
viștii vor spori anul acesta cu 
mult numărul vacilor de lapte, 
al porcilor, al oilor, al păsări
lor proprietate obștească. Sînt 
necesare, deci, construcții noi. 
Din acestea, tineretul s-a anga
jat să execute prin muncă vo
luntară trei grajduri, trei

vane și două ingrășătorii de 
porci. Totodată tineretul s-a an- 
gajat să confecționeze prin mun
că voluntară 250.000 cărămizi 
care vor fi arse cu resturile de 
lemne rezultate de la procurarea 
materialelor pentru construcții.

Bineînțeles că la toate aceste 
construcții se vor folosi tot ma
teriale din resurse locale. De 
aceea, comitetul U.T.M. pe gos
podărie a stabilit de acum sar
cini precise tuturor tinerilor. A- 
vînd la bază experiența bună a- 
cumulată in anii trecuți, biroul or
ganizației U.T.M. din gospodărie 
a întocmit un plan amănunțit de 

acțiune. Munca ți
nerilor colectiviști 
va fi organizată tot 
pe principiul bri
găzilor utemiste de 
muncă patriotică. 
La rindul lor, a- 
ceste brigăzi, tn 
funcție de condi
țiile de lucru și de 
necesități, sînt îm
părțite pe echipe 
conduse de cei mai 
destoinici tineri. E- 
cliipele și-au pre- 

atribuțiile astfel: 
merge 1
(s.Jcîmi, sălcii.

Centrală

Proletari din toate țările, uniți-vă! 1

Organ Central al Uniunii Tineretului Muncitor
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unele
la țaiatul copa- 

’ piopi), 
sortatul

cizat 
vor
Cilor âdivr
altele la fasonatul și 
lemnelor, altele la săpatul pa- 
nrintului și conlecționatul chir pi
cilor, iar alte’.e la recoltatul stu
fului din balta și strînsul lui în 
maldăre. Tinerii conductori de a- 
tclaje vor asigura transportul a- 
cestor materiale pe șantier. 
Toate aceste lucrări vor fi exe
cutate acum, pînă la începerea 
campaniei agricole de primăvară, 
dao-rrece tinerii care participă la 
ele fac parte din brigăzile de 
cîmp care vor avea mult de lu
cru în campanie.

Planul de acțiune al comitetu
lui U.T.M. prevede și pârtie:pa
rca tineretului la lucrările pro- 
priu-zise de construcții. Cind 
timpul va permite începerea a- 
cestor lucrări, tinerii vor parti
cipa la ele, în cadrul brigăzilor 
de cîmp statutare, comandanții 
brigăzilor utemiste de muncă 
patriotică avînd obligația să ur. 
mărească și sa țină evidența lu
crărilor efectuate de tinerii co
lectiviști.

Zilele acestea, brigăzile ute- 
ir.iste de muncă patriotică din 
gospodărie vor începe munca 
pentru procurarea materialelor 
necesare noilor construcții.

ION TEOHARIDE 
corespondentul „Scînteii tinere

tului" pentru regiunea Craiova

Controlorul Tuțurtan Tonase de ta secția rv-v= goane c Fa
bricii de rulmenți Birtad, student ta cursurile fără frecvență ale 
Institutului de mecanică din lași, este geta oridnd să împăr
tășească din experiența și cunoștințele sc-e, tovarășîtar de 
munca, lată-1 discutând cu tânăra rruncitocra Comcn Eoaterina 

despre calitatea rolelor rectcete de ea.
Foto: P. POP

Caravana cinematografică din 
Orașul Stalin străbate munții, 
lndrsptîndu-se spre unul din 

satele îndepărtate.

Foto j AGERPRES

O delegație a U. A. S. R.
a plecat spre Tunis

participa la lucrările ședinței 
Comitetului Executiv al Uniu
nii Internaționale a Studenților, 
care va avea loc Intre 23 și 27 
februarie.

O delegație a Uniunii Asocia
țiilor Studenților din Republica 
Populară Romînă. condusă de 
tov. Cornel Burtică, președintele 
U.A.S.R., a părăsit Capitala în- 
dreptîndu-se spre Tunis unde va (Agerpres)

Reparațiile mașinilor agricole 
in regiunea Constanta

Terminînd repararea mașinilor 
și utilajelor pentru campania de 
primăvară, majoritatea S.M.T.-u- 
rilor din regiunea, Constanta 
execută în prezent lucrările de 
pregătire a mașinilor agricole 
care vor fi folosite în campania 
de recoltare. Pînă în prezent au 
fost reparate peste 120 combine,

150 secer ători-legători și 50 ba’ 
toze. La S.M.T. Sibioara — sta
țiune fruntașă pe regiune în ac
țiunea de reparare a mașinilor 
și utilajelor agricole — sînt gata 
de lucru aproape 80 la sută din 
mașinile agricole necesare cam
paniei de recoltare.
i * . (Agerpres)

fantezie
Fier vechi

pentru oțelării
Aproape în fiecare duminică 

precum și în alte zile din cursul 
săptă-mînii mii de cetățeni tineri 
și vîrstnici din toate regiunile 
țării participă cu însuflețire la 
acțiunea patriotică de colectare 
a fierului vechi, sprijinind în 
acest fel lupta oțel ari lor pentru 
sporirea producției de metal.

In orașul București, de exem
plu, duminica trecută în 6 ra
ioane - Grivița Roșie, Tudor 
Vladimirescu, Stalin, 1 Mai, Gh. 
Gheorghiu-Dej și 23 August - 
grupuri numeroase de tinerj, de 
oameni ai muncii din diferite 
întreprinderi, instituții, cartiere 
mobilizați de organizațiile de 
partid, de organizațiile U.T.M. 
și de deputății în sfaturile popu
lare au adunat 414 tone de fier 
vechi. In regiunea Craiova, unde 
duminica trecută s-a organizat

a cincea Ieșire săptămînală suc
cesivă din acest an, s-au trimis 
oțelăriilor Reșiței peste 99 tone 
fier vechi.

O inițiativă Importantă au 
pornit organizațiile U.T.M. din 
regiunea Timișoara care și-au 
propus ca fiecare tînăr să co
lecteze pînă la sfîrșitul acestui 
an cite 80 kg. fier vechi.

Acțiunea patriotică de colec
tarea deșeurilor de fier vechi se 
desfășoară cu succes și la sate. 
In multe localități ale regiunii 
lași, de exemplu, a fost organi
zată „Ziua colectării fierului 
vechi". Colectiviștii și întovără- 
șiții din raionul Huși au colec
tat într-o singură zi 12 tone fier 
vechi. In această acțiune s-au 
evidențiat comunele Răducăneni 
și Deleni.

lată-1, cu puțin timp înainte 
de începerea campaniei a- 
gricole de primăvară, pe ti
nerii din echipa de montorl 
condusă de comunistul Petre 
Velcovici de la Centrul me
canic S.M.T. din Craiova, 
discutând punerea la punct a 
ultimelor lucrări de reparații.

Foto : P. POPESCU

(Agerpres)

Aportul tinerilor ploeșteni
PLOEȘTI (de la coresponden

tul nostru).
Acțiunea de colectare a fio. 

rului vechi se bucură de un io. 
teres deosebit In rindul tinere
tului din regiunea Pioețti. Adu- 
nlnd fierul vechi, bucată cu bu
cată din fiecar^ colț, utemișlii 
și tinerii muncitori, pionierii și 
școlarii din regiunea Ploejti au 
reușit ca la sfîrșitul lunii ianua
rie să expedieze oțelariior de ta 
Hunedoara un tren special tncăr. 
cat cu aproape 1.100 tone fier 
vechi.

IntensiFcind munca de agita
ție ia jurul, acestei acțiuni de 
interes obștesc, organizațiile 
U.TJL din întreprinderi și insti- 

din cartierele orașelor ți 
de la sale, înregistrează noi suc. 
cese tn acțiunea de colectare a 
fienhs Tedn. In numai 17 zile 
aie lună februarie. In dnstea a- 
niverslrii luptelor ceferiștilor ți

petroliștilor din februarie 1933, 
fserii ploeșteni au colectat și 
expediat recent la Hunedoara 
cantitatea de 523 tone fier vechi. 
In cadrul întrecerii ce se 
desfășoară între raioanele și ora
șele regiunii Ploești și Intre or
ganizațiile de bază U.T.M., In 
frânte stat tinerii muncitori, ele
vii și pionierii din orașul Ploești. 
Uiemiștâi și tinerii de la rafină- 
ria nrk 3 Teleajen au colectat și 
predat aproape 30.000 kg. fier 
vechi. Din întregul oraș Ploești 
au fost predate aproape 17 va
goane. —

Ole 532 tone fier vechi expe
dite de tinerii ploeșteni Combi
natului siderurgic Hunedoara, 
constituie numai o parte a an
gajamentului' luat. Ei s-au an
gajat ca pînă Ia sfîrșitul lunii 
februarie să colecteze și să tri- 
initâ oțelarilor hunedoreni încă 
60 de vagoane cu fier veclii.

Pe șantierul 
fabricii de cărămizi 
și țigle dinȚăndărei

Pe Bărăgan, în apropierea 
comunei Țăndărei se contu
rează construcția uneia din
tre cele mai mari fabrici de 
cărămizi și țigle din țară care 
va produce zilnic 31.000 că
rămizi ți 64.000 țigle.

Pînă acum au fost con
struite aici sala preselor și 
platforma de uscare in aer 
liber a produselor, clădirea 
corpului principal de produc
ție, liniile ferate și drumurile 
de acces în interiorul fabricii, 
precum și un bloc de locuințe 
pentru muncitori cu 18 apar
tamente.

Pentru a contribui la redu
cerea prețului de cost al lu
crărilor, constructorii de la 
Trustul nr. 1 de construcții 
București acordă o grijă deo
sebită economisirii materiale
lor. Ei folosesc, de pildă, de 
mai multe ori materialul lem
nos la cofraje, schele etc. In 
cele 10 luni care au trecut 
de cînd au început lucrările 
pe șantier, dulgherii, zidarii, 
fierarii-betoniști, montorii și 
ceilalți constructori de aici 
au economisit' circa 45 mc. 
cherestea, 42 mc. bile mane
le, 50 tone ciment, 1.700 m.p. 
carton asfaltat și o cantitate 
de cărămidă cu care se pot 
construi 7 apartamente.

(Agerpres)

Traversam preocupat un 
teren viran la capătul că
ruia nădăjduiam să dau în 

strada pe care se află Școala me
die nr. 4, cînd, deodată, o bubui
tură destul de puternică ma făcu 
să mă opresc locului. Din apro
piere răsunară imediat glasuri 
speriate de copii :

— Păzea I Ferește capul I
Tn aceeași clipă, de undeva 

din văzduh, un obiect ciudat 
căzu la picioarele mele.

— Ce mai e și asta ? I pusei 
eu întrebarea mai 
mult pentru mine, —-------------
dar, se vede, des- | .
tul de tare că o au- lllSeiIinari 
ziră și cei vreo șa- 
se.șapte copii care, cu orgi 
leșiți ca din pă- °
mint, făcură cerc în dOUIl
jurul meu. Erau bă- , ,
leți de școală, cîțiva PlOIllfirfiȘt
chiar în uniforme 5
de elev OrSSl

— Asta e racheta •
noastră.   —

— Serios ? făcui 
eu luminat deodată pentru 
că, într-adevăr, se putea 
descoperi, cu puțină bunăvoință 
și imaginație, o oarecare a- 
seminare între cutia aceea 
de tinichea, lunguiață, terminată 
la un capăt intr-un fel de con 
cu un mic orificiu, pe care o 
cercetam pe o parte și pe alta 
și... viitoarele nave cosmice.

La rugămintea mea copiii îmi 
arătară procedeul prin care reu. 
șiseră să lanseze „racheta". De
monstrația avu loc cu multă 
exagerare și un fel de bravadă.

M-am despărțit apoi de ei și 
mi-am continuat drumul către 
Școala medie nr. 4. Pe coridorul 
școlii m-am tntîlnit cu o instruc. 
toare de detașament care se plin, 
gea că nu poate să țină adunarea 
întrucit lipsesc mai mult de jumă« 
fate din pionieri. Mi-am amin
tit îndată de băieții care lansau 
racheta pe terenul acela viran. 
Poate și ei trebuiau să fie acum 
la adunarea aceasta. Indiferent 
de lucrul acesta, am simțit că 
intre joaca aceea cu racheta și 
adunarea care nu se putea ține 
pentru că n-au venit pionierii 
e o anumită legătură. E știut 
că atunci cînd adunările cu 
temă nu reușesc să-i captiveze.

copiii caută interesantul în afară 
unității.

In altă zi am întîlnit-o pe tovj 
Șep Elena, instructoarea superi
oară de pionieri.

— Care-i cea mai interesantă 
adunare cu temă care s-a ținut 
aci în unitate ? — am între
bat o. în afară de o adunare 
cu tema : „Basmele popoarelor 
sovietice" și adunarea cu tema 
„Cinstea de a purta cravata 
roșie** tov. Șep nu și-a mai 
amintit de nici o altă adunare 
care să merite calificativul de 

interesantă.
------------------ ' — Dar vreo adu-* 

i x-a - nare cu terne legata1 16$ătliră d.e probleme de fi- 
, u zică, chimie, cuilZarCl noutăți din știință 
.. și tehnică, cu zbo<riior rurile interplane, 

, . tare...
cil temă — Nu>nu-din a*

_. . cestea nu am ținut.
rlOSStl Tovarășa Șep ca

* și alți instructori 
___ s-a mulțumit doar 

să aleagă tema 
din cele propuse de 
tetul orășenesc U.T.M. Dar nea
junsuri mai mari există în medul 
in care sînt organizate și se des- 
lășoarâ adunările cu temă. Făptui 
ca s au ținut încă nu.i suficient. 
Să luăm un exemplu: adunareai 
cu tema „O experiență interesau, 
tă- ținută la unitaiea nr. 25 
unde este instructoare superioară 
tov. Toma Maria. Probabil so 
observase un insuficient inte-- 
res pentru chimie în cla
sa respectivă și și-a propui 
atunci organizarea acestei adu
nări. Pînă aici, totul bine. Mai 
departe ne-am fi așteptat să se 
fi pregătit o asemenea experien
ță incit toți pionierii chiar și 
cel mai apatic, să exclame: 
„Formidabil 1“. Dar n-a fost 
chiar așa. Însăși tov. Toma spu
nea ca s-au făcut doar citeva ex< 
pzriențe obișnuite, adică pe caro 
le găsești în toate manualele de 
școală. Deosebirea dintre o orâ 
de laborator 
siat doar tn 
puneau note

corni-

O armură anacronică
de Demostene Botez

„Egoism”, și ca om, ca cetățean n-om 
rămas indiferent Ori ce om, in țara noa
stră, este un capital al întregului popo’, 
o energie producătoare sau in curs de 
pregătire pentru a fi producătoare și a 
restitui sporit poporului ceea ce acesta 
i-a pus la dispoziție.

Ortansa Stănescu e o fată tînără — pe 
cît văd și dotată cu calități pentru învă
țătură, demne de toată prețuirea noastră. 
Are deci tot ce este necesar pentru a 
aduce țârii, cine știe ce aport neașteptat 
în efortul comun pentru construirea socia
lismului. Am văzut chiar că ar voi să de
vină inginer constructor de nave cosmice. 
Aceasta putea constitui odinioară o uto
pie, un subiect pentru desăvîrșirea unei 
noi ediții, '«văzute, a lui Jules Verne. Azi 
pentru tinerii din patria noastră e pentru 
oricine un proiect de viitor ca oricare 
altul.

Și cu toate astea, prin izolarea ei, prin 
egoismul ei, stă alături de societate, ală
turi de climatul de frățească și entuziastă 
colaborare. Precum se vede, egoismul ei 
nu e o chestiune personală, particulară, 
care o privește. Țara are nevoie în viitor 
de un inginer constructor de nave cos
mice. Or, egoismul ei este o piedică de 
petrecut pentru a construi o asemenea

•; SiijrfwMhf/r
. tofcirft, ttwajte
nu se pot înfăptui de cît prin cotabc rara, 
prin schimb de idei și de experiențe. 
Patru ochi văd mai bine de cit do. Și 
multiplicarea dă rezultate în progres e 
geometrică.

Lăsată pe drumul pustiu pe căra a apu
cat, Ortansa va simți curind complexul de 
inferioritate al omului izolat, va încerca 
psihologia „geniului neînțeles", a ratării, 
cu toate amărăciunile ei.

Refugiul ei într-o lume închisă, și numai 
a ei și în care pare să se complacă, de
sigur cu măguliri de amor propriu, rău 
sfetnic, dar tot așa de sigur, nu fără 
ceasuri de amărăciune ți îndoială,

sec—-5 in cele din urmă o pierdere pen
tru soc-etc*, e.

M-c -re'esct deci cazul ei ca cetățean.
M-a -r'e rasat și ca om.
A-n ci-, «n articolul amintit că atunci 

cînd s-c crazuț că Ortansa era „gata să 
tacă o prostie**, profesoara și eleve.e au 
ce "get W'-un suflet s-o salveze. Dar sal
ve rac aceea r.u-i decit parțială. A rămas, 
nesch^ot _____
acel suflu omenesc pe care nu-4 poate 
înlocui etaj o cibernetică, ceea ce dă 
s^cra-= vc acra productivă energiei ome
nesc si acra treb'j e păstrat curat și me'eu 
imbogdtâC

Egc..$—• o boală, o maladie a con
st nț® insu ui care nu s-c ridicat ta însu- 
5 rac pne drepte concepții despre lume, 
despra soc etate. despre om.

Dicton* tatân : „Homo homini lupus* 
este și az. un precept al acelei părți din 
lume in căra soc etatea e împărțită în 
etase antagoniste și în care concurența e 
una din legile ei de bază.

Dar suprimarea exploatării 
către om a constituit leacul 
acelei atrofieri sufletești care 
mul. In sRrșit omul poate fi 
de el și față de ceilalți. Poate sta alături 
de oricare alt om, fără zalele și fără țepii 
egoismului. Nu mai este în stare de per
petuă apărare. Egoismul este în socrata-

sufletul ei, personalitatea eî,

omului de 
rod leal al 
este ego^s- 
drept feță

(Continuare in pag. 3-a)

(Continuare in pag. 3-a)

și adunare a con- 
aceea că nu se 

și ca era condusă 
de pionieri, profesoara interve. 
nind discret doar atunci cind 
era neapărată nevoie. Dar unde 
este acel ceva deosebit care să 
te facă să afirmi cu certitudine ț 
„Aici se ține o adunare pionier 
rească”?

Al doilea exemplu se referă 
la o adunare cu o temă deose
bit de importantă : „Realizările 
regimului uostru democrat-popu* 
lar“. Mi-amintesc de o adunaro 
asemănătoare ținută mai demult 
la o uuitate din Tg. Mureș. Fu
seseră antrenate atunci toate de. 
tașamentele. Unele detașamente 
aveau repartizate cite o regiune 
a țării; alte detașamente aveau 
sarcini speciale. Au fost in plus 
recrutați pionieri pentru întoc
mirea unei harți uriașe In relief 
In curtea din spatele școlii. In 
t rnpul adunării care s-a ținut 
arară, pionierii au împodobit 
harta cu machete ale celor mai 
importante edificii realizate in 
anii reg mului nostru. La urmă 
s-a întins rețeaua electrică. E 
de la sine înțeles că o aseme-i 
nea adunare, pe lingă faptul 
important că a făcut cunoscute 
realizările regimului, a pus in 
fa;a p.onierilor o serie de pro- 
b.rir.e deosebite: de timplarie 
ț: pro ecție (confecționarea ma
melelor), de topografie, de elec. 
t-' A’-a-r etc., și că ea nu putea* 
să fit decit o adunare de neuis 
tat fiind triată cu mijloace 
specific pionierești. La unitatea 
26 din Ploești aceeași temă a 
fost tratată simplist: a fost

AUREL GEORGESCU

Cît mai e zăpadă, să zburăm 
schiurile, cu săniuțele.

Foto : AGERPRES



DUPĂ ORELE 
DE MUNCA 

fionsiderlnd bun obiceiul statornicit în multe secții ca tinerii să 
fie împreună nu numai în producție ci și în timpul liber, la 
club. în muzeu etc., ne am adresat unor tineri din sectorul tur
nătorie al Uzinelor „23 August" din Gapitală cu întrebarea : „6e 
faceți în orele libere"? lată răspunsurile lor înregistrate pe... 
peliculă

Mal Întâi datoria patriotică de a colecta fierul vechi — a spus 
In numele tuturor utemistul Petre Cristian.

Viata culturală

dintre noi în

muncitoare la 
Vladimirescu*

colectiviști

prinde

Orchestra
tinerilor

După aceea, la bibliotecă. Lecturii îi sint rezervate citeva ore 
în fiecare zi.

O plimbare prin parc este și reconfortantă și prtlej de a dis
cuta cum vor fi folosite celelalte ore. Apoi se despart, indrepfli 
du se cite doi-trei, spre locurile preferate.

Interpreții sîrvt de acord ca 
propunerea, și ti nana ar
tistă Ligia Tilicî Gheor

ghiu de la Teatrul Național din 
Craiova concretizează :

— Di-n lectură știm că piesa 
„Casa din livadă4* este o evo
care dramatică o luptei poporu
lui nostru împotriva hitleriștilor. 
Să încercăm să ne aducem 
aminte de evenimente istorice 
trăite de fiecare 
anii aceia.

Elena Sandu, 
Fabrica „Tudor
din Tg. Jiu povestește un episod 
impresionant din vioța ei, 
amintindu-și de clipele cind ur
mărea cu uimire de copilă, 
bucuria profund omenească a 
celor care așteptau ia marginea 
satului ei trupele eliberatoare.

Voinea Mihoi, tinăr muncitor 
la Combinatul forestier de ta 
Precjba, profesorii Mana Go- 
decnu, Ion Teoteoi și Nicotae 
Pecingine <ju răscoli și e om n- 

•tirile și ou retrăit diprie din 
preajma eliberări.

S-a făcut apoi o repet tie ta 
masă. I'^e«pret și-au deț mai 
bine seo.mc cum se poate trăi 
un rol. Atmosfera erectă de 
propriile lor mărturisiri ii făcea 
să se simtă și moi apractaț de 
eroii piese! ..Ccsc d-n fivodă*. 
tar toate acestea au mAârit con
vingerea octrțe’ câ tinerii mun
citori și profesor din ech-pa de 
teatru o Cosei raionale de cul
tură din Tg. Jiu vor putea pure 
cu succes în scenă una d n 
p esete eu cane se vor prezenta 
ia Concursul bienoi de teatru 
J. L Canagtale**.

In olto solă a cosei roionole 
de cultură, tinârul pictor sceno
graf Eustațiu Gregorian ajută 
păpușarii omatori sa modeleze 
personajele pentru spectacol! 
„Cu urzica pe teren*. Și Ugc 
Tilici Gheorghiu și scenografi 
Eustațiu Gregorian iși dau in 
felul acesta partea lor de con
tribuție ta reali zorea c-goja- 
menteior pe care organ.zoțta 
U.T.M. a Teatrului Național d'n 
Craiova și le-a luat râspunzir>d 
chemării utemiștilor de la Tec- 
trul de Stat din Bacău. Dar in 
ofară de ei, în satele și orașele 
regiunii se află in zi tale ocestec 
încă mulți tineri actor de ta 
Teatrul Național □ n Cra-ora c- 
jtrtind și indrumind pe or. st 
amator.

Uterseui N 
gătește de -c

JtâW! «n B< 
sec e ccecsu: c<e -oc .vortc 
generata*. Cum H Ocre 
om reușit < se ineeoa 
actor, oare se Vcnsfanmase o^c 
ta Bolș, in regaor. Sî iată cc 
s-a ridtaot cortJna. In seta ti
neri tnuiți. venit să-și xsoc ve
cinii și cunoacuț; pe sce~-c re- 
prezenend ocmce «xg-nec oe 
sot pe care se arctă JUaeș 
Iu Bogdan* osc cum -a văzut 
Br-'es* Mche > pese Ca 
pri<rreo Ic sce-â. ©cto-
murmura raȘintrt • “ 
acra ,.reO-c sâ a 
mejez c-e'j» Cort 
SC. -.otâtoorec 6 
nacj. lor Ic 
acte, s-c pere*-* <

tătarii.
— E pta.e, a rost» cî Vs fdk 

c* bă eți.
Tot in oceste cBe. teserarwt~ 

oraator a* «Kâhriem* p e _Cs- 
1 iutai M Pop» ac* dtatr-wi set 

Oe ta -c^g nec rag au ar- 
eeecjt oe c-trte -tem stâ An- 
preec Nărăstec. (Vane Oe- 

.Jmte Gotaâ* p 
ioaH cmt. oc-eEl.

și-au făcut curind o buna prie
tenă.

Cealaltă „Eliza", Rodea Tă- 
pălaaă, - cunoscută și cc inter
pretă din filmul „Alo. , ați gras’t 
numărul !“ — îndrumă ech’pa 
artistică a colectivist ior din co
muna Coțofenii din Față. In ul
tima ei deptasa-e la Coțofeni. 
Rodi ca Topcragă a avut bucura 
să ia parte ta adunarea ge-<ra- 
lă în oare colectiviști! votau pen
tru primi-ea în mijlocul tar c 
încă 40 de țărani muncitori.

— Sînț foarte mulțumită — o 
spus ea la reîntoarce'e. Lc Co-

Tinerii actori craiovani 
sprijină activitatea 
artiștilor amatori

S te. în z»^e ccastec co^- 
cw-.r •xlj-ți pdr.r ie. tinerii oc- 
to- era o*en; caută ferma cec 
rra —erita prH căra să orga- 
• seze •'oreunâ cu Casa ?eg!o- 
ncrâ o creației popUora o largo 
d scube pentru im bogâț rea re- 

. formațiilor artistice 
3e aeictori.

Apruotati de realitățile vieții 
-c- po-tictaînd ei înșiși prin în- 
e-.-ra'^c echioelo*’ artistice de 
«notari, prin contactul direct cu 
oameni muncii ta revoluția cul- 
— ra-â tinerii actori crai oven i 
•-casc o pcofundâ satisfacție, 
aceea oe ccw» ți-o dă sentimen- 

:i est artist - cetățean.

LU€|AN ZATTI

Ce s-ar putea face cu atitea 
instrumente ? Cine să cînte la 
ele ? Acestea erau întrebări pe 
care și le puneau colectiviștii 
din comuna Hagieni, raionul Fe
tești dup# ce G.A.C. din comună 
a cumpărat anul trecut la câini- 
nul cultural viori, acordeoane, 
mandoline, un contrabas și al
tele. Inifiativa organizației 
U.T.M. de a crea o orchestră și 
un cerc de muzică pentru ti
nerii, dornici să folosească aceste 
instrumente a fost îmbrățișați 
cu multă căldură. Sub conduce- 
rea tinerilor Petrescu Spirea, in 
giner in G.A.C. și a lui Nicolai 
Constantin, învățător, cercul și-a 
început activitatea. Munca sus 
ținută a fost încununată de suc 
ces. După o perioadă de cîtev< 
luni, la căminul cultural, zilei- 
trecute, colectiviștii au aplauda 
primul festival artistic la car 
cercul de muzică a prezentat ui 
program de melodii de muzic 
populară și ușoară romînească

In cadrul cercului sînt organi 
zate ou regularitate audiții mu 
zicale la emisiunile radio, dis 
cuții și întrebări legate de mar 
muzicieni și compozitori romîn 
care dau posibilitate tinerilor di1 
comuna Hagieni ce fac parte di 
acest cerc să cunoască diferit 
etape de dezvoltare a muzici 
condițiile create de regimul nos 
tru pentru dezvoltarea și extir 
derea muzicii în țara noastr 
etc. Activitatea cercului a atra 
mulți tineri care au cerut s 
facă parte din acest cerc. I 
acest scop încă 12 tineri au ii 
ceput să învețe mînuitea instn 
mentelor.

Nicotae Giucă, Paul Georgescu și Ion Martin au ales i vor 
petrece citva timp în Muzeul „Theodor Aman“.

Petre Gristian a preferat tovărășia eroilor lui Petru Dumitriu.

MAREȘ TOMA
activist al Comitetului regi on a.

U.T.M. Constanța

und •

•••

Tinerii din Dichltenl au organizat

0 expoziție „Originea și evoluția omului'1
Pentru educarea 

științifică a tinerilor 
colectiviști, organiza
ția U.T.M. din comu
na Dichiseai, raionul 
Călărași, sub îndru
marea organizației de 
partid, desfășoară o 
intensă activitate. 
Printre acțiunile în
treprinse m Masa 
w**4 se numără ți 
deschiderea expozi
ției „Despre originea 
și evoluția omului". 
Cum au organizat-o ? 
La școala din comu
nă existau numeroase 
planșe și materiale 
didactice. La îndem
nul organizației de 
partid, organizația 
U.T.M. din comună, 
împreuna cu odidu- 
cerea școlii, au luat 
materialele de la 
școală, eu mai cerut 
secției aulturaU o

sfatului popular raio
nal și filialei raiona
le SjR.S.C. altele, 
pentru a completa 
tematica cu toate ex
ponatele — planșe, 
tablouri — necesare 
organizării expozi
ției.

Cele 57 de tablouri 
și planșe care stau la 
dispoziția vizitatori
lor, diferitele mulaje 
și schelete de la mu
zeu, ii ajută să-și 
explice multe lucruri 
al căror înțeles nu-l 
pătrunseseră pînă a- 
cum.

în scurt timp de la 
deschidere expoziția 
de care vorbim a 
fost vizitată aproape 
de toți locuitorii sa
tului.

Pentru ca expoziția 
să fie și mai bine 
înțeleasă organizația 
U.T.M. a antrenat tir

neri intelectuali d 
comună și a orgar 
sat un ciclu de exp 
neri. Astfel tovarăș 
Voevozeanu Stejc
directorul școlii el 
mentare, a ținut co 
ferințe cu teme 
„Origina și evoluț 
omului", „Fenoni 
nele naturii și exp\ 
carea lor", „Desp 
știința și religie" e\

Expunerile au /< 
urmate de discu 
aprinse, tinerii cerii 
lămuriri și asup 
tablourilor și planț 
lor din expoziție, 
activitatea celor 
cercuri de lectură 
a cercului de cultu 
generală. în . acea: 
perioadă s-au or-ț 
nizat discuții pe nu 
ginea celor văzute 
expoziție.

D. DAN

Simpozion literar
La școala medie 

serală ,Jfae Țze-dun" 
din Capitali, din ini
țiativa profesoarei de 
limba romini tovară
șa Elena Vercescu, 
s-a organizat un sim
pozion literar cu te
ma „Despre viața și

3LAWTVI \I6OLA£
jrtur

Iar ei ? Să nu fim indiscreți. Par a avea să-și spună atitea 
și atitea lucruri.

Foto reportaj: N. STELOR1AN

a

țelee ea piață) de unul și 
același om (N. D imuleseu) 
— dioir-o altă comună — Ște- 
fărești — aflată la peste 10 
km. depărtare de Bascov. 
Fără să aibă vreun talent deo- 
aeoit, strain de problemele din 
această comună, el nu poate 
crea de cit programe pe același 
calapod.

Este și firesc ca muncindu-se 
fa acest fel programele să su
fere din punct de vedere al ori- 
ginaliriții, sâ aibă multe părți 
mc-oîone, tratare șablon și for
ma’- a unor probleme. (Comite
tul comunal U.T.M. era primul 
chemat să se seziseze de acest 
fapt Mulțumind: i-se câ există o 
brigadă ale cărei programe erau 
bune în general din punct

□UL ic. CBtAJTM. 3nsre-3K-te 
exana! C.TM $ r 
de a

pa sa» 
pcog-a-ce îe xx^ic -i 
tune — © repeuar wprdBă- 
tuare a aoesoraqi lbcm. wrwo- 
te in aoetașc jeL ian dîtm exo»- 
p.c: Ia
•"H treeoc — prmte altei*, 
sint criÂkațj ce odrp ta ?tț- 
gătorea tasaaarkr oe prrsa- 
vari, aritiom-ta ărept raerra *- 
nea. Pe setata JLa osnbra ia
cului bâîna*. *ar<ada Je-a cs- 
lat asnei:

bolta răcoroasă , Pta-V ecu:* 
ei râ.TKs ți dori, arași Dar 
rodul ciad 1« câata Lor cdWa 
zadarnic- s

apot pe alt refren:
„Zirzirea, zlrzărea. unde ri 

e recolta ? / €ukati-ri ți pre
cis : O-nlilniti in vis !*.

După cReva luni, criticiadirt 
pe cei care nu ngrijesc bine 
culturile, brigada le arată câ 
de vină e tot... lenea, cîntlndu-le 
aceleați texte pe aceeași melo
die. Sau in programul din luna 
octombrie, cind, vorbind despre 
cei care n-au înțeles sâ mun
cească bine și la timp In tot 
timpul anului, brigada le-a cin-

ie-
în legătură cu modul in care 
sint întocmite textele programe* 
kw brigăzii artistice de agitație 

din comuna Bascov

arate*

eieu

t Oiță 
onal că- 
E eoke- 
ivâțători 
nbrii ei 

it asupra acestui 
tant din activitatea 

analizat
Cea mai mare parte a texte

lor brigăzii sint făcute (bineîn-

i b'.gads. 
oprit «sup

‘r
hau

de vedere teautic; el s-a îngri
jit icarte puțio ca acestea m fia 
întotdeauna interesante prin fe
lul de a pane proâteoeie, me
reu na. ifita de întărirea acîi- 
viiâțu cotaciivjtai de creație 
existeai ou s-a ocuoai. u-a 
căutat să descc-pere eemenleta 
Lajeoute ia Duraaral crier a- 
proape IX utemișM dp numărâ 
orgi ".2*' a U-T-M- din comună, 
care să aprte la crearea pngra- 
■atar ta-găzn.

seefia de favățămini și 
oriura a S:a:Xu, popular ra- 
tooai Pitești, mo Casa de crea
ție regională au s-au străduit 
să ajute in altfel brigada ar 
usticâ de agitație Bascov.
B> ma mull, secția de iovățâ- 
mint și cultura a sfaniluî popu
lar raional accepta de vane . în
delungată ca și in a.:e comune 
din raion, de altcstrirea 'pro
gramelor br:g:z:lor a ’stic. de 
agitație să sc ocupe același tex-

tier. Ou diferite prilejuri s- 
. izbit de asemuirea textelor. Pe 

tru aceasta apare cu atit ir 
inexplicabil poziția activiștii 
culturali ai acestei secții, ca 
se amuză denumindu-1 vesel 
textier „N, Dimulescu-plomb 
gină“.

Problema alcătuirii textelor 
brigada poate fi rezolvată 
pr intr-un ajutor concret și coi 
petent dat colectivelor de crea 
de pe lingă căminele cultura 
•— de către secția de învățăm! 
și cultură a sfatului popular r 
ion al, de Ga sa regională <
creație, de Teatrul de Stat d 
Pitești. Dar colaborarea înt 
aceste instituții s-a limitat la i 
schimb de adrese și sezisări t 
lefonice din care bineințel 
brigăzile artistice de agita 
— și în cazul nostru cea a c 
miaului din Bascov — nu s-, 
ales — cum era de așteptat 
cu nici un ajutor.

Gomuna Bascov se află la 
depărtare doar de cîțiva kil 
metri de Pitești. Pe șoseaua a 
faliată circulă autobuse la i 
tervale scurte de timp. Și totu 
nici unul din tinerii actori 
Teatrului de Stat din Pite: 
n-au simțit îndemnul să vii 
aid, «ă-i ajute pe tinerii arliș 
amatori în întocmirea textele 
în interpretare, deși chiar pr 
ziarul nostru au răspuns eh 
mării tinerilor actori din Bacă 
angajîndu-se să sprijine acth 
ta tea formațiilor artistice de 
matori de la sate pe perioat 
de iarnă.

De existența monotoniei, ș 
blonului și schematismului 
programele brigăzii artistice < 
agitație din Bascov se fac ră 
punzători atît comitetul comun 
U.T.M., conducerea căminul 
cultural cît și îndrumătorii m 
todiști de la Casa regională < 
creație și secția culturală a sf. 
tului popular raional. Ei trebu 
să privească și din acest unghi i 
vedere munca brigăzii artistic 
să o ajute pentru ca efectul o< 
litico educativ al aclivității 
sâ fie mereu tot mai însemna

FL. POPA

Z



VIAȚA DE ORGANIZAȚIE

Cîttd nu se pornește
de la viată

Tn întreprinderea de Industrie 
locală „Lâzâr Odon" din Tg. 
Mureș, în toate cele trei orga
nizații U.T.M. de secții (atelierul 
central, secția de cabluri, secția 
de covoare persane) adunările 
generale s-au ținut cu destulă 
regularitate aproape în fiecare 
lună. Atrage însă atenția, de la 
început, că ordinea de zi a aces- 
tor adunări se aseamănă foarte 
mult — de la o secție la alta, 
de la o lună la alta. La secția 

I de cabluri, de pildă, în ultimele 
adunări s-au discutat doar cere
rile tinerilor de a fi primiți în 
U.T.M,

In anul 1959, în organizația 
f U.T.M. din secția covoare per- 

sane, în trei adunări generale, 
s-au discutat doar cererile de a 
fi primiți în U.T.M. ale unor ti
neri, alte două adunări au avut 
la ordinea de zi prezentarea de 
către biroul U.T.M, a unor in
formări cu privire la munca des
fășurată timp de o lună. Excep- 
tînd adunarea pentru dare de 
seamă și alegeri, la o singură 
adunare s-a dezbătut o problemă 
concretă legată de activitatea ti
nerilor din secție — în aduna
rea din iulie — cînd s-a ana- 
lizat activitatea brigăzii utemiste 
de muncă patriotică. Asemănă
tor stau lucrurile și la atelierul 
central

Se pune întrebarea î proble
mele educării politice a utemiști- 
îor. a muncii tinerilor în pro
ducție. a ridicării niveliriui lor 
profesional și cultural, a activi
tății lor sportive, a comportării 
lor în familie, în societate, nu 

| preocupă aceste organizații ?
1 Anul acesta, întreprinderea 
"„Lâzâr Odon" are un plan de 
' producție sporit și are de produs 

numeroase sortimente noi : dife
rite obiecte din polivinil, cabluri 
electrice izolate în polivinil etc. 
O parle însemnată din utilajul 
necesar pentru secția de cab
luri șj pentru alte secții se pro
duce chiar în întreprindere, la 
at lierul central. Printre acestea 
s? numără mașinile de țesut 
„Horn", malaxoare, mașini de 
țesut „Kloppel" etc. Însușirea 
tehnologiei noilor produse, ridi
carea calificării tinerilor pentru 
a putea lucra la noile mașini și 
produse, terminarea la timp (sau 
înainte de termen) a utilajelor, 
iată doar cîteva din problemele 
care ar putea fi dezbătute în a- 
dunările U.T.M. de la secția de 
cabluri sau la atelierul central, 

însăși viața, activitatea tine
rilor în producție, pune nume
roase probleme. La secția de

cabluri, de pildă, la mașinile de 
izolat cabluri electrice cu mase 
plastice lucrează 5 tineri (o bri
gadă de tineret). Tinerii lucrea. 
ză la un produs nou. Utemiștii 
Halasz losif, SzBke Lajos și 
Makd Gyorgy, de pildă, au pro
dus in cursul lunii ianuarie nu
mai capse. Pînă la 26 ianuarie 
Halasz a avut 2.809 m. capse 
rebutate, Szoke 3.485 m. capse 
rebutate, Iar Mako a rebutat 
5.256 m. capse. Piesele re- 
butate de cei trei tineri în nu. 
mai trei săptămini, reprezintă o 
pierdere de peste 2.000 lei.

Oare nu ar fi interesantă, de 
pildă, o adunare generală pe 
tema „Ce economii s-ar realiza 
la secția de cabluri dacă am re
duce rebuturile ?* Cei 84 de ute- 
miști de la secția de cabluri ar 
avea, fără îndoială multe de

Pe marginea 
adunărilor generale 

ținute in organizațiile 
U. T. M. de secții 
din întreprinderea 
„Ldzăr Odăn" - 

Tg. Mureș

spus. Ei ar putea face propuneri 
interesante pentru economisirea 
a zeci de mii de lei și tinerii s-ar 
simți apoi mobilizați să treacă 
la înfăptuirea acestor propuneri.

La secția de covoare persane 
lucrează numai fete. Ele execută 
cu măestrie frumoase covoare 
persane. Totuși, multe dintre fe
tele de aici abia au intrat in 
cimpul muncii, nu-și cunosc tiKă 
bine meseria, nu s-au obișnuit 
încă cu disciplina muncitorească. 
Din păcate, asemenea probleme 
nu figurează pe ordinea de zi a 
adunărilor generale care au o te
matică săracă, care se desfășoa
ră monoton. Și totuși, aspecte ale 
acestor probleme răzbesc și în 
adunările generale, parcă împo
triva atitudinii birocratice a 
membrilor biroului, pentru că ele 
preocupă pe utemiști. Astfel, la 
una din adunările generale au 
fost criticate utemistele Heller Ag
nes și Oros Florica pentru că se 
plimbă in timpul producției, și 
din această cauză nu reușesc 
să-și îndeplinească norma. iar 
Fulop Eva și Orban Eva. pentru 
că întîrzie adesea de la lucru. 
Chiar și o astfel de discuție ne
organizată a avut efect: In lu-

Punerea în valoare a unor 
terenuri neproductive

nile decembrie șl ianuarie aceste 
fete și-au Îndeplinit mai bine 
sarcinile profesionale. E de pre
supus că dacă problema discipli. 
nei in producție ar fi figurat pe 
ordinea de zi a unei adunări ge
nerale, multe lucruri s-ar fi în
dreptat In activitatea tuturor ute- 
miștilor din secție.

La adunarea din ianuarie, fără 
să fie înscrise la ordinea de zi, 
s-au discutat unele aspecte pri
vind lipsa de gust in îmbrăcă
minte, ținuta exterioară a unor 
tinere. Bakos Eva, Szoverfi |u- 
lia, Hinterleiler Rozalia și alta 
fete au fost criticate intr-o ca
ricatură la gazeta de perete peru 
tru coafura lor extravagantă. 
Lna din ele. Hinterleiler, a de
clarat in adunarea generală că 
„critica la adresa ei nu este 
justă*. Așa a ajuns să se dis
cute — fugitiv — despre modă, 
coafură, imbrăcăminte și despre 
cei ce se maimuțăresc imitind 
moda decadentă.

Oare intr-o secție unde lu
crează multe fele, cu problemele 
și preocupările lor, n-ar fi fost 
binevenită o discuție mai amplă 
despre ce înseamnă să ai o ți
nută exterioară corectă și plă
cută, despre rolul imbrăcămin- 
ții in această direcție ? O ase
menea discuție ar fi fost foarte 
folositoare, după cum foarte utile 
ar fi și discuții despre compor
tarea in societate, despre muzi
că, teatru, cărțile și filmele pre
ferate. Astfel de discuții în adu
nările generale U.T.M. ar con
tribui la dezvoltarea gustului, a 
dragostei tinerilor pentru tot ce 
e cu adevărat frumos și i-ar în
arma împotriva falselor ..frumu. 
se ți*.

lată doar citeva probleme pe 
care kisâși viața tinerilor le pun» 
la ordinea de zi.

Trebuie arătat că nici comite, 
tul U.T.M. de la întreprinderea 
„Lâzâr Odon* (secretar tov. Ta- 
kăcs Alexandru) n-a acordat a- 
tenția cuvenită adunărilor gene
rale U-T.M. Numai astfel se ex
plică faptul că jn toate organi
zațiile de secții adunările sint 
la fel de sărăcăcioase, că. in ge
neral, nu se țin informări poli
tice in adunările U.T.M, că bi
rourile organizațiilor de secții 
stabilesc ordinea de zi a adună
rilor generale, arbitrar, după a- 
celași șablon, fără să consulte 
masa liteireștilor.

Comitetul U.T.M. trebuie să ia 
măsuri ca în adunările U.T.M. 
să fie dezbătute cele mai im. 
portante probleme din viața și 
munca tineretului și să instruia
scă temeinic noile birouri ale or
ganizațiilor de secții asupra fe
lului cum trebuie organizate și

Țăranii muncitori diu comunele 
Albești, Oesti, Corbi ca și din 
multe alte localități ale regiunii 
Pitești continuă lucrările pentru 
punerea în valoare a terenurilor 
neproductive prin plantarea lor 
cu pomi fructiferi. Numai în ra
ionul Curtea de Argeș, prin mun
ca voluntară a țăranilor munci
tori au fost amenajate pentru 
plantarea lor cu pomi fructiferi 
terenuri în suprafață de 1.500 ha.

Tn regiune a luat extindere în 
acest an și acțiunea de terasare 
a terenurilor situate în pantă 
pentru plantarea lor cu viță de 
vie. Asemenea lucrări se execută 
în prezent, tot prin munca vo-

luntară a țăranilor muncitori, pe
16 șantiere situate în raza co
munelor Costești, Mărgineni. 
Mîrghia, Scornicești, Zlâtărei, 
Grețeni, Zăvideni și altele.

Vor fi astfel folosite terenuri 
neproductive în suprafață de 44 
ha. De asemenea continuă pe 8 
șantiere lucrările de amenajare a 
terenurilor pentru irigarea unei 
suprafețe de 1.300 ha. aparți- 
ntnd gospodăriilor agricole de 
stat și gospodăriilor colective. 
Sint în curs de organizare alte
17 șantiere în vederea irigării 
unei suprafețe de Încă 1.500 h».

ederea irigării 
încă 1.500 ha.

(Agerpres)

Concursul „Biblioteca în slujba 
construcției socialiste"

tn întreaga țară se 
desfășoară primul 
concurs bienal Bi
blioteca în slujba con
stricției socialiste**, 
organizat de Ministe
rul învăț ăniîntului și 
Culturii.

Concursul antre
nează mii de biblio
teci din sistemul așe
zămintelor culturale 
j— biblioteci regio
nale. raionale și oră
șenești, biblioteci co
munale, sătești 
ale gospodăriilor 
gricole 
are ca

fl 
a- 
Elcolective. 

scop îmbună-

tățirea activității bi
bliotecilor, astfel ca 
ele să devină și mai 
eficace în sprijinirea 
rezolvării sarcinilor 
economice și politice 
ale construcției so
cialiste, printr-o pro
pagare mai intensă 
a literaturii social- 
politice, tehnice, a- 
grotehnice, de popu
larizarea științei și a 
lucrărilor literare re
alist - socialiste, prin 
stimularea gustului 
pentru citit la un nu
măr cit mai mare de 
oameni ai muncii da 
la orașe și sate.

Concursul se 
desfășura * __
multe etape. In timpul 
concursului, 
cile vor 
consfătuiri cu citito
rii, recenzii de cărți, 
prezentări ale cărți
lor nou apărute, dis
cuții cu participanții 
la concursul „Iubiți 
cartea**, precum și 
alte acțiuni.

Concursul este do
tat cu numeroase pre
mii.

_ r« 
in mai

bibliote- 
organiza

(Agerpres)

Copiii din căminul fabricii „Țesătura* din lași au o grijă 
„părintească’’ pentru păpușile lor.

Foto ; AGERPRES

lului cum trebuie organizate 
pregătite adunările utemiste.

ȘT. NECANIȚKI 
corespondentul ..Sctn’eii tineretu
lui- pentru Regiunea Autonomă 

Maghiară

Ansamblul de patinaj artistic
„Stele polareH

Primirea ministrului Belgiei de către 
ministrul Afacerilor Externe al R. P. Romîne

Vineri, 19 februarie a.c., mi
nistrul Afacerilor Externe al 
R. P. Romîne. Avram Bunaciu, 
a primit în audiență pe trimisul

extraordinar și ministrul pleni
potențiar al Belgiei la București, 
Marcel de Viieger, în legătură 
cu apropiata prezentare a scri
sorilor de acreditare.

Sărbătorirea academicianului 
Gh. Demetrescu

Intr-un cadru festiv Academia 
R.P. Romîne a sărbătorit vineri 
pe academicianul Gh. Deme
trescu, directorul Observatorului 
astronomic din București, eu 
prilejul împlinirii viratei de 75 
de ani.

Ședința a fost deschisă de 
acad. S. Stoilov care. In nu
mele Prezidiului Academiei R.P. 
Romîne și al secției de matema
tică și fizică, a adus un oma
giu sărbătoritului.

Au luat apoi cuvintul, vorbind 
despre personalitatea și activita
tea științifică a academicianului 
sărbătorit, prof. univ. N. Tcodo- 
rescu, membru corespondent al 
Academiei R.P. Romine, deca
nul Facultății de matematică și 
fizică, prof. univ. Găfin Popovicf 
din partea Observatorului astro
nomic din București, prof. univ. 
I. Gurea, directorul Observato

rului astronomic din Timișoara, 
din partea astronomilor și seis
mologilor din provincie și D. 
Enescu, cercetător principal la 
Observatorul astronomic din 
București, din partea foștilor 
elevi ai academicianului Gh. 
Demetrescu. Acad. Gr. Moisil a 
dat apoi citire unor telegrame 
de felicitare adresate acad. Gh. 
Demetrescu, cu prilejul sărbăto
ririi sale, de către foruri științi
fice romînești și oameni de 
știință de peste hotare.

In Încheiere a luat cuvintul 
sărbătoritul care a mulțumit 
pentru prețuirea activității sale 
științifice, pentru condițiile crea
te de partid și guvern oamenilor 
de știință din țara noastră in 
vederea desfășurării unei acti
vități tot inai bogate pentru 
prosperitatea științei romînești, 

(Agerpres)

Intîlnire cu delegația de scriitori 
sovietici care ne vizitează țara

„Stelele polare* au sosit în 
București. Apreciatul ansamblu 
berlinez de patinaj artistic, ne-a 
oferit ieri dimineață prilejul 
primei cunoștințe pe patinoarul 
artificial din Parcul sportiv „23 
August". Deși antrenamentele 
oaspeților aveau un caracter 
mai... intim, m tribunele pati
noarului se găseau încă la o oră 
destul de matinala cei mai ne
răbdători spectatori bucureșteni,

...Acum trei ani și jumătate 
Clubul sportiv ,,Dinamo** din ca
pitala R.D. Germane a luat inspi
rata inițiativă a formării unui 
ansamblu de patinaj artistic. 
Viitorii artiști au fost recrutați 
din rindul celor mai talentați 
elevi ai școlilor sportive din Ber
linul democrat. Dar talentul nu 
era singura condiție : aceasta 
trebuie suplinită de note bune și 
foarte bune. Un patinator bun 
trebuie să fie musai și un elev 
bun, foarte bun. Aceasta a de
venit cu vremea lege pentru fie
care membru al ansamblului. 
După ce s-au format și consacrat 
in țară, printr-o muncă migăloa
să in care tehnica patinajului s-a 
împletit cu elementele acrobati
ce, „Stelele polare** au început a 
fi cunoscute peste graniță. An
samblul nu se deplasează decît 
în perioada vacanțelor școlare. 
Dar și așa sint bine cunoscuți și 
apreciați în fiecare turneu peste 
graniță. Ansamblul care cuprin
de 43 de patinatori, înainte de a 
primi invitația clubului bucu- 
reștean „Dinamo**, a fost solici
tat în R. P. Polonă, susținind 
spectacole în orașele Lodz și

Varșovia. .Stelele Polare" au, 
cum e și firesc printre membrii 
tăi... stele veritabile. Deși are 
numai 15 ani. Heidi Steiner, ele
vă în clasa a /X-a, este campioa
nă a R.D. Germane la patinaj 
artistic. La fel de „bitrîni** sint 
Irene Muller și Hans Georg Dal- 
Imar care formează un remarca
bil cuplu mixt, vice-campion al 
R.D. Germane la patinaj artistic. 
Și palmaresul stelelor polare, 
este .și va fi fără îndoială mult 
mai bogat. In acest ansamblu 
evoluează încă de pe acum cu 
mult succes patinatori care de 
abia au ajuns la vîrsta pionie
ratului.

Programul ansamblului cuprin
de : „Aventură la Moara Roșie**, 
„Dansul liliecilor'*, „Valurile ti* 
nerețH" și ...rugămintea condu- 
cerii ansamblului de a fi mai 
discreți pentru a putea oferi spec
tatorilor cit mai multe surprise.

In fotografie : cuplul Irene 
Muller și Hans Georg Dal- 
lmar in timpul antrenamentu
lui susținut ieri dimineață 
pe patinoarul artificial „23 
August".

Vineri dupăamiază, la Casa 
prieteniei romino-sovietice 
A.R.L.U.S. numeroși oameni ai 
muncii din Capitală s-au înttlniț 
cu membrii delegației de scriitori 
sovietici care ne vizitează țara 
la invitația Uniunii Scriitorilor 
din R. P. Romină. La întâlnire 
au fost de fața și reprezentanți 
ai .Ambasadei Uniunii Sovietice 
la București.

Scriitoarea Maria Banuș a 
salutat prezența scriitorilor so
vietici In mijlocul oamenilor mun
cii din București.

In cadrul fntilnuii, scriitorii 
G. M. Markov, secretar al Unui, 
nii Scriitorilor din U.R.S.S., con. 
ducătorul delegației, G. M. Bo- 
rian, Hamid Guliam și P. I. Ka- 
pița au vorbit despre unele pro
bleme actuale ale literaturii so
vietice și despre propria lor crea
ție.

Cuvintul oaspeților a fost as
cultat cu mult interes de asis. 
tență.

(Agerpres)

V. RANGA Mai multă fantezie

• La 18 februarie, in cadrul 
campionatului unional de șah 
s-aii disputat partidele întrerup
te. Marele maestru Taimanov 
l-a învins pe Saharov și a fă
cut remiză cu Ne,, Bronștein a 
ciștigat la Gurghenidze. Sima- 
ghin la Suetin și Gufeld la Kro- 
gius Partida Lutikov—Ney s-a 
terminat remiză.

După 15 runde în 
continuă să conducă 
Petrosian cu cîte 11 
care.

• Pe patinoarul artificial „23 
August" din Capitală s-au dis
putat vineri seara două noi jocuri 
contînd pentru competiția de ho
chei pe gheață „Cupa orașului

clasament 
K orei noi și 
puncte fie-

Seenă din piesa „Partea leului" de C Teodoru în interpretarea colectivului Teatrului de Stat 
„Valea Jiului" din Petroșani,

București*, 
pedo Gorki 
12-3 (8-1 ; .
natu orașului Budapesta. Intilni- 
rea dintre echipa orașului Bucu
rești și formația cehoslovacă 
V.Z.K.G. Ostrava a luat sfirșit 
cu scorul de 2-1 (2 0; 0-1; 0-0) 
în favoarea hocheiștitor romini.

Astăzi turneul se incheie odată 
cu desfășurarea următoarelor in- 
tilniri : V.Z.K.G. Ostrava-Buda. 
pesta (ora 17) și București-Țor. 
pedo Gorki (ora 19).
• Prima medalie de aur din 

cadrul celei de-a 8-a ediții a 
Jocurilor Olimpice de iarnă de la 
Squaw Valley a fost cîștigâtă de 
schiorul suedez Sixten Jernberg. 
In proba de 30 km fond dispu
tată vineri Jernberg a ocupat 
primul loc cu rezultatul de 
lh 51’ 03” 9/10. Pe locul doi s-a 
clasa Rolf Raingard (Suedia) cu 
lh 51’ 16” 9/10 urmat de Nico
lai Anikin (U.R.S.S.) cu lh 52’ 
28” 2/10 ți Ghenadie Vaganov 
(U.R.S.S.) lh 52’ 49” 2/10. Cu- 
noscutul campion sovietic Pa
vel Kdcin nu a participat, fiind 
suferind.

• Duminică dimineața de la 
ora 10 sala sporturilor de la 
Floreasca va găzdui o nouă reu
niune de box în care vor evo
lua pugiliști de la C.G.A. și Ce
tatea Bucur. Programul cuprinde 
o serie de partide echilibrate. Cu 
acest prilej, campionul țării la 
categoria muscă, Mircea Do- 
brescu (G.G.A.), iși va face rein
trarea întilnindu-1 pe Al. Bari- 
ciu. Din program se mai des
prind partidele : 1. Boceanu—V. 
Gzekeli, Ion Marin—0. Baciu; 
N. Mîndreanu—I. Stoica, A. Ciu- 
că—V. Șchiopu și V. Netea—D. 
Trandafir.

Foto : AGERPRES

Echipa clubului Tor- 
a învins cu scorul de 
3-1 ; 1.1) selecțio-

I n f o r
Vineri seara, tovarășul Gogu 

Rădulescu, ministrul Comerțului 
R. P. Romine, a părăsit Capita
la, plecînd în Republica Arabă 
Unită, unde va face o vizită la 
invitafia "ministrului Economiei 
Republicii Arabe Unite, dr. Ab
del Moneim El Kaisuni.

0 armură anacronică
(Urmare din pag- l-a)

tea socialistă o armură anacrcxvco, de 
muzeu.

Cine o poate ajuta în primul rind pe 
Ortansa, s-a spus : e mama eî. care va 
înțelege co a greșit edueînd-o in chipul 
în care a focut-o. Și, în orice caz, socie
tatea care o înconjoară, colegele, cunoș
tințele, tineretul acesta care clocotește de 
dorința de a învăța, de a crea, cu toată 
euforia specifică sentimentului de a se ști 
cu o viață întreagă și mereu mai fru
moasă, înainte.

Ortansa trebuie să înțeleagă că toate 
bunurile materiale și spirituale sint bu
nuri sociale, produse ale unui imens co
lectiv organizat care se cheamă poporul. 
Hainele de pe ea, hrana ca și hrana spi
rituală sînf rodul unei munci colective la 
care au contribuit direct sau indirect, nu 
numai un colectiv, ci întreaga organizare 
sociala. Cunoștințele pe care le capătă 
la școală, cărțile după care învață sint 
produsul multor generații, care n-au făcut 
ca ea, nu le-au ținut secrete, ci le-au 
trecut cu generozitate altor generații

creînd astfel, la dispoziția tuturor, tezaurul 
de știință și cuhură al întregii societăți 
omenești. Dacă toți marii creatori ai ome
nirii, ar fi procedat ca ea, de-a lungul 
istoriei, ar fi trebuit să descopere ea în
săși și legea gravitației și tabla înmul
țirii.

Nu-i atunci dureros să încerci să zăgă- 
zuiești acest frumos, admirabil torent, care 
merge din veac in veac, imbogățindu-se 
mereu prin izvoarele minții generațiilor 
succesive ?!...

Și apoi, ce soartă, ce condiție de viață 
penibilă este aceea a egoistului I

Voltaire scria :
„Veiller de jour en jour plus triste, 
C‘est i’histoire de l’egoiste." 
ceea ce în vers romînesc ar fi : 
„A-mbătrîni din ce în ce moi trist, 
E soarta fiecărui egoist."
Nici alți cugetători și înțelepți din tre

cut nu au avut cuvinte mai blajine despre 
egoism.

La Rochefoucauld spunea : „...Egoismul 
e asemeni viaturilor ce bintuie pustiurile 
și care usucă totul în calea lor".

Fiecare om trăind în societate, abando

nează o părticică din așa numitele drep
turi naturale, în interesul tuturor. Fără 
aceasta, viața în societate ar fi Imposi
bilă. Așa că Ortansa nu uita că contra
rul egoismului sint abnegația, dezintere
sarea, generozitatea.

Pot fi oare sentimente mai frumoa
se ?! Nu |e simți farmecul și măreția ?

Să știi că, in lunga mea viață, am văzut 
oameni care nu s-au supărat atunci cînd 
li s-a spus că mai au încă multe de în
vățat Dar nimeni nu a primit fără sâ 
sară în sus, sâ i se spună câ e egoist, 
că e râu.

Oricum, năzuința omului muncitor este 
spre bunătate, spre desăvîrșirea sociabi
lității. Fă dar astfel să nu-ți mai poată 
spune nimeni că ești egoistă, și vei avea 
senzația că ai trecut peste noapte din- 
tr-un viscol de februarie, in plină lună 
mai.

Pe cit pot ca unul ce nu te cunosc 
ți-am dat și eu prin cele de mai sus un 
pic de ajutor, pentru a trece in acel ano
timp minunat care se potrivește atît de 
bine cu tinerețea du mitele.

(Urmare din pag. l-a)

luat un document oficial, a fost 
dat unui pionier să-l facă rezu
mat, după care a fost citit în 
fața celorlalți pionieri. Atît și 
nimic mai mult. Unde este aici 
ceea ce în planul de muncă în
tocmit chiar de tov. To.ma se nu
mește : o activitate atractivă, a- 
decvată vîrstei și vieții pionie
rești ? Nimeni nu pretinde să se 
fi organizat in același mod ca 
cea de Ia Tg. Mureș; totuși, 
un pic de fantezie n-ar fi stricat.

lata, mi-ainintcsc din nou de 
scena lansării „rachetei" pe te’ 
renul acela viran. Ce lucru mi
nunat ar putea să iasă pornind 
de la o asemenea idee I în ca
drul concursului „micit tehni
cieni" pionierii ar putea confec
ționa o rachetă în miniatură 
(la Școala medie „Mihai Vitea- 
zu“ din Ploești, tov. prof. Spi
ridon Popescu îmi vorbea cu 
entuziasm de pasiunea cu care 
elevii lucrează în atelierul șco
lii). S-ar putea construi de ase
menea, tot într-un astfel de ate
lier, rampa de lansare. Acestea 
nu s:nt lucruri prea complicate. 
/Mai departe ar putea fi antre
nați fizicienii, chimiștii (în le
gătură cu procedeul de punere 
în mișcare a rachetei), apoi te- 
lefoniștii, sau, mai simplu, s-ar 
putea pune în practică cu oca
zia lansării, cele învățate des
pre semnalizări (în legătură cu 
asigurarea securității eventuali
lor trecători cît și a participant 
ților). Aceasta nu e decît o su
gestie. O asemenea acțiune va 
părea pentru orice pionier ca 
un fel de joacă, ca ceva ro
mantic, ea fiind în fond un pro
cedeu atractiv și eficace de a- 
profundare a celor învățate la 
orele de fizică, chimie, geogra
fie, la orele de atelier etc. Se 
pot găsi, firește și alte teme tot 
atît de importante care, organi-

mâții
La plecare, pe peronul Girii 

de Nord, au fost de lața Dumi
tru Simulescu, ministrul Trans, 
porturilor și Comunicațiilor, Va- 
sile Dumitrescu, adjunct al ini» 
n’slrului Afacerilor Externe, Va
lentin Steriopoi, adjunct al mi
nistrului Comerțului și alte per- 
soane.

Erau prezenți Farid Chehlaoui, 
ambasadorul Republicii Arabe 
Unite la București și membri ai 
Ambasadei R.A.U.

★
Vineri dimineața s-a deschis In 

Capitală o expoziție de bunuri de 
consum produse în R. D. Ger
mană.

Sint prezentate printre altele 
porțelanuri de Meisen. articole 
de menaj din sticlă de Jena, ma- 
rochinărie, truse de toaletă, cos
metice etc. Expoziția este des
chisă tn B-dul Dacia nr. 28.

zate astfel, să captiveze pe 
copii și totodată să constituie un 
mijloc puternic de educare, lată 
de pildă o temă trecută în. pla
nurile de perspectivă ale mai 
multor unități: „Cum au salvat 
gârz.. ■ muncitorești orașul”. Am 
întrebat pe un instructor cuiu 
intenționează să organizeze a- 
ceastă adunare și mi-a răspuns, 
convins fiind că a găsit soluția 
cea mai bună :

— Voi da unui pionier să facă 
un referat și ,voi invita la adu. 
nare pe cineva care a luat parte 
la luptele din toamna lui 1944 
pentru apărarea orașului împo
triva armatelor fasciste.

Oare n-ar fi mai interesant, 
mai folositor, ca o asemenea a- 
dunare să se țină sub forma 
unei călătorii tn jurul orașului, 
la locurile unde s au dat lupte 
grele, în fabricile care au fost 
apărate cu prețul vieții muncito
rilor ? In această călătorie pio
nierii ar Intilni (ca din întiin- 
plare pentru ei, dat de fapt to. 
tul organizat ou grijă dinainte 
de către instructor) pe unii din 
foștii combatanți care le-ar evoca 
plastic episoade petrecute chiar 
în locurile acelea. E de la sine 
înțeles că puterea de imaginație 
a copiilor ar.fi deosebit de pu
ternică in acest caz. La sfârșitul 
călătoriei pionierii ar putea în
tocmi o hartă și în orice caz un 
număr special al gazetei de pe
rete, sau o adunare deschisă, 
prin care să facă ounoscute și 
celorlalți colegi cele aflate. To
tul este ca instructorii de pio
nieri să nu vadă într-o adunare 
ou temă o ședință ci o întreagă 
acțiune în care romantismului 
pionieresc să i se dea un sens 
profund. Pentru că viata pionie
rească nu are voie să fie o ac
tivitate gratuită, dar nici biro
cratică și deci plictisitoare; ea 
trebuie să fie pătrunsă de un 
sens adine și major referitor la 
formarea caracterului cetățeanu. 
lui de miine, dar totul realizat 
astfel ineît să înfrumusețeze la 
maximum anii copilăriei.

E nevoie, desigur, de mat 
multă fantezie.

Uzinele de fier 
„¥LAHIȚÂ“-ODORHEî 

angajează personal 
tehnico-administrativ 

îndeplinind următoarele 
condiții :

- economiști cu studii e- 
conomice superioare ;

- tehnicieni constructori cu 
studii medii și 2 ani de sta
giu ;
- ingineri în metalurgie 

sau siderurgie :
- inginer constructor.

In atenția unităților 
socialiste

■’h

UNIUNEA RAIONALA
A COOPERATIVELOR 
CONSUM DIN CURTEA 
ARGEȘ, REGIUNEA 

TEȘTI

DE
DE
PI-

Oferă spre vînzare :

Stupi de albine cu 
familii sănătoase 

și productive
Mierea este un aliment deo 

sebit de nutritiv în hrana ti
neretului nostru. Ea nu tre
buie sâ lipsească din gospo
dăriile o menilor muncii.

eq
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O puternică demonstrație 
a prieteniei 

sovieto - indoneziene
DJAKARTA 19 (Agerpres).— 

TASS transmite î La 18 februa
rie, președintele Consiliului de 
Miniștri al U.R.S.S., N. S. Hruș
ciov, a făcut o vizită oficială 
președintelui Republicii Indone
zia, Sukarno. în aceeași zi pre
ședintele Sukarno a oferit un 
prînz, în palatul Merdeka, în 
cinstea lui N. S. Hrușciov. După 
cum s-a anunțat, la dejunul care 
a avut loc la 18 februarie la pa- 
latul Merdeka, A. Sukarno și 
N. S. Hrușciov au rostit cuvîn- 
tări.

Salutîndu-1 pe N. S. Hrușciov, 
președintele Sukarno a declarat 
că el l-a invitat pe președintele 
Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S. să viziteze Indonezia în 
primul rînd pentru că N. S. 
Hrușciov este una din personali
tățile cele mai remarcabile din 
lume, bine cunoscut poporului 

luptător pentru 
cunos-

con-

numai o prietenie

indonezian ca 
pace, ca o personalitate 
cută, care luptă cu 
secvență împotriva imperialis
mului și colonialismului, pentru 
construirea unei societăți drepte 
și fericite pe pămînt.

Sosirea dv. în Indonezia este 
falutată de popor cu bucurie și 
recunoștință. Poporul indonezian 
salută pe Excelența voastră și 
pentru că Indonezia știe că eu 
V-am invitat în scopul unei și 
xnai mari întăriri a prieteniei 
dintre Indonezia și Uniunea So
vietică.

Poporul indonezian vede în 
Excelența voastră simbolul prie
teniei între popoare, simbolul 
luptei împotriva colonialismului 
și imperialismului, simbolul unei 
societăți drepte și fericite, sim
bolul năzuinței omenirii de a 
trăi în securitate, fericire, în 
pace și prietenie.

Noi știm, a declarat în conti
nuare Sukarno, că prietenia din
tre Uniunea Sovietică și Indone
zia este nu 
formală între state, ci și o prie
tenie izvorîlă din inimă.

Am invitat pe Excelența voa
stră să viziteze Indonezia, a de
clarat în încheiere Sukarno, pen. 
tru a întări și mai mult această 
prietenie dintre Uniunea Sovie
tică și Indonezia.

In cuvîntarea sa N. S. Hruș
ciov a arătat că este întrutotul 
de acord cu cuvintele spuse de 
președintele Sukarno despre 
Îfrietenia dintre popoare, despre 

apta comună pentru pace. Sim
patia noastră, simpatia oameni
lor sovietici, a continuat N. S. 
Hrușciov, a fost, este și va fi de 
partea acelor popoare care luptă 
pentru independența lor, împo
triva dușmanilor patriei, de par
tea popoarelor, care apără liber
tatea.

După ce a arătat că o țară 
care a cucerit independența po
litică trebuie să dobîndească și 
independența economică, N. S. 
Hrușciov a declarat î Ajutăm și 
yom ajuta întotdeauna popoarele 
care au cucerit independența po
litică și luptă să dobîndească și 
Independența economică.

Vorbind în continuare despre 
problemele internaționale, N. S. 
Hrușciov a spus că politica 
Uniunii Sovietice și politica In
doneziei nu s-au înfruntat nicio
dată pe arena internaționala. 
Cînd în Organizația Națiunilor 
Unite se rezolvă probleme inter
naționale importante, țările noa
stre acționează întotdeauna ală
turi, sau între ele există diver-

Intîlnirea membrilor 
delegației oamenilor 

de stat sovietici 
cu D. Eisenhower

Nou atac al unui avion american 
împotriva Cubei

WASHINGTON 
preș). — TASS

19 (Ager- 
transmite; La

18 februarie președintele S.U.A.. 
Eisenhower, a primit la Casa 
Albă pe membrii delegației oa
menilor de stat sovietici și a 
avut cu ei o convorbire care a 
durat 50 de minute.

D. S. Poleanski, conducătorul 
'delegației sovietice, a înmînat în 
dar președintelui S.U.A. modelul 
din chihlimbar al spărgătorului 
de gheață atomic „Lenin“ și o 
scrisoare în care se spune prin
tre altele:

„îmi face o mare plăcere să 
vă înmînez în numele delegației 
oamenilor de stat sovietici o ma
chetă a spărgătorului de gheață 
atomic „Lenin** drept semn al 
adincului nostru respect.

Poporul sovietic cunoaște 
foarte bine, domnule președinte, 
că sinteți devotat ideii folosirii 
pașnice a atomului. Specialiștii 
spun că atomului îi șade mai 
bine haina civilă decît uniforma 
militară. De aceea sper că dv. 
veți împărtăși sincera noastră 
dorință ca navele atomice să des
chidă drum printre ghețarii mă
rilor și oceanelor nu numai pen- 
tru convoaiele de nave pașnice 
dar să și spargă cu același suc
ces ghețurile „războiului rece" 
atît de odios tuturor popoarelor**.

După convorbirea avută cu 
președintele, D. S. Poleanski a 
făcut reprezentanților presei o 
declarație în care se spune prin
tre altele :

„Am avut o întîlnire cordială 
și prietenească cu președintele.

Membrii delegației oamenilor

Vizita lui N. S. Hrușciov în Indonezia

în deplină înțele-

ea colonialiștii,

gențe cu totul neînsemnate. Aș 
vrea ca în toate problemele 
luptei pentru pace să ne aflăm 
întotdeauna alături, să acționăm 
întotdeauna * ’ - - - •
gere.

Subliniind ________ ,
chiar după înfrîngerea lor, în
cearcă să dezbine forțele națio
nale și să continue să jefuiască 
popoarele, N. S. Hrușciov a de
clarat : Sîntem de partea voastră 
dragi prieteni, în lupta pentru 
întărirea independenței politice, 
pentru asigurarea independenței 
economice. Prietenia noastră față 
de voi și față de popoarele celor
lalte țări care s-au eliberat de 
sub jugul colonial este prietenia 
cea mai sinceră și cea mai pro
fund omenească.

Subliniind dorința Uniunii So. 
vietice de a colabora cu Indone
zia pe o bază reciproc avanta
joasă, N. S. Hrușciov a declarat 
în încheiere î Vă ajutăm pe voi 
și celelalte țări care au obținut 
libertatea politică. Considerăm 
că este necesar să acordăm și pe 
viitor ajutor fraților noștri — 
popoarelor care au scuturat ju
gul colonial.

★
DJAKARTA 19 (Agerpres). -? 

In dimineața zilei de 19 februa- 
rie N. S. Hrușciov și persoanele 
care îl însoțesc au depus o co
roană de flori la Monumentul 
Independenței.

Apoi N. S. Hrușciov a depus 
o coroană de flori la cimitirul 
eroilor „Kalibata**.

La amiază N. S. Hrușciov și 
președintele Sukarno au vizitat 
șantierul unde, cu ajutorul Uni
unii Sovietice, se construiește 
noul stadion al orașului. Au fost 
intonate imnurile de stat ale 
Uniunii Sovietice și Republicii 
L.don zia. Pe stadion a avut 
loc ceremonia fixării celui de-al 
100-lea pilon. înaintea fixării 
pionului, N. S. Hrușciov, pre
ședintele Consiliului de Miniștri 
a! U.R.S.S., și Sukarno, preșe
dintele Indjneziei, au rostit cu-dintele Indjneziei, 
vîntări.

Adresîndu-se lui 
ciov, președintele 
spis: „Sint foarte 
ați vizitat acest șantier de con
strucție. Repet ceea ce am spus 
Ia 8 februarie. In numele gu
vernului și poporului indonezian 
îmi exprim recunoștința pentru 
ajutorul Uniun i Sovietice. pentra 
creditul acordat și pentru ajuto
rul tehnic in construirea aces-ui 
stadion. Am venit aid pentru a 
fixa al 100-lea pilon".

Președintele Sukarno a mulțu
mit încă o dată guvernului Urn

N. S. Hruș- 
Sukarno a 
fericit ci dv.

Călduroasa primire 
făcută șefului guvernului sovietic 

la
BOGOR 19. — Trimisul spe

cial al Agerpres, AL Gheorghiu 
transmite : La 19 februarie N. 5. 
Hrușciov, președintele Consiliu- 
lui de Miniștri al L'JLS-S., care 
se află în Indonezia intr-o nu
lii de prietenie, precum și pre
ședintele Sukarno au sosit U 
Bogor, pitoresc oraș de munte 
și reședință de vară ■ prewcun- 
telui. După ce populație Djeker- 

de stat sovietici și președintele 
și-au exprimat speranța că rela
țiile între Uniunea Sovietică și 
Statele Unite se vor îmbunătăți 
continuu.

Membrii delegației sovietice au 
transmis din partea lui N. S. 
Hrușciov salutări și cele mai 
bune urări președintelui și fami
liei sale. La rîndul său președin
tele ne a rugat să transmitem 
salutări și cele mai bune urări 
lui N. S. Hrușciov, președintele 

....................................... al Consiliului de Miniștri 
U.R.S.S., și familiei sale.

Președintele ne-a spus 
speră că va avea inttlniri plăc^'e 
la Moscova”.

ci

r

lata elegantul hotel construit eu ajutor sovietic la Rangoon, pe marg’-.ea pltorescu'-: Jac Inya. 
In acest an hotelul va găzdui primii săi oaspeți*

unii Sovietice și personal Iui 
N.S. Hrușdov pentru ajutorul a- 
cordat în construirea acestui g:- 
gantic stadion.

Apoi a luat cuvîntul președin
tele Consiliului de Min.șiri al 
U.R.S.S., N. S. Hrușciov, care 
a rostit o scurtă cuv.ntare.

Personal, a spus N S. Hruș
ciov, vă mulțumesc pentru cins
tea de a fi fost invitat la cere
monia fixării celui de-al 100-lea 
pilon. Și noi acordăm multă a- 
tenție ca tineretul din țara noas
tră să aibă un număr suficient 
de construcții sportive. De aceea 
înțeieg pe deplin atenția pe care 
președintele Sukarno o acordă 
construirii acestui complex spor
tiv. După cum mi-au spus spe
cialiștii sovietici, ei sini siguri 
că stadionul va fi cons.ruit in 
termen, dacă toate firmele furni
zoare iși vor îndeplini obligațiile 
cu corectitudine. Vă asigur dom
nule președinte că vom face to
tul ca construirea stadionului să 
fie terminată la timp.

Cuv.nlarea șefuiui guvernului 
sovietic a fost subliniata Ge apla
uzele asistenței.

Examinînd machetele și sche
mele de construcție a stadionu
lui, N. S. Hrușciov și președin
tele Sukarno au discutat proble
mele construirii unui orașe! spor
tiv.

N. S. Hrușciov a remarcat în 
timpul discuției că stadionul d.a 
Djakarta va fi mai perfecționat 
decît stadionul de la Lujnikî. de
oarece specialiștii sovietici an 
căpătat experiență în construirea 
de stadioane mari și, printre al
tele, ei poseda experiența capă- 
tata la construirea stadionului 
de la Lujniki.

Președintele Sukarno i-a pro. 
p.îs in glumă lui N. S. Hrușciov 
să se întreacă pe pista de aler
gare a noului stadion. Nikita 
Hrușciov a răspuns de asemenea 
în glumă: „ 'îă tem, d-le pre
ședinte, că veți pierde-.

Apoi N. S. Hrușciov, însoțit de 
președintele Sukarno s-a îndrep
tat spre tabloul de comandă al 
ciocanului acționat cu aburi și a 
fixat pilonul în aplauzele ș: ex
clamațiile de salut ale asistenței. 
La fixarea pilonului a luat parte 
de asemenea președintele Su
karno.

^Loottoră D akartei l-*s sa
lutat preiocudem cu e.-L r asi 
pe condjcăior.I țmrKlx 
r.eLc. De-a 1x<sm sc-axVr 
friflBpafre *-*i tn-i te
nu: de loautori care sa-stat 
cu tanxne pe ’nitul caspefe so
rietic cu c vioîele Hnrș-
dor *• (Trăiască Hrușdcr’K 
~Hîdu«) perdama*:" I (Tră:as<ă 
pacea 1).
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Conferința 
tineretului 

pe întreaga 
Germanie

Ages' J A.D-X. rdateazi d 
ta xpropiere de Teisnadi x »- 
rut loc c ocoierințâ pe int.-e*- 
gx Gennacie ecnsacrsU coo- 
greulji tiaerecuhii omnxor 
care va avea ioc In toasta 
acestui an la Erfurt La con. 
fennțl au luat parte reprezen
tanți ai organ:zațiilor oe tne. 
ret din landul Hes«n 
(R.F.G.) și regiunea Erfurt 
(R.D.G.). Intr-o scrisoare a- 
doptată la coaiennță, repre
zentanții tineretului au che
mat tineretul german si se 
opună planurilor militariste 
ale Bonnului. Viața tineretu
lui german, se spune in scri
soare, este în prime de. Ea 
este amenințata de înarmarea 
atomici a Buodes<eim. u. 
precum și de masurile Bon
nului pentru lichidarea drep
turilor democratice aie oame
nilor munci ves'-germani-

N’oi, membe ai organiza'5. 
loc de tineret J>rie.
tenii natani-, tioerii socta-
F.șu.  ti.nerS «tedicalițb' ±x 
R. F. Germani ți membri ai 
La: ucu Tînecctitaa Liber 
German dm R D. Germinj. 
subliniază semnata.-;; serț- 
soni. spnjiaim apelul Gxxd- 
tetulm permanent al toereta- 
lui muncitor den German a ți 
chemăm pe toj tmer.: nxm- 
citorî din cele taua state ger
mane si întxreasci mîfcarea 
pea'ru apărarea picii, ți M 
zădărnicească pian-rTe <r— 
m oale aie mll tanțt'jcr resc- 
germani care «măresc drz- 
liațu-rea scai răzbea.

Lupta studenților 
de culoare împotriva 

discriminărilor 
rasiale în S.U.A.

iw

Conferința 
studenților 

din Țările Baltice

«ia

iMliBM noastră v& reda un aspect din R. P. Bulgaria : se 
xxcr-sczâ o substație a centralei hidroelectrice de la Peștera» 

ceae foce porte din sistemul hidroenergetic de la Batale.

Val de proteste împotriva 
experiențelor atomice franceze 

în Sahara

r_

OCVAKRY 19 (.Agerpres). —
E. * ■_ Lc urii sindicatelor din 
G. -era a trimis in numele oa- 
aarikr șuncii din Republica 
G_ uexa o telegrama de protest 
X-țeZ. ciclu: Franței.
Ii țeăegranU se spune ci „in 

ftfd» aoalB popoarelor ronti- 
SEiiiZa african Franța a elec
tin'. eacer er.'.a cu bomba ato- 
x. a pe pammtal african. Biroul 
Lancsz s-ndcatelx dm Gu-neea 
deszmieț^ aceava experiența „un 
•s ie agresrnne fa'.;ța împotriva 
pcpicareur aincane*.

*
BAGDAD 19 (.Agerpres). — 

da Lmx de soîdari- 
•_i • 'ir-e As -- ți A - a 
fm:s o r egrati «Kretaratn- 

O.W in care pro»<eazl 
l=p«r-n euar^uciBr avstae 
fcaT. nr ta Sa ara.

^xr>xa tecris îtrrrice 
jn-cne. se ataae ta Jee^raxa. 
jevrrrrs • jrmrște pttXrz ca t» 
nsrxinrca-x. A:rzsca 
tv e • scuare U'cța a kocirră 

ta Orgaxxa'Ja Ki'ă» 
ar ar L ata* Catatatad dta Irak 
te acirta.—jn*cx Uri As e ți 
A±rjce wwdi -Ti ca hoUrtre a- 
exasta ac: >*e a Fraețes ț> cere 
ca □rgataxaAa Xi'nzmlar Unrie 
M -itanta pestru a ftnjiedica 
Franța ta a «ai decan expe- 
refte aadur 

c r an .
Os. ca acestor iTkaae ,.ne- 

amosone*, , spes F-del Castrat 
a fust stab'iU rici din Iuti 
iunie IsS. Edel Casto i arj- 
tiL. de as-menea. că aceste a- 
tacrir sa. aci lat cu incend e- 
rea unor rit nării ți plantații de 
za'lr e.bane prorocind pierderi 
Inseatmta țarii sale ți că .Cuba 
este sngma țari de pe glob 
care a cazat VKHmi unor astfel 
de atacuri*.

El a stafnrat ci atacurile a- 
rioaneloc americane provoacă 
mtnia Întregului popor Cuban.

*
NEW YORK 19 (Agerpres). 

— După cum transmit agen
țiile americane de informații De
partamental de Stat al S.U.A. 
a recunoscut oficial Ia 19 februa
rie ci un avion cu bază în 
S.U.A. a încercat să efectueze 
un zbor deasupra Cubei. Lin
coln White, purtătorul de cuvînt 
a! Departamentului de Stat pen
tru problemele presei, a decla
rat că Statele Unite au prezen
tat .scuze oficiale” guvernului 
Cubei.

TOKIO 19 (Agerpres). — 
TASS transmite: Comitetul cen
tral executiv al Partidului So
cialist din Japonia a hotărît să 
protesteze pe lingă guvernul fran. 
cez în legătură cu experimentarea 
boir.b.i atomice în Sahara. S a 
hotărît de asemenea să se ceară 
guvernelor Statelor Unite, An
glie:, Franței, Uniunii Sovietice, 
precum și Organizației Națiuni
lor Unite interzicerea experimen
tări: și fabricării armei nucleare.

IN GREGA SE PUNE LA CALE 
O NOUA ÎNSCENARE JUDI
CIARA ÎMPOTRIVA ZIARULUI 

JLVGHI-

ATENA 19 (Agerpres). — 
După cum anunță ziarul „Avghi-, 
autsrită’.ile grecești au fixat pen-» 
tru 24 februarie judecarea proce. 
s-Iji împotriva ziarului „Avghi** 
și a directorul iu acestui ziar, L. 
Kjrrkcs, membru al Comitetului 
Executiv al Partidului Uniunea 
Democrată de Stingă (E.D.A.), 
«ub învinuirea de „ofensă adusă 
auteritaților". Aceasta ofensă* 
consta in faptul că la 17 noiem
brie 1959 ziarul a publicat tele- 
gra na mai multor deputați ai 
opoziției care protestau împotriva 
te laLvei de incendiere a sediu
lui E.D.A. din Mytilini (insula 
Lesbos) cu îngăduință vădită a 
autorităților.

Qpiiiia publică din Grecia pro
testează cu hetărire împotriva 
punerii la cale a unei noi urmă
riri judiciare împotriva ziarului 
„Avglii**, numai pentru că acest 
ziar desfășoară o luptă dîrză 
pentru drepturile oamenilor 
muncii, pentru apărarea demo
crației în Grecia, împotriva încer
cării de a obține o condamnare 
de către justiție împotriva lui 
L. Kyrkos, cunoscut fruntaș po
litic. care l-a înlocuit pe Mano- 
lis Glezos în funcția de director 
al ziarului „Avghi".

A FOST TERMINAT FILMUL 
„NORMANDIE-NIEMEN-, 

COPRODUCȚIE SOVIETO-FRAN- 
CEZA

A fost terminat filmul „Normau- 
die-Niemen’, coproducție sovie- 
to-franceză, al cărui subiect este 
luat din istoria unei escadrile 
franceze de aviație care a luptat 
in anii celui de-al doilea război 
mondial împotriva hitleriștilor 
pe teritoriul U.R.SS.

Scenariul este semnat de scri
itorii Elsa Triolet (Franța),

Intîlnirea de la Ambasada 
R. P. Romîne din Moscova 

cu reprezentanții lucrătorilor 
de Ia căile ferate ale U.R.S.S

MOSCOVA 19. — Corespon
dentul Agerpres transmite :

Cu prilejul împlinirii a 27 
ani de la luptele din 1933 ale 
ceferiștilor, Ia Ambasada R.P. 
Romine din Moscova a avut loc 
la 19 februarie o întîlnire cu re
prezentanții lucrătorilor de la 
căile ferate ale Uniunii Sovie
tice.

Salutînd pe cei prezenți, to
varășul Mihail Dalea, ambasado
rul R.P. Romîne la Moscova, a 
făcut un istoric al luptei munci
torilor ceferiști, subliniind în
deosebi evenimentele de la Gri- 
vița din 1933.

Iakov Kondratiev, participant 
la primul subotnik comunist la 
Depoul de triaj din Moscova, în 
numele celor mai vechi lucră-

Prezențe culturale romînești 
hotarepeste

VARȘOVIA 19 Coresponden
tul Agerpres transmite : La Var
șovia se desfășoară în continuare 
lucrările primului congres inter
național de muzicologie „Frede
ric Chopin11,

Vineri în cadrul secției Pro
bleme istorice ale influenței sti
lurilor, prof. Zeno Vancea, mae
stru emerit al artei din R.P.R., 
a prezentat referatul intitulat 
„Un elev romîn al lui Chopin 
— Carol Miculi — și rolul său 
în dezvoltarea legăturilor muzi
cale romino-polone". Referatul a 
fost urmărit cu mult interes.

★
BAGDAD 19 (Agerpres). — 

La 12 februarie a avut loc la 
Bagdad In sala Al Șaab pre
miera piesei rominești „O scri
soare pierdută”. Piesa a fost 
pusă în scena de regizorul Ju- 
sef Al Ani și interpretată de 
actori de la „Modern Theatre”, 
primul teatru național din Re
publica Irak.

La premieră a asistat mini< 
strut Municipalităților dr. Na- 
ziha El Duleimi. Spectacolele se 
bucură de mare succes. Ziarele 
irakiene au publicat comentarii 
și informații referitoare la acea- 
ștă piesă precum și la alte lu
crări ale lui 1. L. Caragiale, în-i

Konstantin Simonov (U.R.S.S.) și 
cunoscutul scenarist francez 
Charles Spaak. Regia aparține 
lui Jean Dr ev iile (Franța) și Da
mir Viat ici-B erejnih (U.R.S.S.).

Filmul prezintă multe eveni
mente autentice din istoria es
cadrilei, lupte din anii războiu
lui, dar nu este un film istoric.

Peste puțin timp la Moscova 
și Paris se va prezenta în pre
mieră filmul „Normandie-Nie- 
men**.

300.000 DE OAMENI 
FĂRĂ ADĂPOST Șl LUCRU 

IN GERMANIA OCCIDENTALA

După cum transmite agenția 
A.D.N., numărul celor lipsiți de 
adăpost și fără lucru și care 
vagabondează pe șoselele Ger
maniei Occidentale se ridică la 
300.000. Acest lucru a fost recu
noscut de Schroeder, ministru de 
Interne în guvernul de la Bonn, 
într-o declarație făcută la 17 fe
bruarie in Bundestag. Recent, 
ziarul ,JZ)ie Kultur“, care apare 
la Miinchen, scrie că o treime 
dintre aceștia sînt tineri sub 25 
de ani.

UN GRUP DE DEPUTAT1 
Al ADUNĂRII NAfiONALE 

FRANCEZE IN U.R.S.S.

MOSCOVA 19 (Agerpres). - 
TASS transmite : Grupul de de
putat! ai Adunării Naționale 
Franceze în frunte cu președin
tele Adunării. Jacques Chaban- 
Delmas, a vizitat la 19 februa- 

Aleksandr 
Zinaida 
ai gru- 
Uniunii

rie la kremlin pe 
Volkov, Ivan Kairov, 
Leb.deva. vicepreședinți 
pului parlamentar al 
Sovietice.

In timpul convorbiriiIn timpul convorbirii a fost 
dezbătut programul vizitei dele
gației parlamentare franceze in 
Uniunea Sovietică. S-a căzut de 
acord ca în afară de Moscova, 
e; să viziteze orașele Tașkent, 
Samarkand, Tbilisi, Kiev, Lenin- 
grad. 

tori ai căilor ferate din Uniune 
Sovietică, a salutat și felicitat ț 
ceferiști cu prilejul tradiționali 
lor sărbători.

A luat apoi cuvîntul comsi 
molistul Aleksandr Lebede 
membru al primei brigăzi c 
muncă comunistă de la depoi 
de triaj din Moscova, care 
urat noi succese brigăzilor c 
muncă patriotică în țara noastr

B. P. Beșcev, ministrul Căile 
de Comunicații, a subliniat 
cuvîntarea sa dezvoltarea neînc 
tată a colaborării tehnice 
științifice dintre lucrătorii căile 
ferate sovietice și ceferiști.

Participanții la întîlnire, ca 
a decurs într-o atmosferă pri 
tenească, au vizionat filmul „I 
drumurile Romîniei**.

cîntărețul r

soțite de date despre viața sef 
torului romîn.

★
VILNIUS 19 (Agerpres). • 

TASS transmite: Solistul rom 
Cornel Fînățeanu a interpret 
la 18 februarie pe scena Te 
trului 
(R.S.S. Lituaniană) rolul 
Alfred din opera „Traviata' 
.Verdi.

La 17 februarie 
mîn .a interpretat pe scena ac 
luiași teatru rolul lui Lenski d 
opera „Evghent Oneghin” 
Ceaikovski.

Cornel Fînățeanu are o vo 
admirabilă, iar maniera sa i 
terpretativă trădează o înal 
școală — a declarat unui core 
pondent TASS, regizorul prin 
pal al teatrului, luozas Gust; 
tis. O impresie de neuitat a pr

Academic din Vilnii
1
i

dui interpretarea ariei lui Lens 
pe care solistul romîn a bisai 
fa cererea publicului.

★
SOFIA 19 (Agerpres). — a 

18 februarie a avut loc în sc 
„ Bulgar ia‘ un mare concert sii 
fonic dat de Filarmonica de st 
din Sofia sub conducerea dirij 
rului romîn Mircea Basarab.

Concertul s-a bucurat de si 
ces.

Nu de mult școlarii din orc 
șui elvețian Lucerna au oi 
ganizat o demonstrație d 
protest împotriva Intenție 
autorităților locale de i 
dârîma în folosul speculan 
ților o clădire 
datează 
XVII-lea. 
noastră 
pa nea rte 
demască 
riște ale 

ciuntirea orașului.

Istorică, car 
din secolul c 

latâ-l în fotografi' 
pe școlari purtîn 

prin care s 
Interesele aface 

speculanților I

WASHINGTON 19 (Agerpre 
Secretarul de stat al S.U. 
Herter, a rostit la Clubul P 
țional al Presei o cuvîntare 
care a intitulat-o „Securita 
națională în condițiile limit: 
înarmărilor". Herter a afirri 
că Statele Unite tind spre Iii 
tarea înarmărilor asigurată p 
garanții și spre realizarea ui 
progres pe calea ce duce S] 
dezarmare generală. Deși a 
cunoscut primejdiile pe care 
generează continuarea cur 
înarmărilor și extinderea prodi 
ției de arme nucleare, secreta 
de stat al S.U.A. a arătat cît 
poate de clar că Statele Un 
pun pe primul plan problei 
controlului și că preferă să 
cepte riscul continuării cur 
înarmărilor decît să acce; 
^măsuri nesigure* în domen 
controlului.

Calificînd drept „lcfzinci g( 
le“ chemări care se bucură 
aprobarea și sprijinul oameni 
simpli din întreaga lume ci 
s‘nt cererile privitoare la „int 
zicerea bombei atomice", „reni 
țarea Ia bazele străine** sau 
ducerea cu o treime a forțe; 
armate", secretarul de stat 
S.U.A. a vorbit despre ele pe 
ton iritat și a declarat că nu 
poate obține un progres pe ba 
lor.

a


