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Pădurile—I

bogăție prețioasă
a patriei noastre

Oamenii mundi din sectorul economiei forestiere par
ticipă cu avînt la întrecerea socialistă pentru îndeplinirea 
șl depășirea sarcinilor de plan pe anul 1962. O atenție deo
sebită se acordă continuării acțiunii de refacere și dezvol
tare a patrimoniului forestier. în legătură cu contribuția pe 
care tineretul este chemat să o aducă la efectuarea acestor 
lucrări, ne-am adresat tovarășului MIHAI SUDER, minis
trul Economiei Forestiere.

— Care sînt cele mai im
portanta rezultate obținute 

anul trecut în acțiunea de 
întreținere și dezvoltare a 
patrimoniului forestier ?

— Anul trecut a continuat 
intens acțiunea de refacere a 
pădurilor, punîndu-se un ac
cent deosebit pe realizarea 
unor lucrări de bună calitate. 
S-au împădurit în total 75.600 
hectare din care 6.700 hectare 
în terenuri degradate. S-a a- 
cordat atenție în această ac
țiune, în primul rînd, extin
derii culturii speciilor de mare 
productivitate și cu o ridicată 
valoare economică (plopii ne
gri hibrizi și rășinoasele : mo
lid, brad, pin, duglas și lari- 
ce). S-a ținut apoi seama și 
de necesitățile anilor viitori, 
asigurîndu-se, prin culturile 
efectuate în pepiniere pe o 
suprafață de 1.594 ha, mate
rialul de împădurire necesar.

In anul trecut 8-au efec
tuat, de asemenea, lucrări de 
întreținere a culturilor tinere 
pe o suprafață de 346.000 hec
tare, crescînd într-o mare 
proporție volumul de lucrări 
de ajutorare a regenerărilor 
naturale.

La acțiunile întreprinse în 
cadrul ministerului nostru 
privind întreținerea și dez
voltarea patrimoniului fores
tier, am primit, în special în 
ultimii ani, un ajutor impor
tant din partea 
mobilizat de 
U.T.M.

în perioada 
brigăzile de 
triotică au împădurit peste 
27.000 ha, au efectuat lucrări 
de îngrijirea arboretelor pe 
o suprafață de circa 134.000 
ha, au recoltat peste 3.150

tone semințe forestiere și 
au executat semănături în 
pepiniere pe o suprafață de 
circa 400 ha. în total, valoa
rea lucrărilor executate prin 
munca patriotică a tineretului 
în acești doi ani se ridică la 
circa 62 milioane lei.

In mod deosebit s-au evi
dențiat tinerii din regiunile 
Suceava, Galați și Bacău. Va
loarea totală a lucrărilor de 
împăduriri, de îngrijire a cul
turilor tinere precum și de în-

Interviu 
cu tovarășul 

Mihai Suder, 
ministrul Economiei 

Forestiere

[reținere a fost în regiunea 
Suceava, de pildă, de peste 3 
milioane let Pentru rezulta
tele obținute de tinerii din re
giunile fruntașe în aceste ac
țiuni, C.C. al U.T.M. și Minis
terul Economiei Forestiere au 
acordat organizațiilor U.T.M. 
și tinerilor fruntași, diplome, 
insigne, material cultural- 
sportiv și au organizat cinci 
excursii în țară și în țările 
prietene.

tineretului, 
organizațiile

1960-1961, 
muncă pa-

— Ce sarcini sînt pentru 
anul 1962 în privința între
ținerii și dezvoltării patri
moniului forestier ?

— Anul acesta se va desfă
șura cu o intensitate și mai 
mare acțiunea de refacere și 
îngrijire a pădurilor atît pe 
terenurile productive, cît și 
pe cele degradate, urmărin-

Gospodăriile agricole 
sprijină gospodăriile

de stat 
colective

Muncitor
Marți 27 februarie 1962

du-se ca prin stabilirea unui 
complex de măsuri tehnico- 
organizatorice să fie îmbună
tățită calitatea lucrărilor și 
să crească productivitatea 
arboretelor.

In Directivele C.C. al P.MJt 
cu privire la criteriile princi
pale ale întrecerii social; 
se subliniază necesitatea asi
gurării materialului sâditor în 
cantitățile și calitățile cele 
mai corespunzătoare, în vede
rea realizării și depășirii pla
nului de împăduriri, la un 
preț de cost mai scăzut, pe 
terenurile silvice, fără afecta
rea terenurilor agricole și a 
pășunilor. S-au luat deja mă
suri pentru crearea a 15 pe
piniere mari în suprafață de 
49-60 ha fiecare, pentru spe
ciile de foioase, iar pepinie
rele din regiunile muntoase 
pentru rășinoase, vor fi con
centrate. Prin aplicarea unor 
asemenea măsuri se creează 
condiții pentru mecanizarea 
lucrărilor în pepiniere și folo
sirea unor metode de lucru 
avansate.

Avind la bază studii amă
nunțite, care fundamentează 
științific soluțiile de împădu
riri propuse, vom extinde pe 
mai departe cultura speciilor 
de mare productivitate, cum 
sînt plopii negri hibrizi, moli
dul, duglasul, laricele, pinii 
și altele, pe o suprafață de 
circa 49.500 ha.

De asemenea, se vor lua 
măsuri ca prin îngrijirea cul
turilor tinere de pe cca. 400.000 
ha să se înregistreze creșteri 
anuale mai mari și pentru ca 
lucrările de ajutorare a 
generărilor 
extindă pe o 
40.000 ha.

naturale să 
suprafață

re- 
se 
de

calitate 
zîmbește 
controlul 

hicraie

Controlorul de 
Tamaș Gheorghe 
bucuros. La 
efectuat piesele
de frezorii Roman Silviu 
și Moldovan Vasile de la 
Uzinele „Unirea" din Cluj 
au primit calificativul 

,4o arie bine".
Foto: N. STELORIAN

timpului liber
Pagina cuprinde relatări despre colectivizarea com

pletă a raioanelor Rîmnicu Sărat, Vînju Mare și Mizil 
și despre sărbătoarea inaugurării unor noi gospodării 
colective, adunări populare și vizite ale Intovărășiților 
la colectiviști, care au avut loc sîmbătă și duminică 
în numeroase sate ale țării.

Economii prin inovații
Din cei 235 de tineri mun

citori de la Uzinele mecanice 
din Timișoara, care urmează 
cursurile serale ale școlilor 
medii, 55 sînt inovatori, 
mai mult de jumătate 
fruntași în producție.

Datorită însușirii de 
cunoștințe tehnice și de 
tură generală, numărul 
rilor inovatori din întreprin
derile regiunii Banat a cres
cut la peste 1.000. Inovațiile

iar- 
sînt

noi 
cul- 

tine-

propuse de ei anul trecut 
aduc întreprinderilor de aici 
economii antecalculate în va
loare totală de aproape 
7.000.000 lei.

Alți 400 de tineri muncitori 
din diferite întreprinderi bă
nățene, dornici să-și îmbogă
țească cunoștințele urmează 
acum cursurile de pregătire 
în vederea intrării în școala 
medie.

(Agerpres)

Mașini moderne 
cu randament superior

Fier vechi
oțelăriilor

In sporirea pro- 
dtocfiei agricole și 

țf T?zv citarea ferme
lor de animale, gos
podăriile colective 
primesc de la un an 
la altul un sprijin 
tot mai substanțial 
din partea gospodă
riilor agricole de 
stat. Toamna trecu
tă, de pildă, gospo
dăriile agricole de 
stat au pus la dis
poziția gospodării
lor colective pentru 
însămînțări 150.000 
tone de grîu din 
soiurile cele mai 
productive, trimițîn- 
du-le totodată un

mare număr de a- 
nimale de prăsilă 
din rase superioare 
și însemnate canti
tăți de material să- 
ditor pomiviticol.

La însămînțările 
din primăvară gos
podăriile colective 
vor folosi 15.000 
tone de sămînță 
de porumb dublu 
hibrid provenită 
din gospodăriile de 
stat. Acestea vor 
mai livra însemna
te cantități de să
mînță de floarea- 
soarelui și de legu
me din soiuri va
loroase. De aseme-

nea, gospodăriile 
colective urmează 
să primească 24 mi
lioane de ouă pen
tru incubație, iar 
pentru dezvoltarea 
fermelor de anima
le peste 4.300 de 
tăurași, 17.500 de 
berbecuți și 20.000 
de purcei din rasele 
cele mai productive.

Gospodăriile de 
stat, vor mai livra 
gospodăriilor agri
cole colective în 
cursul acestui an, 
peste 4,5 milioane 
de puteți de pomi 
fructiferi.

(Agerpres)

— In ce 
care regiuni 
este nevoie de mai mult 
jutor din partea tineretului 
privind efectuarea lucrări
lor în silvicultură ?

— In acțiunea de refacere a 
patrimoniului forestier aștep
tăm un mai mare ajutor din 
partea organizațiilor U.TM. 
din regiunile Hunedoara, Do- 
brogea și Brașov deoarece în 
aceste regiuni există rămîneri 
în urmă în privința acțiunilor 
de împăduriri. In Dobrogea și 
regiunea de cimpie a Bana
tului această problemă se 
pune în mod deosebit In re
giunile amintite, epoca optimă 
de plantare este scurtă (2-3 
săptămîni). Aceasta cere o 
mare concentrare de forțe în- 
tr-un timp relativ scurt

In ceea ce privește regiunea 
Hunedoara, aici este vorba de 
faptul că acesta regiune are 
un mare volum de lucrări, 
șantierele sînt mai depărtate 
de localități. Este clar deci că 
în aceste condiții devine ne
cesară o organizare perfectă,

(Continuare în pag. a 2-a)

direcție și 
considerați

în 
că 
a-

La Uzinele „Rul
mentul" din Bra
șov s-au montat de 
curînd încă 40 de 
mașini d© rectifi
cat bile, care au 
sporit productivi
tatea muncii cu 
circa 20 la sută. 
Lucrări pentru mă
rirea capacității 
de producție 
prevăzute și 
Fabrica de 
menți din 
Se creează 
condiții ca în 
cest an să se pro
ducă încă 40 de

sînt 
la 

rul- 
Bîilad. 
astfel 

a-

noi tipuri de rul
menți necesari pen
tru diferite mașini 
și utilaje care se 
fabrică în țară. 
Numărul tipurilor 
de rulmenți reali
zați de țara noa
stră se va ridica 
astfal la peste 250.

înzestrarea ace
stor întreprinderi 
cu noi utilaje duce 
și la îmbunătăți
rea în continuare 
a calității produ
selor. Metahirgi- 
știi folosesc pro
cedee înaintate de

lucru, printre care 
înlocuirea opera
ției de strunjire au 
cea de presare, 
forjarea inelelor 
de rulmenți în ma
trițe. Trecerea la 
confecționarea de 
inele din materia
le plastice la une
le tipuri de 
mențf permite eco
nomisirea 
cantități de metal 
și asigură calitate 
mai bună produ
selor.

rul-

unoi

(Agerpres)

Răspunzînd la chemarea 
oțelarilor hunedoreni, de 
a asigura cuptoarelor 
cantități sporite de meta
le vechi, tinerii din acea
sta regiune au colectat șl 
predat de la începutul a- 
nului o cantitate d© fier 
vechi cu care se pot ela
bora peste 300 tone oțel

La minele Teliuc de pil
dă, datorită acțiunii des
fășurate de tineri s-a 
strins de trei ori mai mult 
fier vechi decît 
deau sarcinile de 
a întreprinderii 
perioada amintita.

preve- 
predare 

pentru

Este interesant de aflat pă
rerea elevilor despre organi
zarea timpului liber. In acest 
scop am organizat recent o 
anchetă în mai multe școli. 
Ancheta a fost făcută în 5 cla
se ale Școlii medii „Nicolae 
Bălcescu" din Brăila (136 ele
vi), în 3 clase ale Școlii medii 
nr. 3 din Brăila (93 elevi) și în 
două clase ale Școlii medii 
„Mihail Eminescu” din Bucu
rești (48 elevi). Am colectat, 
deci în total 277 răspunsuri 
scrise la trei întrebări:
1) Ce considerați că este folo
sitor 
timpul
2) Cum îți petreci timpul
liber? ’ ~
școala și organizația U.T.M. 
în organizarea timpului liber 
și ce credeți că ar mai trebui 
să se facă în această privință?

Ce arată rezultatele anche
tei ? Covîrșitoarea majoritate 
a elevilor consideră timpul li
ber un „spațiu” în cuprinsul 
căruia trebuie să se desfășoa
re multiple activități cu carac
ter educativ, cu o participare 
colectivă cît mai largă, orga
nizate după un plan bine gîn- 
dit

„Timpul liber este un mijloc 
de instruire și de dezvoltare a 
aptitudinilor, de recreere". 
(Petre Venera clasa a XI-a D, 
Școala medie „M. Eminescu" 
București); „Un prilej de a 
îmbogăți bagajul cunoștințelor 
politice, ideologice și culturale, 
de a viziona spectacole, a 
merge în excursii..." (Patrîchi 
Aurelia clasa a X-a A, Școala 
medie nr. 3 Brăila). Multe din 
răspunsurile elevilor se referă 
la rolul pe care îl joacă în 
procesul educației participarea 
elevilor la diferitele forme de 
activitate colectivă. „Un co
lectiv unit și bine organizat 
poate contribui cu succes la 
formarea trăsăturilor comu
niste ale elevilor. Noi venim 
cu bucurie să ne petrecem tim
pul liber în mijlocul colecti
vului, ne simțim bine alături 
de colegi, învățăm mult din 
activitățile comune. Ținem 
foarte mult la crearea unor 
tradiții frumoase ale școlii 
care contribuie la închegarea 
colectivului”. (Palade Vasile, 
Școala medie nr 3, din Brăi
la).

„Trebuie să ne folosim tim
pul liber cu pricepere pen
tru o odihnă rațională, in
structivă, plină de conținut 
Activitatea la oare participăm 
în timpul liber contribuie 
mult la dezvoltarea aptitudi
nilor noastre (Perlanu Zeno- 
via — Școala medie „N. Băl- 
cescu”-Brăila). Nu puțini au 
fost elevii care au arătat că 
la această înțelegere justă, 
înaintată asupra noțiunii de 
„timp liber” au ajuns în urma 
participării la numeroase ac
țiuni interesante, cu conținut 
bogat organizate în timpul lor 
liber de școală șl organizația

să se organizeze în 
liber al elevilor ?

și 3) Cum vă ajută

U.T.M. Răspunsurile primite 
enumera multe asemenea ac
țiuni. Ele reflectă profilul spi
ritual al elevului, atras de cele 
mai felurite probleme; de 
cele ținînd de formarea ori-* 
zontului său politic, moral, 
cultural. De pildă, conducerea 
școlii „N. Bălcescu" din Brăi
la și organizația U.T.M. au or
ganizat în ultimul timp vizite 
în colectiv la marile întreprin
deri din oraș, acțiuni de mun
că patriotică (elevii au colectat 
peste 10.000 kg fier vechi), re* 
uniuni precedate de șezători 
literare, vizionări de piese și 
filme, medalion „Lermontov“, 
cercuri de matematică, desen 
tehnic, radio și altele. Fiecare 
dintre aceste acțiuni este me
nită să îmbogățească un do
meniu al cunoașterii, o trăsă
tură a profilului tînărului din 
zilele noastre.

Din enumerarea zecilor de 
acțiuni organizate în școlile 
amintite, am putut trage unele 
concluzii privitoare la prefer

IGOR ȘERBU

(Continuare în pag. d 2-a)
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La secția forjă a Uzinelor 
de utilaj chimic și petrolier 
din Capitală, echipa de mon- 
tori a maistrului Suhowschy 
Staniscay lucrează la mon
tarea liniei automate de 
presat capete de cazane.

Foto : AGERPRES

Gospodăresc 
cu grija 
metalul

Vedere din Galați. Noul 
cartier de locuințe din 
Țiglina, construit pentru 
muncitorii marelui combi
nat siderurgic ce se con

struiește la Galați.

Marian Caricaș — pe care-l vedeți în fotografie lucrind 
la montarea unei noi mașini — este cel mai bun lăcătuș 

din Fabrica de rulmenți — Bîrlad.

1

Premieră

de gală cu filmul

Străzile au amintiri14

Noi raioane racordate 
la sistemul energetic național

Circul Mare 
din Moscova 
la București

'Acțiunea de economisire a me
talului a căpătat la Uzina ^Me
talurgica" din Sibiu un caracter 
de masă. Incepînd de la proiec
tări și ferminînd cu montajul, a- 
ceastă problemă este în centrul 
atenției.

Unele repere executate de 
strungari, de pildă, aveau adausul 
de prelucrare de 4 mm. In urma 
unei analize minuțioase tinerii de 
ia strungărie au cerut reducerea 
adausului de prelucrare la 2 mm. 
Dar nici cei de la ștanțat tablă 
nu s-au lăsat mai prejos. Deșeu- 
rile rămase de la ștanfarea pie
selor mari au fost folosite pentru 
producerea de piese mici ca : 
șaibe, discuri etc.

La turnătorie lupta pentru eco
nomii de metal se duce prin a- 
plicarea unor metode avansate: 
turnarea în coji de bachelită. tur
narea în miezuri uscate cu raze 
infraroșii etc. Aceste metode au 
creat posibilitatea reducerii pro
centului de rebuturi cu 50 la sută 
ceea ce a însemnat importante 
economii de metal.

Un merit deosebit în economi
sirea metalului îl au și tinerii de 
la proiectare. Urmărind reducerea 
consumului de metal prin folo
sirea materialelor înlocuitoare, ei 
au propus înlocuirea unor piese 
care se făceau înainte din fontă 
la mașinile de bobinat, pentru in
dustria textilă, cu piese din ma
teriale plastice. înlocuirea fontei 
a făcut ca greutatea proprie a 
mașinii să scadă cu 15,7 kg pe 
mașină.

Avind în vedere experiența de 
pînă acum, în acest an tinerii de 
la întreprinderea „Metalurgica" 
s-au angajat să economisească 33 
de tone metal.

La cinematograful „Patria" 
din Capitală a fost prezentat, 
luni seara, în premieră de 
gală, filmul „Străzile au a- 
mintiri”, producție a studiou
lui cinematografic „Bucu
rești”.

Directorul studioului „Bucu
rești", 
zentat 
zare a cinematografiei romî- 
nești și pe principalii realiza
tori și interpreți ai filmului.

Scenariul filmului este sem
nat de Dimos Rendis și loan 
Grigorescu, iar regia aparține 
lui Manole Marcus. In rolu
rile principale apar: Antoane- 
ta Glodeanu, Constantin Di- 
nulescu, Silviu Stănculescu, 
Virgil Florescu, Valeriu Para-

schiv, Sandu Sticlaru, Emest 
Maftei.

(Agerpres)

Paul Cornea, a pre- 
publicului noua reali-

la săparea

au 
în 

noi
Și

Tn ultimele săptămîni 
fost date în exploatare 
diferite regiuni ale țării 
rețele de înaltă tensiune 
stații de transformare a ener
giei electrice prin care s-au

Metodă 
sondelor de

modernă
explorare

energe- 
Baia

Forajul cu grăunți 
de diamante este una 
din metodele moder
ne introduse în ulti
mul timp la săparea 
sondelor de explorare 
ce străbat terenuri cu 
roci foarte tari.

Prin aplicarea aces
tei metode, colectivul 
întreprinderii de ex
plorări miniere (ISEM),

dia- 
son-

alte

care a forat cu 
mante mai multe 
de, a realizat o vite
ză de săpare de peste 
2 ori mai mare decît 
cea atinsă prin
procedee. Preful de 
cost pe fiecare 
fru forat a fost 
mic cu aproximativ 30 
la sută în comparație 
cu cel realizat prin

me-
mai

diferife metode de fo
raj.

Anul acesta forajul 
cu diamante se extin
de și la săparea unor 
sonde cu diametre 
mai mari. Este prevă
zut să se execute un 
volum de lucrări spo
rit față de anul pre
cedent.

(Agerpres)

racordat la sistemul 
tic național raioanele 
de Aramă (Oltenia), Oravița 
(Banat), Săveni (Suceava) și 
Salonta ((Crișana). Acțiunea 
pentru legarea raioanelor la 
rețeaua de linii a sistemului 
național s-a încheiat în șapte 
regiuni: Bacău, Brașov, Cluj, 
Crișana, Hunedoara, Mureș- 
Autonomă Maghiară și Plo
iești.

Potrivit datelor Ministeru
lui Minelor șl Energiei Elec
trice, 80 la sută din raioa
nele țării primesc în pre
zent prin linii de înaltă ten
siune energie electrică pro
dusă de marile termocentrale 
și hidrocentrale. Anul acesta 
se vor termina lucrările pen
tru alimentarea cu curent de 
înaltă tensiune din sistemul 
național încă 15 raioane.

Un ansamblu al Circului Mare 
din Moscova, care va întreprinde 
un turneu în țara noastră, a sosit 
luni dimineață în Capitală.

Publicul romînesc, care pă
strează o frumoasă amintire spec
tacolelor date în ultimii ani de 
Circul de Staf și de alte forma
lii de acest gen din Uniunea So- 
/ietică, va avea prilejul să vadă 
— printre cei 48 de membri ai 
ansamblului — pe Alexandr și 
Violeta Kiss, artiști emerifi ai 
R.S.F.S. Ruse, pe dresoarea Pod- 
cernikova, comicul Alexei Kazan- 
cenko și elfi renumiji artiști de 
circ sovietici.

Timp de două luni ansamblul 
Circului Mare din Moscova va 
prezenta, în Capitală și în alte 
orașe din fără, spectacolul „O 
seară la Moscova", a cărui, pre
mieră în fara noastră va avea loc 
in ziua de 1 martie, la Circul de 
Stat din București.

I. MARIA

-------•

La „Joia tineretului"

(Agerpres)

Organizația U.T.M. de la 
Școala profesională de meca
nici agricoli de pe lingă S.M.T. 
— Teiu, raionul Costești, re
giunea Argeș, organizează cu 
regularitate „joi ale tinere
tului”.

La una dintre manifestările 
care au avut loc recent, de 
pildă, s-a desfășurat un 
concurs pentru cel mai bun 
cunoscător al poeziilor lui M, 
Eminescu, iar la ultima „joieM 
brigada artistică a școlii, în 
colaborare cu brigada artisti
că a muncitorilor din S.M.T, 
au prezentat .. un atractiv pro
gram artistic.

CONSTANTIN 
IORDACHE 

educator



Conferinței pe tară a U.C.F.S.
Duminică s-au încheiat lu

crările Conferinței pe țară a 
Uniunii de Cultură Fizică și 
Sport.

In cursul dimineții dele
gații au aprobat Statutul 
UXJ.FS.

S-a trecut apoi la alegerea 
organelor de conducere 
u.e.F.s. ~ 
delegații au 
general al U.C.F.S., 
din 101 membri și 20 de su- 
pleanți, Comisia centrală de 
revizie formată din 13 mem
bri. Au fost alese, de aseme- 
nea, birourile federațiilor 
sportive.

Delegații au adoptat 
hotărirea conferinței.

în prima sa ședință plena
ră, Consiliul general a ales 
comitetul executiv și biroul 
Consiliului general.

Din comitetul executiv fac 
parte tovarășii: Ardeleanu 
Aurel, Balaș Ion, Boriga

Cirțî-
Mir-

ale
Prin vot secret, 

ales Consiliul 
format

apoi

Dumitru, Capră Petre, 
nă Constantin, Costea 
cea, Duma Aurel, Fota 
leanu Fdldvâri Tiberiu, 
bu Emil, Lăptoiu Avram, Lo
gin Maria, Mureșan Alexan
dru, Olteanu Miron, Șiclovan 
Ion, Tulpan Ion, Voichiță 
Victor.

Din biroul Consiliului 
neral 
Aurel 
Consiliului
Balaș Ion, Ghibu Emil, Lăp
toiu Avram, Olteanu Miron, 
Voichiță Victor, 
ședinți ai Consiliului 
ral U.C.F.S., Șiclovan 
Fota Bitoleanu, Costea 
cea, membri,

Comisia centrală de 
zie a ales ca președinte pe 
tov. Coloman Maioreanu.

într-o atmosferă de puternic 
entuziasm, delegații au adop
tat o scrisoare a Conferinței 
U.C.F.S. către Comitetul Cen-

ge-
fac parte tovarășii: 

Duma, președintele 
general U.C.F.S.,

vicepre- 
gene- 

Ion, 
Mir-

revi-

trai al Partidului Muncito
resc Romîn, Consiliul de 
Stat și Consiliul de Miniștri 
al R.P. Romîne.

Delegații și invitații au 
ovaționat îndelung pentru 
Partidul Muncitoresc Romîn 
și Comitetul său Central în 
frunte cu tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, pentru scum
pa noastră patrie, Republica 
Populară Romină, pentru 
pace și prietenie între po
poare.

Cuvintul de 
fost rostit de 
Duma.

In încheiere, 
la conferință au intonat In
ternaționala.

Seara, în sala de marmură 
a Casei Scînteii a avut loc 
o masă tovărășească cu pri
lejul închiderii lucrărilor pri- 

a

închidere a 
tov. Aurel

participanții

mei conferințe pe țară 
U.C.F.S.

(Agerpres)

Din cuuîntul participanfilor
Tovarășul FLORIAN LAS- 

LĂU, secretar general al fe
derației de atletism, referin- 
du-se la activitatea atletică a 
arătat că numărul atleților 
legitimați este de numai 2.937 
și că în întreaga țară sînt 453 
de secții. In continuare, vor
bitorul a subliniat faptul că 
federația romînă de atletism 
deși a obținut succese pe linia 
performanțelor a neglijat baza 
de mase. Datorită acestui fapt, 
în secțiile de atletism există 
un număr foarte restrîns de 
sportivi valoroși, atleți cu o 
clasificare superioară.

în ultima vreme — a arătat 
vorbitorul — au fost luate o 
serie de măsuri importante 
pentru remedierea lipsurilor 
existente în acest sens. Pu-» 
nerea accentului pe dezvolta
rea bazei de mase în atlestim 
prin înființarea secțiilor la ni
velul tuturor asociațiilor exis
tente va crea posibilitatea 
depistării unor elemente tine
re și valoroase. Se va acorda 
atenție creșterii considerabile 
a numărului clasificaților în 
atletism. De asemenea, a spus 
vorbitorul în continuare, se va 
îmbunătăți procesul instruc- 
tiv-educativ prin generalizarea 
celor mai avansate metode ale 
sportului sovietic și al sportu
lui din țările prietene. Va creș. 
te în mod considerabil numă
rul de cadre calificate nece
sare desfășurării activității at
letice la nivelul tuturor aso
ciațiilor sportive.

Șeful comisiei sportive 
U.A.S.R.. tovarășul ALEXAN
DRU MUREȘAN, a arătat că 
pe zi ce trece studenții au po
sibilități din ce în ce mai mari 
pentru practicarea culturii fi
zice și sportului. Ei au la dis
poziție cadre didactice și an
trenori bine calificați și dis
pun de numeroase baze spor
tive, utilate în mod corespun
zător.

Numărul studenților care 
practică educația fizică în 
mod organizat crește de la un 
an de învățămînt la altul. în 
activitatea sportivă de mase, 
numai în decursul anului tre
cut, au fost angrenați peste 
55.000 de studenți. Numărul 
competițiilor interne rezervate 
studenților a depășit în ulti
mii ani cifra de 1.000, multe 
din acestea devenind tradițio
nale : așa cum sînt Campio
natele Universitare, „Cupa 
anilor I“, concursurile pentru 
cel mai bun alergător, cel mai 
bun aruncător, cel mai bun 
săritor etc.

Unele consilii ale asociații
lor din centrele universitare 
Iași, Timișoara și Craiova se 
ocupă, spre deosebire de cele
lalte. prea puțin de activitatea 
sportivă de mase, de conso
lidarea secțiilor pe ramură de 
sport. O vjnă în această pri
vință au și catedrele de edu
cație fizică care nu se ocupă, 
în mod sistematic de cuprin
derea unui număr cît mai 
mare de studenți în activități 
organizate. în multe cazuri, 
cadrele didactice din aceste 
catedre se mulțumesc doar cu 
pregătirea unei echipe care 
cuprinde un număr limitat de 
studenți pierzînd din vedere 
marea masă a studenților și 
mai ales pe cei din anii III,

te-

IV și V. înșiși antrenorii din 
cadrul cluburilor și asociații
lor Știința ajută încă slab ac
tivitatea competițională la 
nivelul anilor și facultăților 
din institutele de învățămînt 
superior.

Pe viitor, asociațiile studen
ților în colaborare cu orga
nele U.C.F.S. și catedrele de 
educație fizică, vor depune 
toate eforturile pentru a lărgi 
caracterul de mase al sportu
lui, pentru a antrena un nu
măr tot mai mare de studenți 
în practicarea sistematică a a- 
cestuia. O atenție deosebită ar 
trebui să se acorde gimnasti
cii de înviorare care trebuie 
larg răspîndită în toate cămi
nele și taberele de odihnă ale 
studenților. Prima etapă, cea 
de mase, a campioriâtelor uni
versitare, va trebui mai 
meinic organizată.

în cadrul cluburilor și aso
ciațiilor sportive Știința acti
vează peste 2.000 sportivi cla
sificați, dintre care 9 maeștri 
emeriți și 80 maeștri ai spor
tului Reprezentativa studen
ților din țara noastră a 
obținut locul II pe națiuni, 
cu prilejul Jocurilor Univer
sitare din vara anului trecut 
de la Sofia, echipa feminină 
de handbal în 7 Știința Bucu
rești a cîștigat prima ediție a 
Cupei Campionilor Europeni, 
gimnastele echipei Știința 
București au obținut rezultate 
valoroase, iar atlețu E3od 
Kinees, Come. Porumb, Ma
na Diacooescu și alții au rea
lizat victorii de presug-u.

In încheiere, vorbitorul a *- 
râtat câ Consiliul U-AS-R. va 
acorda pe viitor o mai mare 
atenție întăririi colaborării cu 
Consiliul General al U.C.F.S^ 
cu federațiile de specialitate 
în vederea upor măsuri co
mune pentru îmbunătățirea 
muncii instructiv-educative în 
cluburile și asociațiile spor
tive studențești.

Tov. IVAN DUMITRU, pre
ședintele consiliului regional 
Dobrogea, a arătat că în pre
zent f........................
vitatea 
nii un 
sociații

ai U.C.F.S. dintre care 22.000 
fete, față de 213 asociații spor
tive și 30.000 membri U.C.F.S. 
cît erau în anul 1957. Dato
rită muncii temeinice dusă de 
activiștii sportivi din regiune 
și în special din raioanele 
Medgidia și Tulcea s-a ajuns 
la aceste realizări. La baza 
succeselor înregistrate a stat 
munca organizatorică desfășu
rată sub îndrumarea comite
tului regional de partid și în
tr-o strînsă colaborare cu or
ganizațiile U.T.M. și sindicală.

A fost acordată o atenție 
specială pregătirii multilatera
le a organizării competițiilor 
de mase chiar din prima lor 
etapă. De aceea, activiștii noș
tri au desfășurat o intensă 
muncă de îndrumare și con
trol în asociațiile sportive, du- 
cîndu-se totodată o temeinică 
muncă de popularizare a în
trecerilor.

în ceea ce privește activita
tea de mase la sate s-au putut 
obține succese pe tărîm spor
tiv datorită faptului că în-

își desfășoară 
pe teritoriul 
număr de 546 
sportive care 

129.241 de n

ȘTIRI SPORTIVE
Aseară în sala șporturilor de 

la Floreasca echipa feminină 
de handbal a R. P. Romîne a 
învins cu scorul de 9-6 (3-4) 
echipa R. D. Germane. Hand
balistele noastre și-au impus 
jocul în partea a doua a în- 
tîlnirii cînd au dominat mai 
mult. Punctele au fost înscri
se de Boțan (5), Ștefănescu 
(2) Leonte și Neako. Pentru 
oaspete au înșcriș Wacker (2), 
Niesche (2), 
merman.

Schanding și Zim-

★

Echipele de fotbal din ca
tegoria A și B și-au continuat

Echipele

Dealuri erodate
devin grădini 
înfloritoare

De zeci de eni, pe dealurile 
Cîrjău, Madrud și Loban de la 
marginea comunei Tîrzii, raionul 
Huși, nu erau decît marăcinișuri, 
iar apele prăvălinau-se la vale 
săpau în drumul lor rîpe adinei. 
Intr-o adunare generală, membrii 
gospodăriei agricole colective au 
hotărît să valorifice aceste dea
luri, să le facă să rodească. Ast
fel, a începu; o muncă intensa 
pentru valorificarea fiecărui ha de 
pămînf. Au fost executata lucrări 
de defrișare și ferasare pe o su
prafață de 24 hectare, la care ti
nerii colectiviști au adus o con
tribuie prejioasa. Pe aceste dea
luri au fost planfati apoi pomi 
fructiferi și vifă de vie.

Acfiunea de a reda agricultu
rii noi terenuri va continua pînă 
ce toate cele 3 dealuri vor de
veni grădini înfloritoare.

bogăție prețioasă 
a patriei noastre

O
sosit cu

intîlnire plăcută

treaga regiune fiind colectivi
zată au existat condiții optime 
pentru baza materială a acti
vității sportive. Conduce
rile G.A.S. și G.A.C. au a- 
cordat un eficient sprijin ma
terial asociațiilor sportive să
tești. Datorită acestui fapt, nu
mai la o singură competiție de 
mase, „Cupa Agriculturii- au 
luat startul aproape 31.000 de 
concurenți.

Ne propunem să acordăm un 
ajutor mai substanțial raioa
nelor rămase in urmă ca Is
tria și Măcin, unge activiștii 
sportivi nu se pot mindri cu 
rezultate asemănătoare celor
lalte raioane.

Turismul
amplă dezvoltare in anii 
gimului nostru democ: 
popular 
GHE 
neral 
le de 
te 2

sportiv a luat o
re-

nostru
- a spus GHiOR- 

CLIBA, secretar ge- 
al comisiei genera- 
turism sportiv. Pes- 

milioane de oameni ai 
muncii au participat in anul 
1961 la diferite excursii. Pen
tru cuprinderea acestei largi 
activități au fost create 17 co
misii regionale care se ocupau 
de atragerea unui număr cît 
mai mare de oameni ai mun
cii la practicarea diferitelor 
forme ale turismului sportiv 
cum ar fi: drumeția, petre
ceri cîmpenești, tabere cu 
corturi, ciciotur 
rism, întîlniri 
stea, șxafeu și 
criesitare turist

au
ceajr^ape ji de !5«
Ai 7^ - --
b jrt, precum g m numâr 
de pesze 5 J00 serțu de turism. 
In această «ctivixate au obți
nut rezultate deosebite regiu
nile Ploiești, Cluj, Brașov’, Ba
nat și Crișana. Regiunile Su
ceava, Iași și Maramureș nu 
au obținut rezultate satisfă
cătoare. Aceasta se datorește 
și slabului sprijin acordat de 
către consiliile regionale 
U.OFK

Comisiile noastre au fost 
preocupate de a găsi forme 
noi și atractive in activitatea 
turistică, cum sînt: vizitarea 
muzeului de la Doftana, a mu
zeului Brukental din Sibiu, case 
memoriale, expoziții, gră
dini și parcuri, insula Ada- 
Kaleh, orașe și șantiere, hidro
centrala „V. I. Lenin" de la Bi- 
caz, Complexul industrial de 
la Borzești, Săvinești, Hune
doara, diferite G. A. S.-uri, 
S.M.T.-uri și GA.C.-uri

Desigur că aceste realizări 
ar fi fost mult mai importante 
dacă ar fi existat o preocu
pare mai temeinică pentru 
popularizarea turismului spor
tiv și a frumuseților patriei 
prin presă, radio, conferințe, 
diapozitive, filme documenta
re și artistice, afișe și pliante. 
De asemenea, munca de orga
nizare, îndrumare și control 
cît și contactul cu activul ob
ștesc a lăsat uneori de dorit

Qc

în ce

^*1 A. J'

V. MABCU 
elev

Oaspetele nostru a 
cîteva minute mai de vreme 
decît era anunțat. Tovară
șul Emil Gheorghiu, mun
citor fruntaș la întreprinderea 
„Vasile Roaită" din Vaslui, 
căci el era oaspetele nostru, 
ne-a îmbrățișat cu o privire 
caldă, părintească. Discuțiile 
s-au legat repede. Tovarășul 
Gheorghiu ne-a vorbit despre 
lupta muncitorilor pentru în
deplinirea planului, pentru 
realizarea unor produse de ca
litate, despre condițiile de 
viață și muncă ce le sînt cre
ate. De la el am aflat că în
treprinderea unde lucrează 
produce de puțin timp mobi
lier pentru școli iar muncito
rii se străduiesc să facă acest 
mobilier cît mai frumos, mai 
rezistent.

Cîțiva elevi, printre care 
Adela Cîmpeanu și Ion Mo- 
raru, l-au rugat pe tovarășul 
Emil Gheorghiu să le vorbeas
că despre felul cum a învățat 
el meseria pe vremea patro
nilor. El ne-a povestit cum 
ăupa terminarea școlii de uce
nici, nu a fost angajat la nici 
ura din întreprinderile lașu
lui, rămînind 5 luni șomer.

Apoi munca istovitoare în haz 
lele afumate ale atelierelor 
orașului, salariul de mizerie» 

Această întîlnire s-a dovedit 
a fi deosebit de bogată în în
vățăminte pentru elevii școlii 
tehnice de cooperație.

La plecare, tovarășul Emil 
Gheorghiu ne-a invitat să vi
zităm Fabrica „Vasile Roaită”.

M. POPA 
elev

Echajpa iwastra de teatru 
în turneu

Echipa de teatru a gospo
dăriei agricole colective din 
Smîrdioasa, raionul Zimnicea, 

pentru 
nu nu- 
în sa-

este mult apreciată 
spectacolele prezentate, 
mai în comună, dar și 
tele din împrejurimi.

De curînd, tînărul profesor 
Gigi Moise, regizorul acestei 
echipe, a pus în scenă piesa 
de teatru „Baba Dochia și bri
gadierul" de Mihail Davido- 
glu. La faza comunală a Fes
tivalului bienal de teatru „I.L. 
Caragiale", prezentînd această 
piesă, echipa teatrală a colec
tiviștilor din Smîrdioasa s-a

clasat pentru faza raională.
înainte de a se prezenta 

din nou în fața juriului con
cursului, echipa de teatru a 
programat un turneu prin sa
tele raionului Zimnicea. Pen
tru început, piesa a fost pre
zentată pe scena căminului 
cultural din Conțești, în fața 
a peste 500 de colectiviști.

In interpretarea tinerilor 
artiști amatori Tipica Oprea, 
Lila Crețu, Catioara Putină, 
Florian Mustață, Floricica 
Medințu și alții, spectacolul 
s-a bucurat de mult succes.

ION TRIFU 
profesor

Pictorii amatori din Rupea
Sîntem in secția de pictură 

a Școlii populare de artă din 
Rupea. 25 de pictori, a; 
toți tineri, execută ui 
tret Subiectul l-au ales 
ei. Viitorul lor tablou 
înfățișa pe tînărul pai 
Nicolae Vrînceanu care 
stă nemișcat pe scaun, 
.............. ; fiecare pictor 

poată stuc 
Fe pinza m 
Lutlz_ de la

fel, inc: 
tor să * 
b_ne.
Ernst 
derea 
ceput 
chipul

Unul din 
ml-a atras 
sebit Era cel mai 
tre toți E Ion Boi 
vist din comuna

vine 
cu- 

pictu-

două ori pe săptămînă 
aici să-și îmbogățească 
noștințele în domeniul 
ri:, artă pe care a îndrăgit-o 
foarte mult.

Și pentru ca acești tineri să 
cunoască mai îndeaproape 
viața nouă a oamenilor mun
cii și a o oglindi în lucrările 
lor, conducerea școlii popu
lare de artă, organizează vi
zite în uzine și la gospodării 
colective. Ultima deplasare, 
aceea de la G.A.C. Homorod, 
a fost deosebit de fructuoasă. 
Ficiorii amatori au „prins" 
pe plnzele lor cîteva imagini 
din viața nouă a țăranilor de 
aici.

C. CATRINA
funcționar

Sosirea ambasadorului Guineei 
în R. P. Romînă

Duminică ; 
lă Barry Bo 
basadorul ex

c-

R
Gi

Biro a fost salutat de Nicu 
Șerban, director ad-interim al 
Prcîoct^ului Ministerului Afa
cerilor Externe.

(Agerpres)

Sosirea ambasadorului Ghanei 
Romînăin R. P.
Dacrie a fost salutat de Nicu 
Șerban. director ad-interim al 
Protocolului Ministerului Afa
cerilor Externe.

---------•---------

duminică pregătirile în vede
rea reînceperii campionatului 
susținînd noi meciuri de veri
ficare. La Galați, echipa Di
namo București a întîlnit for
mația locală Dinamo pe care 
a întrecut-o cu scorul de 7-0 

în celelalte întîlniri disputa
te duminică s-au înregistrat 
următoarele rezultate : 
câni : C.F.R.-Dinamo 
2-6 (0-4) ; Oradea : 
Crișana Oradea-Știința Cluj 
1-2 (0-1) ; Timișoara C. S. O. 
Timișoara-U. T. Arad 3-3 (3-3); 
Farul-C.S.O. Brăila 5-0 (3-0) ;

(Agerpres)

Paș- 
Bacău 
C.S.O.

întîlnire prietenească organizată 
de ambasadorul R. S. Cehoslovace 

la București
Ambasadorul R. S. Ceho

slovace la București, Jaroslav 
Sykora, a organizat, luni sea
ra, o întîlnire prietenească cu 
prilejul celei de-a 14-a aniver
sări a victoriei poporului mun
citor din Cehoslovacia.

Au luat parte tovarășii Au
rel Mălnășan, adjunct al mi
nistrului Afacerilor Externe, 
Ana Toma, adjunct al minis
trului Comerțului, Constantin

Prisnea, adjunct al ministru
lui învățămîntului și Culturii, 
Mauriciu Novac, vicepreședin
te al Comitetului de Stat al 
Planificării, membri ai condu
cerii I.R.R.C.S. și ai unor or
ganizații de masă.

Au fost prezenți șefi ai mi
siunilor diplomatice ale țări
lor socialiste acreditați la 
București.

(Agerpres)

Laboratorul de cercetări 
ai Uzinei chimice din Baia 
Mare. Tmeri: ingineri Lu- 
creția Vătâsiazu si Petra 
Kolazsvari da laboratorul 
de cercetări al uzinei eze- 
cută o analiză chimică cu 
unul din aparatele com
plexe cu care este înzes

trat laboratorul.

I

(Urmare din pag. l-a) 
o planificare riguroasă, rit
mică a participării tineretului 
la acțiunea de împăduriri. 
Respectîndu-se aceste condiții, 
unitățile noastre silvice vor 
putea acorda asistența tehni
că cuvenită, vor asigura unel
te și material săditor în canti
tăți suficiente.

Obiectivele la care ne pot 
ajuta tinerii din regiunile a- 
minttte, ca și din altele, sînt 
multe. Aș aminti, de exemplu, 
faptul că tinerii pot să ne a- 
jute în mod special la lucră
rile de împăduriri, precum și 
la recoltarea semihțelor fores
tiere.

Trebuie arătat că în unele 
locuri s-au manifestat unele 
fenomene negative în sensul 
că în recoltarea semințelor 
forestiere nu s-a pus întot
deauna accentul pe calitate. 
Sugerăm în acest sens orga
nizațiilor U.T.M. să acorde 
mai multă atenție' selecțio
nării semințelor care se recol
tează, acestea trebuind să fie 
recoltate, în primul rînd, după 
criteriul* calității și nu al can
tității, Unitățile noastre sil
vice sînt datoare pentru a- 
ceasta să explice tinerilor care 
participă la împăduriri toate 
caracteristicile pe care trebuie 
să le întrunească semințele de 
calitate.

Organizațiile U.T.M. pot să 
ne acorde în continuare un 
sprijin important, mobilizînd 
pe tineri la ocrotirea păduri
lor, dezvoltîndu-le dragostea 
pentru această bogăție însem
nată a patriei noastre.

Este necesară în acest an o 
colaborare și mai strînsă între 
organizațiile U.T.M. și unită
țile noastre silvice. Aceste u- 
nități sînt datoare să creeze 
toate condițiile unei bune 
desfășurări a muncii patrio
tice a tineretului, să acorde 
tinerilor asistența tehnică ne
cesară, să le pună la dispozi
ție unelte, material săditor 
în cantitățile și calitățile cele 
mai corespunzătoare în vede
rea realizării și depășirii pla
nului de împădurire cu preț 
de cost cît mai scăzut. In mod 
deosebit unitățile noastre tre
buie să urmărească ca împă
duririle să se facă numai pe 
terenurile silvice, fără afec
tarea terenurilor agricole și a 
pășunilor.

Sîntem convinși- că, organi
zată temeinic, munca tinere
tului nostru, a brigăzilor ute- 
miște de muncă patriotică, 
îndreptată spre refacerea și 
dezvoltarea patrimoniului nos
tru forestier, va fi și în acest 
an rodnică, aducînd o contri
buție importantă la îndepli
nirea sarcinilor puse de partid.

Coordonatele 
timpului liber

Foto : AGERPRES(Agerpret)

O scena din film.

lioșa face parte 
din generația de 
oameni sovietici 
care va trăi în co
munism și este — 
deopotrivă cu mii 
de tineri munci

tori — stăpânit de visuri în
drăznețe și caracterizat prin- 
tr-o bogată viață spirituală și 
o temeinică pregătire cultu
rală și profesională.

Nu este deci de mirare că 
un asemenea om a devenit 
eroul unui film realizat de un 
colectiv de tineri cineaști so
vietici (scenarist B. Metalni
kov : regizori: S. Tumanov și 
G. Sciukin, operator: K. Pe- 
tricenko) care, făcînd parte 
din aceeași generație și cu- 
noscîndu-i însușirile morale 
specifice, au izbutit să dez
văluie cu deosebită sensibili
tate universul sufletesc al 
contemporanului, lor.

Dramaturgia filmului „Dra
gostea lui Alioșa" este atât de 
simplă încît nici nu este nece
sar să mai adăugăm ceva cu
vintelor din titlu pentru a-i 
dezvălui sfera tematică.

Deoarece a vorbi despre 
dragoste într-o operă de artă 
este, în marea majoritate a 
cazurilor, o condiție sine qua 
non, important este cum reu
șesc creatorii ei să dezvăluie 
sau să concentreze acest cel 
mai obșinuit și cel mai puter
nic sentiment uman. Se spune 
de multe ori în glumă sau 
chiar și în serios, că povestea 
despre „un băiat iubește o fa-

tă" este atît de veche și ba
nală incit e foarte greu să 
mai „descoperi" ceva inedit în 
această privință. E unul din 
motivele pentru care, nu de 
puține ori, întâlnim în filme 
sau in piese de teatru, o su- 
pra-aglomerare de elemente 
dramatice sau lirice, de întâm
plări sau conflicte, care să facă 
— zice-se — o poveste de dra
goste cât mai interesantă și 
neobișnuită.

Creatorii filmului „Dragos
tea lui Alioșa" și-au propus 
parcă anume să demonstreze 
netemeinicia unei asemenea 
concepții dovedind cu deosebi
tă măiestrie, că nu prin mare
le număr al elementelor fap
tice se poate dezvălui noul, 
întotdeauna existent și în a- 
cest domeniu dl existenței u- 
mane, ci prin adîncimea ana
lizei psihologice, prin dezvă
luirea capacității transforma
toare a sentimentelor de dra
goste ale oamenilor.

Asemenea eroilor „Poveștii 
din Irkutsk" a lui Alexei Ar
buzov, Alioșa, cu dragostea lui 
puternică și curată, dovedește 
cu o irezistibilă putere de con
vingere, că „onțul cînd iubește 
se îndreaptă și înflorește 
o plantă la lumină".

Cine-și poate închipui, 
prima parte a filmului, că vi
sătorul și neîndemânaticul 
Alioșa, care stârnește hazul și 
uneori chiar compătimirea to
varășilor din echipa de pros- 
pecții geologice cu care lu
crează - toți băieți zdraveni,

„căliți" de viață și oarecum 
aspriți de condițiile unei exis
tențe mereu „nomade" — va 
fi capabil de un sentiment în 
stare să-l transforme nu nu
mai pe el însuși dar și pe cei 
din jur. Evident că trezindu-se 
noaptea în stepă pentru a as
culta un concert de pian de 
Rahmaninov care izvorăște 
parcă din înălțătoarea frumu
sețe a naturii înconjurătoare 
și nu din difuzorul aparațu- 
lui cu tranzistori, sau străbă
tând zilnic dus și întors 15 km

ca

în

pe jos, doar pentru a privi 
cîteva clipe în tăcere chipul 
fetei iubite, Alioșa apare cam 
„ciudat" băieților din echipă 
deveniți prin forța împrejură
rilor, ceva mai prozaici și mai 
practici. Dar „ciudatul" sfîr- 
șește prin a-i uimi, prin a-i 
emoționa și prin a-i face mult 
mai receptivi și sensibili față 
de anumite sentimente, pînă 
atunci socotite de ei „neesen
țiale" și chiar puțin ridicole 
pentru „oameni în toată 
firea".

Creatorii filmului urmăresc 
felul în' care Alioșa reușește 
să schimbe felul de a gîndi și 
de a simți al tovarășilor săi, 
cu multă discreție și măsură, 
fără se depășească nici o cli
pă adevărul vieții, pătrunzînd 
parcă cu aparatul de filmat în

cele mai ascunse colțuri ale 
sufletului personajelor. Aproa
pe nici nu simți cum ironicul 
și expeditivul Arkașa (inter
pretat de simpaticul Iurii Be
lov) ajunge să sară chiar la 
bătaie pentru a apăra „dragos
tea lui Alioșa" sau că ușurați- 
ticul și brutalul „Nikolai“ va 
sfîrși prin a spune fetei pe 
care a jignit-o „iartă-mă". Iar 
scena în care Liza, obișnuită 
de o viață întreagă să pri
mească doar leafa soțului și 
nimic mai mult, strînge la 
piept, stropindu-l cu lacrimi 
de căință, primul „dar" al so
țului pe care l-a înșelat pînă 
atunci fără remușcări, consti
tuie, în ansamblul filmului, o 
minunată schiță cinematogra
fică — chiar de sine stătătoa
re — despre influența transfor
matoare a radiantei „dragoste 
a lui Alioșa".

De bună seamă că și pentru 
Zinca, fata cu ochii negri ca 
murele coapte, pe care a în
drăgit-o de la prima privire, 
eroul filmului „cavalerul" ca
pabil să străbată zilnic zeci de 
kilometri numai pentru a o 
privi, care se plimbă cu ea 
pe-nserat fără să-i spună nici 
un cuvînt și nici nu manifes
tă dorința de a o săruta, mă
car la despărțire, e de ase- 
menea...cam „ciudat". Dar pu
ritatea sufletească a lui Alio
șa, perseverența lui uimitoare, 
forța dragostei lui reușesc să 
răscolească sufletul fetei, obiș
nuită pînă atunci doar să se

(Urmare din pag. l-a) 
rințele elevilor. în primul 
rînd, elevii remarcă necesita
tea ca toate acțiunile să fie 
înmănunchiate într-un tot 
unitar, care să aibă un scop 
precis: continuarea muncii e- 
ducative din cadrul procesu
lui de învățămînt prin forme 
specifice. „Nici o acțiune nu 
trebuie făcută la întîmplare, 
numai ca să umple un spațiu 
liber din programul elevului 
Asemenea activități nu ne 
plac". (Mateescu Gheorghe. 
Școala medie „M. Eminescu” 
București).

Și elevii enumera activită
țile care le plac.

Este foarte apreciată preo
cuparea tot mai largă a școli
lor și a organizațiilor U.T.M. 
de a stabili un contact tot 
mai strîns cu întreprinderile, 
cu muncitorii, de a organiza 
acțiuni comune ale elevilor cu 
muncitorii. Elevii socotesc a- 
cestea „un bun prilej de a 
cunoaște viața muncitorilor, 
de a învăța să fie asemenea 
lor: harnici, disciplinați, cu o 
înaltă conștiință socialistă”. 
Asemenea 
cu succes 
viitorului, 
muncă și 
moral înaintat. în procesul de

------- —> ---------•--------- ------------

acțiuni contribuie 
la formarea omului 
, pregătit pentru 

viață, cu un profil

apere împotriva flăcăilor prea 
îndrăzneți și „operativi", de- 
terminînd-o în atît de răscoli
torul final al acestui film — 
să străbată un drum lung și 
obositor pentru a rămîne în
totdeauna alături de iubitul ei.

Dar pentru a întregi profi
lul moral al eroului lor, crea
torii filmului, n-au omis să 
dezvăluie, cu aceeași admira
bilă intenție și discreție că 
„dragostea lui Alioșa" îl trans
formă, în primul rînd, pe Alio
șa însuși, îl face mai puternic, 
îi declanșează rezervele de 
energie și tenacitate ascunse 
sub timiditatea și aparenta-i 
lipsă de pricepere și voință.

Cu toată marea simplitate a 
subiectului filmului, tinerii 
cineaști sovietici au realizat o 
atît de complexă și interesan
tă investigație psihologică, in
cit s-ar mai putea scrie pa
gini întregi despre realizarea 
cineaștilor, nu numai din 
punct de vedere al bogăției 
conținutului de idei ci și des
pre mijloacele cinematografice 
folosite cu o maturitate de-a 
dreptul uimitoare pentru doi 
proaspeți absolvenți ai Institu
tului de cinematografie.

Protagoniștii povestirii de 
dragoste, talentatul Leonid Bi- 
kov și frumoasa Alexandra 
Zavialova, au redat admirabil 
intențiile regizorilor creînd 
laolaltă un minunat film pen
tru tineret.

ANDREI COMȘA

educație comunistă, au o pon
dere însemnată activitățile 
care îi permit elevului să cu
noască țara, să depună 
el însuși o muncă folositoare, 
să capete deprinderi practice, 
să învețe a prețui valorile 
culturale și artistice autentice, 
să-și cultive talentul. în răs
punsurile lor elevii relevau cît 
de mult îi ajută activitatea 
organizată în timpul liber în 
formarea gustului estetic.

Ancheta a relevat un as
pect deosebit de important. Și 
anume: forma pe care o ia 
petrecerea timpului liber al 
elevului este determinată ni 
numai de planul de acțiuni 
elaborat special în acest sens, 
ci și de întreaga activitate a 
organizației U.T.M. din școa
lă. Iată, de pildă, răspunsul 
elevului Buluc Ovidiu din cla
sa a X-a A, Școala medie „N. 
Bălcescu" din Brăila la între
barea „Cum îți petreci timpul 
liber?“. „Citesc mult. Intere
sul, gustul pentru lectură mi 
le-au trezit în foarte mare mă
sură informările politice și în- 
vățămîntul politic U.T.M. Ci
tesc presa și opere ale clasi
cilor marxism-leninismului: 
„Manifestul Comunist", „Le- 
nin despre tineret”. Citesc, de 
asemenea, volume din colecția 
„Cutezătorii" și cît pot mai des, 
reviste de tehnică". în aceeași 
școală, în adunările generale 
U.T.M. pe ani de studii a fost 
dezbătută, între altele, tema 
„Cum să ne organizăm timpul 
liber". Iată deci cum prin an
samblul activității sale, orga
nizația U.T.M. poate orienta 
pe elevi către o petrecere a 
orelor și zilelor libere în mod 
folositor. Dar lucrurile nu tre
buie să se oprească aici. Oda
tă orientat către un asemenea 
mod de petrecere a timpului 
liber, elevul trebuie să găsea
scă — organizate — numeroa
se acțiuni atrăgătoare, în pri
mul rînd prin conținutul lor.

Vizionarea unui film este o 
formă atractivă. Dar ea poate 
rămîne atractivă numai în 
formă, dacă filmul ales nu 
este, în ce privește conținutul 
său, mesajul lui, corespunză
tor. Elevul Bănică Eugen de 
la Școala medie nr. 3 din Brăi
la arată în acest sens că au 
existat cazuri cînd elevii au 
vizionat în colectiv asemenea 
filme.

Activitățile organizate în 
timpul liber al elevilor fac 
parte integrantă din ansam
blul procesului de educație 
comunistă. De aceea, aceste 
activități — în organizarea că
rora se cere spirit inventiv, 
găsirea de forme cît mai atră
gătoare și eficiente — trebuie 
să se desfășoare pe coordona
te precise, să cultive în rîndul 
elevilor trăsăturile omului de 
tip nou, devotat cauzei parti
dului, cu dragoste de patrie, 
de muncă, harnic, curajos, 
cult. Fiecare din manifestările 
inițiate de școală și organiza
ția U.T.M. să devină pentru 
elevi, tovarăși nedespărțiți în 
timpul lor liber.



1

MW» Noi raioane

e
:7J

complet colectivizată
Rîmnicu Sărat Vînju Mare

/

■

t ni -

ic
de g u“
I

IllIJUjjU l|| n zori totul era 
III Oaspeții

I ! caie au sosit au 
Hi Qâsit satul în veș- 

^^.'1 H raînt do sarbă-

Așa a început 
o zi care avea să se înscrie 
în istoria satului Mîndra din 
raionul Făgăraș. Pentru ce a- 
tîta pregătire, în cinstea că
rui eveniment ?

Duminică in această comu
nă s-a inaugurat gospodă
ria agricolă colectivă „Spic 
de grîu". Un număr de 307 
familii au adunat laolaltă 
1.500 hectare de pămînt. în
treaga obște a satului a pă
șit cu încredere pe drumul 
gospodăriei colective.

Ceea ce i-a convins în pri
mul rînd pe oameni cru fost 
faptele, faptele văzute de ei 
înșiși.

Auziseră, de pildă, că co
lectiviștii din Sercaia au ob
ținut cu 500 kg grîu, 4.000 kg 
cartofi și 6.000 kg sfeclă de 
zahăr la hectar mai mult de
cît ei, că aceștia cresc ani
male multe, care le 
bani buni. întovărășiții 
Mîndra au plecat acolo 
tr-o vizită. Sercaia e un sat 
semnele înnoirii, 
ale bunăstării, erau deosebit 
de grăitoare. în sat numai 
în ultima vreme s-au con
struit 10 casa noi, s-au re
novat 27, un număr de 75 
de familii și-au cumpărat 
mobilă nouă, 25 și-au luat 
aparate de radio, 15 araga- 
ze, 20 mașini de cusut și a- 
tîtea altele. Cît de mult a 
crescut puterea de cumpă
rare a colectiviștilor din Ser
caia se vede cu prisosință 
din valoarea mărfurilor vîn- 
dute lor, de cooperativa din 
comună, care numai în anul 
1951 se ridică la peste 6 mi
lioane lei. De unde atîta bo
găție ? La această întrebare 
le-a răspuns colectivistul 
Kirr Gheorghe, care pentru 
cele 680 zile-muncă efectua
te anul trecut a primit 6.600 
lei bani în numerar, 1.000 kg 
grîu, 2.000 kg cartofi, vreo 700 
kg legume și zarzavaturi, 
38 kg zahăr și alte bucate. 
Venitul lui net pe 1961 a fost 
de 21.656 lei.

La Hărman, întovărășiții 
din Mîndra au văzut pe ca
sele colectiviștilor antenele 
televizoarelor, iar în gospo
dăriile lor un belșug la care 
îe-a rămas inima. I-au im
presionat mult recoltele pe 
car© și le propun să le ob

țină colectiviștii în noul an : 
kg grîu la hectar, 

* de zahăr,

mic, dar

aduc 
din 
în-

2600
25.000 kg sfeclă 
20.000 kg cartofi, iar numă
rul taurinelor să sporească 
la 1310, din care vaci cu 
lapte și juninci peste 600. 
Cînd au aflat că planul de 
perspectivă prevede ca în 
1965 valoarea zilei-muncă să 
se ridice la 60 lei, asta în- 
semnînd pentru fiecare co
lectivist un venit lunar 
2.700 lei, au rămas uimiți.

Aceste fapte nu i-au lăsat 
indiferenți. Toți cei care fu
seseră în vizită au devenit 
ei înșiși agitatori. Și la 
început unul cîte unul, apoi 
cu zecile, întovărășiții s-au 
hotărît să aleagă drumul 
gospodăriei colective.

Și iată-i acum în prima a- 
dunars generală de consti
tuire și de alegere a consi
liului de conducere. Iau cu- 
vintul aproape toți pe rînd 
și vorbesc cu chibzuință, cu 
grijă ca fiecare treabă, fie
care lucru din averea lor să 
fie folosit gospodărește spre 
binele colectivei pe care au 
întemeiat-o. Au ales în con
ducerea gospodăriei pe 
mai buni dintre ei, 
mai gospodari, și au 
ce treburi e nevoie să 
cute de îndată.

Apoi satul a cîntat 
veselit, c- 
mare sărbătoare.

de
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V. CABULEA

I Imnlcu Sărat este 
cel de-al doilea 
raion din regiunea 
Ploiești In care s-a 
terminat
zarea 
Cele 51 de

colectivl- 
agriculturll. 

gos
podarii colective cuprind acum 
aproximativ 30.900 familii cu o 
suprafață de peste 79.400 hectare. 
Acest succes este rezultatul unei 
variate munci politice de masă 
bazată pe fapte concre'e din 
viața șl munca gospodăriilor co
lective mai vechi din raion și re
giune. O contribuție însemnată la 
această muncă au adus co'ec'i- 
viștii. Recoltele mari ale gospo
dăriilor colective la griu și po
rumb, care au depășii cu 770 kg 
Și respectiv 1.530 kg la hectar pe 
cele ale întovărășiților, au consti
tuit obiectul a numeroase discuții 
cu prilejul vizitelor rec.proce în
tre colectiviști și țăranii întovără
șii! sau cu gospodării individuale. 
Rezultatele muncii în gospodăria 
colectivă au fost prezentate și 
prin conferințe, socoteli gospodă
rești, programe ale brigăzilor și 
echipelor artistice. Întovărășiții și 
țăranii cu gospodării individuale

OE OASPEȚI
către sala 
unde are 
(fotografia

z-au convins totodată de posibi
litățile mai mari pe care le oferă 
gospodăria colectivă pentru dez
voltarea și a altor ramuri de pro
ducție — creșterea anim^elor, 
legumicultura, pomicultura, viti
cultura etc., care aduc mari ve
nituri. Gospodăriile colective au 
valorificat anul trecut cantități 
sporite de produse, realizînd ve
nituri însemnate, ceea ce a dus 
la creșterea cu aproape 18 mi
lioane lei a fondului de bază, iar 
valoarea zilei-»muncă, în produse 
și bani, a ajuns la 37 de lei.

în raion țnfîlneșfi acum mii de 
case noi sau renovate, cu antene 
de televizor sau radio.

Odată cu terminarea colectivi
zării, în raion se fac pregătiri 
pentru începerea lucrărilor agri
cole de primăvară, se completea
ză planurile de producție, se 
organizează brigăzile. Gospodă
riile colective noi sînt ajutate de 
președinți, brigadieri și contabili 
din unitățile fruntașe. Colective 
de ingineri și tehnicieni le în
drumă să stabilească cele mai po
trivite terenuri pentru flecare 
cultură, să amplaseze construcțiile, 
precum și la pregătirea altor lu
crări necesare sporirii producției 
și dezvoltării proprietății obștești.

*
Zilele acestea s-a încheiat co- 

lectiv'iza'ea și în comunele sub
ordonate orașului Ploiești.
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luat ființă gos
podării colective, iar în cele
lalte s-au înscris toți țăranii 
muncitori din satele și comu
nele raionului. Astfel, s-a în
cheiat colectivizarea agricul* 
turii în cel de-al 5-lea raion 
din regiunea Oltenia, în pre
zent, cele 66 de gospodării co
lective cuprind aproximativ 
30.000 de familii, cu pește 
93.500 hectare.

An de an, colectiviștii au 
demonstrat practic întovărăși- 
ților și țăranilor cu gospoda
rii individuale, prin rezulta
tele obținute, superioritatea și 
avantajele muncii în gospodă
ria colectivă. In anul trecut, 
bunăoară, gospodăriile colec
tive au depășit cu 400 kg. grîu 
fi cu 800 kg. porumb la hec
tar recoltele realizate de înto
vărășirile agricole și de două 
ori pe cele ale țăranilor cu 
gospodării individuale.

Creșterea producției la hec
tar și dezvoltarea și a altor 
ramuri aducătoare de veni
turi mari au dus la sporirea 
averii obștești și a venituri
lor. De aceste realizări au 
luat cunoștință întovărășiții și

M i z i 1
aflat întovărășiții din 
Loloiasca la G.A.C.

țăranii cu gospodării indivi
duale, în deosebi cu prilejul 
vizitelor făcute în gospodăriile 
colective. La G.A.C. din Gruia, 
de pildă, ei au aflat că aceas
tă gospodărie a obținut in a- 
nul trecut un venit de peste 
1.417.000 lei, din care aproape 
40 la sută a provenit din sec
torul zootehnic. în comună gu 
văzut că la fiecare trei case 
una este nouă sau complect 
renovată. Aproape din nici 
o casa nu lipsește mobilă nouă, 
mașină de cusut, aparat de 
radio etc.

Un rol însemnat în atrage
rea țăranilor muncitori In 
gospodăria colectivă, l-a a» 
vut munca desfășurată de co
lectiviști, care au vorbit ti
ranilor despre avantajele mun
cii în comun. De asemenea, 
serile de întrebări și răs
punsuri și serile de calcul 
comparativ organizate la că
minele culturale le-au de
monstrat prin fapte din viața 
colectiviștilor că un țăran co
lectivist a obținut anual ve
nituri de două ori mai mari 
decît un țăran cu gospodărie 
individuală. Toate acestea au 
atras pe țăranii muncitori din 
raionul Vînju Marc în gos
podăriile agricole colective.

(Agerpree)

ospodarnle colec
tive din raionul 
Ssgarcea sînt 
foarte ades vizi
tate, mai ales a- 
cum în ultimul 
timp, de țărani cu 

gospodării individuale și înto
vărășiți din tot restul regiunii. 
Aproape în fiecare săptămînă 
oprește în gara Segarcea cîte 
un tren întreg de vizitatori. 
De ce vin acești oameni aici, 
la gospodăria colectivă?

Zilele trecute, președintele 
gospodăriei colective „Unirea* 
din Segarcea a primit urmă
toarea scrisoare: „Dragă to
varășe președinte, Am plecat 
cu o frumoasă impresie din 
comuna dv. Mi-a plăcut mult 
ce am văzut la dv în colec
tivă. Am ajuns acasă cu bine 
și m-am gîndit să vă scriu. 
Pentru că trebuie să știți că 
noi, cei care am fost în vizită 
la dv le-am povestit și săte
nilor noștri tot ce-am văzut și 
oamenii au căpătat mare în
credere în gospodăria colecti
vă. Le-am povestit cîte ați 
putut să faceți in doi ani de 
zile de cînd s-a înființat gos
podăria, cit de mult ați con
struit, ce frumoase recolte ob
țineți. Alți oameni de la noi 
din sat au fost în alte gos
podării colective din raionul 
Segarcea și au văzut lucruri 
la fel de frumoase. Trebuie 
să știți că acum s-a inaugu
rat și la noi gospodăria colec
tivă.

Terminînd de scris, nu pot 
decît să vă urez spor la tre
buri, sănătate. Nicolae Dră
guț”.

Președintele gospodăriei co
lective „Unirea” din Segarcea, 
care a primit această scrisoa
re tocmai din comuna Grop- 
șan., raionul Balș, a împăturit 
scrisoarea și a pus-o lingă al
tele asemănătoare. Și-a spus 
că va trebui să-și facă timp 
să răspundă, 
buia să grăi 
pentru că mîine, în zori, vor 
veni în vizită alți 400 de ță
ran. din raionul Tg. Jiu.

Trenul sosit duminică dimi-

Ac;

neața i-a adus într-adevăr în 
Segarcea pe ce. 400 de vizi
tatori. Ei au fost primiți de 
colectiviști cu toată dragos
tea. Aceștia i-au dus să vadă 
tot ce doresc, averea gospo
dăriei, averea lor de-acasă. 
Oaspeții au mers iatii și-au 
v.zitat sectorul zootehnic, s-au 
răspindit in toate grajdurile 
și crescătoriile, au privit, au 
pus întrebări, au cercetat to
tul.

Aici sînt grajdurile, opt 
grajduri mari și modeme. Au 
văzut aici vacile gospodăriei, 
cumpărate de curind, care 
produc cantități mari de lapte, 
aproape 2.000 de litri de fie
care. Aici sînt maternitățile 
pentru scroafe, trei materni
tăți. Aici sînt cele două pătule, 
aici cele patru puemițe.

Toate construite în ultimii 
2 ani !

Vizitatorii se miră, așa cum

O ADUNARE
SÂRBĂ TOREASCĂ

s-a mirat și bătrînul Nicolae 
Drăguț.

în acest timp, cei care vizi
tau gospodăria „16 Februarie" 
din același sat aflau că gos
podăria va obține în anul a- 
cesța de pe 490 de hectare o 
producție de 5.000 kg porumb 
boabe la hectar, ceea ce pen
tru țăranii veniți în vizită din 
Tg. Jiu este o producție foar
te, foarte mare. Ei aflau, de 
asemenea, că gospodăria are 
619 bovine, dintre care 225 
sînt vaci de producție, că se 
cresc aici 655 porci, 7.100 de 
păsări, că din toate ramurile 
de producție, în anul acesta 
gospodăriei îi vor reveni 
4.980.290 de lei venituri și că 
toată această bogăție schimbă 
an de an viața satului, a oa
menilor. Ca dovadă, iată că 
vizitatorii pot să treacă prin 
noul cartier al Segarcei în 
care sînt 45 de case noi, con
struita în ultunul an. Un car
tier locuit în special de tineri 
colectiviști căsătoriți de cu
rind.

Cei 400 de vizitatori sînt 
răspîndiți în toată Segarcea, 
ei vor să știe și să vadă, to
tul, să se convingă... E greu 
să-i urmărești pe toți 400.

Nu știi ce gîndește, ce im
presii are acum fiecare. La 
toate acestea ei vor cugeta 
mai adînc cînd se vor întoar
ce acasă.

Președintele Tutunaru Ghe- 
orghe e sigur că de la mulți 
dintre ei va primi scrisori în 
care, ca și bătrînul Nicolae 
Drăguț, vor scrie, poate: 
„...noi, care am fost în vizită 
la dv, le-am povestit și con
sătenilor noștri tot ce-am vă
zut și oamenii au căpătat 
mare încredere în gospodăria 
colectivă".

PETRE MIHAI

Țăranii muncitori din comuna 
Mareș au votat din toată 
inima pentru crearea gospo
dăriei colective (fotografia de 

sus).
Cu cîntec și voie buna, tine
rii se îndreaptă 
căminului cultural 
loc inaugurarea.

de jos.)
Foto : V. RANGA

In regiunea lași 

Noi comune 
colectivizate

Duminică, în viața comu
nei Plugari s-a petrecut un 
eveniment deosebit: procesul 
de colectivizare a comunei 
s-a încheiat Acum, toate cele 
1002 familii din comună mun
cesc laolaltă, în două gospo
dării colective pe 2.918 ha. de 
teren. în aceeași zi s-a în
cheiat colectivizarea agricul
turii în comuna Podul Iloa- 
iei, raionul Iași. Anul trecut, 
G.A.C. din Podul Iloaiei a 
obținut peste 2.000 kg. grîu 
și aproape 4.000 kg. porumb 
la hectar, a realizat 1.800 li
tri lapte pe cap de vacă fu
rajată. Fondul de bază al a- 
cestei gospodării este acum 
de 2.600.000 lei. Valoarea 
zilei-muncă s-a ridicat anul 
trecut la 30 lei. Toate ace
stea au fost popularizate în 
rindurile țăranilor întovără
șiți prin numeroase seri de 
calcul, seri de întrebări și 
răspunsuri, întîlniri între co
lectiviști și întovărășiți. Nu
mai între 1—23 februarie în 
colectivă au fost primite 213 
noi familii. Acum G.A.C. din 
Podul Iloaiei numără 1055 fa
milii.

Tot duminică s-a încheiat 
colectivizarea agriculturii în 
comunele Andrieșeni, Pocrea- 
ca, raionul Iași și în satul 
Totoiești, raionul Hîrlău.

C. SLAVIC

viștilor fac pene acum 38322 
familii unite în 57 gospodării 
colective eu 83.357 ha teren.

Acest succes deosebit 
rodul muncii politice 
mesă desfășurată de ___
organizațiile de pariid și» «b 
îndrumarea acestora, de către 
organizațiile U.TM., pentru 
popularizarea în rindurile ță
ranilor întovărășiți a rezulta
telor tot mai însemnate obți
nute de către gospodăriile 
colective fruntașe din raion

Mii de întovărășiți din a- 
proape toate comunele raio
nului, între care Tomoșani, 
Loloiasca, Bădenii Miluiți, 
Grădiștea, Colceag și altele, 
au fost în vizită la gospodă
riile colective din raion și 
mai ales la gospodăriile colec
tive din Mizil, Amaru, Baba 
Ana, Săhăteni, Vadu Săpat.

Iată, de pildă, ce au văzut

tre 
de 

edtre

și ee eu 
comuna___ ___ _ _ ______
din Baba Ana. în primul 
rînd au văzut că in gospodă
ria colectivă se pot obține re
colte cu mult mai mari de- 
ât în întovărășire. Anul tre
cut, G.A.C. din Baba Ana a 
obținut o producție medie la 
hectar de 3.909 kg porumb 
boabe și 2.100 kg griu. Au 
căzut de asemenea aici fer
mele de animale, 
oi cu cele 1.750 de capete, 
grajdurile care "2. . 
cele peste 1200 taurine.

în raionul Mizil sînt aproa
pe 20 de gospodării colective 
milionare. Din valorificarea 
produselor vegetale și ani
male, gospodăriile au realizat 
în anul trecut 27.000.000 lei, 
cu 42 la sută mai mult față 
de anul I960. Valoarea zilei- 
muncă in gospodăriile colec
tive din raion a fost în anul 
1961 în medie de 32 lei. Sute 
de țărani colectiviști și-au 
construit în anul trecut case 
noi, iar un număr de aproa
pe 10-000 și-au cumpărat tele
vizoare, aparate de radio, 
mașini de spălat rufe etc.

turma de

add poetese

Toate aceste rezultate au 
fost larg popularizate, ele 
sînt astăzi cunoscute de toți 
țăranii muncitori din raion. 
Sîmbătă și duminică, adună
rile generale ale gospodăriilor 
colective din aproape zece 
sate, printre care Tomoșani, 
Loloiasca, Bădenii Miluiți, 
Clondiru, Colceag, Vadu Să
pat, au aprobat cererile de 
înscriere a ultimilor țărani 
întovărășiți din raion.

In noile gospodării colecti
ve, ca ți in cele mai vechi, se 
desfășoară acum o activitate 
intensă pentru ca anul ace
sta toate sd obțind realizări 
dt mai însemnate. Se defini
tivează planurile de produc
ție, se fac pregătiri pentru 
executarea lucrărilor la timp, 
pentru dezvoltarea sectoare
lor legumicole etc.

Colectiviștii raionului Mizil 
au adresat o chemare către 
toți țăranii întovărășiți din 
regiunea Ploiești, îndemnîn- 
du-i să pășească pe calea gos
podăriei colective.

L ȘERBU

în regiunea Brașov

S-au inaugurat 2? noi gospodării colective 
în zilele de simbâtâ, 24 fe

bruarie, duminică 25 februa
rie și luni 26 februarie, în 
numeroase eomune din regiu
nea Brașov au avut loe, in
tr-o atmosferă de entuziasm, 
adunări populare ale țărani
lor muncitori, in care aeeștia, 
convingindu-se pe deplin de 
superioritatea muncii in G.A.C., 
au hotărît să intre în masă în 
gospodări* colectivă. Astfel» ia

aceste xile au fost inaugu
rate un număr de 27 gospo
dării agricole colective, care 
adună la un Ioc o suprafață 
de peste 21.000 hectare. In 
raionul Făgăraș au fost inau
gurate 8 gospodării în comu
nele Mîndra, Ucea de Sus, 
Dridif, Olteț și altele. In raio
nul Mediaș au fost inaugurate 
alte 5 gospodării în satele 
Geacăș, Cergăul Mic, Iclod,

Daia și Glogovțț. Restul gos
podăriilor au fost inaugurate 
în raioanele Rupea, Sf. Gheor- 
ghe și Sibiu.

In întreaga regiune, în pe
rioada cuprinsă între 1 — 23 
februarie a.c. au urmat dru
mul gospodăriei colective 
15.425 familii, cu suprafața 
de 50.552 ha. In această pe
rioadă au fost inaugurate 40 
de nai gospodării colective.

sat

Sala căminului cultural din 
comuna Berești, regiunea Ba
cău, era plină. Peste 700 de 
țărani muncitori, vîrstnici și 
tineri, veniseră să ia parte la 
adunarea generală a G.A.C. 
„Steagul roșu”, în care aveau 
să fie primite în rîndurile co
lectiviștilor ultimele 290 de 
familii din sat.

In vizitele pe 
comunal de 
organizat la _ _ 
lectivă din Berești, 
la care organizația U.T.M. 
a mobilizat un mare nu
măr de tineri țărani, ei 
au văzut că gospodăria co
lectivă și-a dezvoltat un sec
tor zootehnic puternic, că fon
dul de bază al gospodăriei a 
fost la sfîrșitul lui 1961 de 
peste un milion lei, iar valoa
rea zilei muncă a ajuns la 
25,50 lei.

Asemenea lucruri au mai 
avut de văzut țăranii munci
tori din Berești și în vizitele 
pe care le-au făcut ei la gos
podăriile colective din comu
na Horia, raionul Roman, 
Mărgineni, din raionul Piatra 
Neamț, Săucești din raionul 
Bacău.

Cunoscînd avantajele mun
cii în comun și cu ajutorul

care comitetul 
partid le-a 

gospodăria co- 
vizite

altor forme ale muncii poli
tice de masă desfășurată de 
către organizația de partid ca 
seri de întrebări și răspunsuri, 
seri de calcul, brigăzile artis
tice de agitație, țăranii înto
vărășiți au intrat în masă în 
gospodăria colectivă. Astfel, 
numai de la începutul anului 
acesta și pînă acum au intrat 
în G.A.C. din Berești peste 
640 familii noi. Cele 290 de 
familii care au fost primite 
în ultima adunare despre care 
este vorba, au adus în G.A.C. 
peste 800 
suprafață 
ajungînd
2.160 ha.

Pădurea
ca de fiecare dată spre apro
bare, după ce se citeau cere- 
rile de înscriere în gospodărie 
a noilor colectiviști, hotărîrea 
acestora de a munci cu toată 
puterea lor pentru înflorirea 
gospodăriei colective în care 
au intrat, au făcut ca această 
adunare generală a colecti
viștilor din Berești să aibă 
un deosebit caracter sărbăto
resc, de bucurie și voie bună.

ha teren, întreaga 
arabilă a G.A.C. 
astfel la peste

de mîini ce se ridi-

P. GHELMEZ

n grup de tineri 
artiști din Craio
va au mers in 
zilele de slmbâti 
și duminică in sa
tul Scăești din 
raionul Filiași.

O vizită cît se poate de inte
resantă. Prezența lor în sat 
în aceste zile, în care țăranii 
muncitori Iși îndreaptă pașii 
spre gospodăria colectivă, a 
avut un rost precis. Ei au cu
noscut mai întii satul, au stat 
de vorbă cu oamenii lui, iar

NEG.REȚI NICOLAE SLAMNOIU ION
țărani muncitori înscriși de curînd în gospodăria colectivă din Scăești, așa cum i-a văzut 

tinărul desenator, craiovean IACOBl PETER

apoi, chiar acolo 
scris poezii, au 
compus cîntece despre faptele 
cunoscute, despre țăranii cei 
mai înaintați din sat, au tran
spus în frumusețile artei în
crederea în perspectivele pe 
care^ le oferă pentru sat gos
podăria colectivă.

Artiștii plastici (Peter la- 
cobi, Marinache Ion, Damian, 
Bratu Gabrieli au pregătit o 
expoziție cu portrete de noi 
colectiviști. Au lucrat fără 
odihnă și a doua zi expoziția 
a fost gata. Privind expoziția 
amenajată în sala căminului 
cultural sătenii i-au recunos
cut pe cei mai buni dintre ei, 
au privit scene din viața sal
tului, petrecute cu o zi în 
urmă. Oamenii erau cuprinși 
de emoție, și-i priveau cu 
mai multă dragoste și încre
dere pe cei desenați în por
trete, pe cei mai de frunte 
oameni din sat, care pășiseră 
primii în gospodăria colectivă 
și care le-au fost tuturor un 
îndemn.

Tot a doua zi, la o adunare 
populară care a avut loc în 
sala căminului, tinerii poeți 
Petre Dragu, Șina Dănclulescu 
și Ilarie Hinoveanu și-au citit 
versurile inspirate din 
satului.

Oamenii au ascultat 
tați. Versurile, scrise 
acolo, în satul lor, și care vor
beau despre ei, le mergeau la 
suflet.

Sigur, versurile nu puteau 
fi pe deplin perfecte, ele fi
ind izvorite din impresiile 
de moment, schițate doar.

pe loc, au 
desenai, au

viața

tneîn- 
chiar

„Nenea Stelică a văzut 
ghioceii

Sub ninsoarea subțire 
crescînd

Și-a spart primul gheața 
Ca floarea cea nouă, de 

viață nouă»
Să se deschidă și ea, rînd 

pe rînd.

M.Iar rina bogată — a
recoltei, 

împărțită ea bacarie-n
comun, 

De pe-acum o zărești; 
Și vezi satul întreg in 

lumină și freamăte

Nene Stelică, 
Să ne trăiești P

Tinăra poată Șina Dănciu- 
lescu a scris aceste versuri ca 
omagiu adus primului om din 
sat care ua înscris în gospo-. 
darie, primul care a văzut lim
pede perspectiva frumoasă a 
vieții lor în gospodăria colec
tivă. înțelegînd poezia oame* 
mi și-au însușit și mesajul ei. 
Le-a plăcut mult și-au ascul- 
tat în liniște tot ce scriseseră 
din inimă, pentru ei, poeții.

Și dntecul compozitorului 
Ovidiu Gheorghiu „Colectiva 
noastră-i nouă** i-a cucerit pe 
locuitorii satului. Oamenii l-au 
recunoscut ca pe un cîntec al 
lor, făcut despre ei și pentru 
ei și, poate, dntecul va rămî- 
ne în sat și-i va bucura mereu 
pe oameni.

Arta tinerilor creatori era- 
ioveni și-a transmis In felul 
acesta cel mai direct și mai o- 
perativ mesaj.

De aceea și oamenii satului 
i-au înconjurat cu atîta dra
goste.

MIHAI CARANFIL



Calea reală

2© FEBRUARIE

© A fost publicată decla
rația guvernului sovietio în 
apărarea Cubei revoluțio
nare.

pace trainică

@ La Washington — mare 
demonstrație a studenților 
americani împotriva cursei 
înarmărilor dusă de guver
nul S.U.A

21 FEBRUARIE

© Guvernul francez si gu
vernul provizoriu al Repu
blicii Algeria au anuntat că 
între 11—19 februarie au 
avut loo tratative franeo-al- 
geriene.

24 FEBRUARIE

© Au fost publicate mesa
jele de răspuns adresate de 
N.S. Hrușciov lui J, Kennedy 
și H, Macmillan,
25 FEBRUARIE

@ Alegeri în R.P. 
Ha.

Bulga-

omenire 
de pace

Ol

ntreaga 
iubitoare 
a îmbrățișat cu 
căldură noua ini
țiativă a guver
nului sovietic, 
concretizată în 
Iui N. S. Hrușciov 

Comitetului ce-
propunerea 
ca lucrările 
lor 18 state pentru dezarmare 
să înceapă la nivelul șefilor 
de guverne (de state), oameni 
investiți cu cele mei depline 
împuterniciri și care poartă 
cea mai înaltă răspundere 
față de popoarele țărilor lor- 
Milioane de oameni de cele 
mai diferite concepții politice, 
văd în această propunere ca
lea justă pentru a urni din 
punctul mort, în interesul 
întregii omeniri, problema 
dezarmării generale și totale. 
Fruntași ai vieții publice, oa
meni de știință, oameni sim
pli de pe toate continent:.e 
declară că sprijină propu
nerea lui N. S, Hrușciov de
oarece ea corespunde celei 
mai arzătoare cerințe a con
temporaneității. Conducătorii 
Statelor socialiste și o serie 
de oameni de stat din mai 
multe țări care promovează o 
politică de neutralitate s-au 
declarat și ei de acord cu 
propunerea sovietică a cărei 
înfăptuire ar contribui la slă
birea încordării internaționale 
și la realizarea 
în rezolvarea 
dezarmării.

In contrast 
toate acestea este poziția 
trucționistă, negativă pe 
au adoptat-o principalele 
teri occidentale față de . 
punerea cuprinsă în mesajul 
din 20 februarie trimis de 
N. S. Hrușciov președintelui 
Kennedy și premierului bri
tanic Macmillan. E semnifica
tiv faptul că nici chiar Sta
tele Unite și Anglia nu s-au 
încumetat să conteste utilita- 
tea unei întruniri a șefilor de 
guverne (de state). Recunos- 
cînd în vorbe „utilitatea unei 
întâlniri la nivel înalt” con
ducătorii americani și brita
nici, ca și ai celorlalte puteri 
occidentale, au refuzat însă 
în practică să accepte propu
nerea sovietică. Ei au adoptat 
tactica tărăgănării. Deși este 
limpede că tocmai partici
parea șefilor de guverne (de 
state), la deschiderea Confe
rinței celor 18 state poate da 
cele mai multe șanse de ur
nire a problemei dezarmării 
din punctul mort, puterile oc
cidentale spun: vom accepta 
întîlnirea la nivel înalt nu
mai după ce se vor fi reali
zat progrese pe drumul rezol
vării problemelor dezarmării. 
Nu-i greu de văzut că o ase
menea poziție urmărește — 
așa cum a arătat și practica 
de pînă acum — amînarea la 
nesfirșit a dezarmării gene
rale și totale.

In 
deal

unui progres 
problemei

puternic cu 
obs
cure 
pu- 
pro-

aceste împrejurări, cel 
doilea mesaj al lui N. S-

Hrușciov adresat lui Kennedy 
și Macmillan, mesaj publicat 
în ziarele de 
stituie o nouă și stăruitoare 
chemare 
încercare de a convinge pu
terile occidentale că problema 
arzătoare a dezarmării gene
rale și totale trebuie abor
dată cu toată seriozitatea și 
răspunderea fără nici un fel de 
noi amînări. Cu o uriașă forță 
de convingere răsună cuvin
tele din mesajul lui N. S. 
Hrușciov în care se subliniază 
din nou necesitatea ca 
rile conferinței celor 18 
ceapă la cel mai înalt 
asigurîndu-se astfel ca 
tivele cu privire la

sîmbătă, con-

la rațiune, o nouă

lucră- 
să tn- 
nireL 
trata- 
dezar- 

mare să intre, în sfîrșit, pe un 
făgaș practic. Intr-adevăr, 
după cum arată faptele, trata
tivele cu privire la dezarmare 
se poartă la nivelul diploma- 
ților de mulți ani fără să se 
fi realizat nici un progres în 
această problemă. Dimpo
trivă, cursa înarmărilor s-a 
intensificat. Calea, continuării 
acestei curse poate și trebuie 
insă să fie barată acum, din- 
du-se un impuls puternic lu
crărilor Comitetului celor 18 
state, căruia Organizația Na
țiunilor Unite i-a încredințat 
sarcina de a elabora un acord 
cu privire la dezarmarea ge
nerală și totală. Și este clar 
că tocmai șefii de state (gu
verne) sînt cei care ar putea 
da cel mai puternic impuls, 
care să asigure obținerea 
unor rezultate rodnice 
drumul spre o lume 
arme, fără războaie.

Știrile venite de la 
h:.ngton indică faptul că 
cum Statele Unite se mențin 
pe aceeași poziție obstrucțio
nistă, că guvernanții ameri
cani continuă să ignoreze ce
rința popoar^or de a se în
cepe deindată tratative serioa
se cu privire la dezarmare.

Așa cum au anunțat agen
țiile americcTie ăe presă, r.cul 
mesaj al lui N. S. Hrușciov a 
fost primit la Washington cu 
iritare. Urmărind sâ preintîm- 
pine reacția favorabilă pe care 
această nouă inițiativă sovieti
că o produce, in mod firesc, 
în rindurile opiniei publice a- 
mericane, cercurile conducă- 
toare americane au făcut un 
pas cu toml neobișnuit în 
practica diplomatică. Fârâ a 
da publicității mesajul țefuhă 
guvernului sovietic. Departa
mentul de sta al S.UJL s-s 
grăbit sâ afirme câ acest me
saj ar avea un caracter de 
„propagandă* și a respins in 
mod neoficial propunerea so
vietică.

Această grabă $i iritare a 
Departamentului de Stat este 
ușor de înțeles. După cum 
subliniază observatorii ameri
cani bine informați, Washing
tonul este preocupat acum nu 
de rezolvarea cît mai grabni
că a problemei dezarmării, ci 
de efectuarea, în termenul cel 
mai scurt, a experiențelor cu 
arma nucleară în atmosferă. 
„Pregătirile pentru efectuarea 
experiențelor de către Statele 
Unite — anunța la 23 februa
rie observatorul bine informat 
al ziarului „New-York He
rald Telegrams and sun“, 
Sheckford, se apropie de sfîr- 
șit. Există din ce în ce mai 
multe indicii că ele pot începe 
la jumătatea lunii martie, a- 
proximativ data cind va 
începe conferința celor 18 
state pentru dezarmare^. Nu 
degeaba sînt nervoși domnii 
de la Washington. Noul mesa) 
al lui N. S. Hrușciov, poziția 
logică, limpede, constructivă a 
Uniunii Sovietice, le încurcă 
ițele, îi pune în situația de a 
se auto demasca drept dușmăni 
al dezarmării. Căci întreaga 
opinie publică internațională 
are în față aprecierea limpede 
pe care șeful guvernului so
vietic a făcut-o poziției ob
strucționiste a conducătorilor 
occidentali. „Se vede — arăta pe 
bună dreptate N. S. Hrușciov 
în mesajul adresat lui Ken
nedy — că puterile occi-

Was- 
ți a-

Kennedy și Macmillan
pe vechile poziții obstrucționiste

WASHINGTON 26 (Ager
pres). — TASS 
Casa Albă a dat 
răspunsul președintelui S.U.A., 
J. Kennedy, la mesajul din 21 
februarie 1962 al președintelui 
Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S., N. S. Hrușciov. în 
răspunsul său președintele 
S.U.A. continuă să insiste, ca 
lucrările Comitetului celor 18 
pentru dezarmare să înceapă 
la nivelul miniștrilor Afaceri
lor Externe. în sprijinul punc
tului său de vedere, J. Ken
nedy arată că o conferință la 
nivel înalt trebuie să fie pre
cedată de „realizarea unui 
grad cît mai mare de înțele
gere" la niveluri diplomatice 
inferioare. In răspuns se ex
primă părerea că participarea 
personală a șefilor de guverne 
trebuie amînată pentru o eta
pă mai tîrzie a tratativelor de 
dezarmare, după ce va fi e- 
fectuată o oarecare activitate 
preliminară.

Președintele S.U.A. își ex
primă speranța „că evoluția

transmite : 
publicității

evenimentelor care va avea 
loc la această conferință și pe 
arena internațională va de
monstra utilitatea realizării 
unui acord în ceea ce privește 
participarea personală pînă la 
1 iunie a șefilor de guverne11.

★

LONDRA 26 (Agerpres). — 
TASS transmite: La Londra 
a fost dat publicității răs
punsul primului ministru 
Macmillan la mesajul din 21 
februarie al lui N. S. Hrușciov. 
Din acest 
față de ] 
guvernul 
fond pe i 
guvernul ;

In scrisoarea sa primul mi
nistru al Angliei Macmillan 
repetă declarația cuprinsă în 
mesajul său din 14 februarie, 
și anume că va fi gata să 
participe personal la tratati
vele de la Geneva „atunci 
cînd se va constata că pre
zența șefilor de guverne ar 
putea avea un rol pozitiv”.

dentala nu doreac încă si în
cheie un acord cu privire la 
dezarmare, și de aceea credeți 
că deocamda:ă este mai bine 
să atați oarecum de o parte de 
tratative. Rămine dar, ca toți 
oamenii rezonabili să aprecie
ze refuzul dvs. ca comitetul 
pentru dezarmare si se întru
nească la cel mai înalt nivel*.

Faptele arați ci S.U.A. și 
celelalte puteri occidentale 
intenționează si pășească nu 
pe calea unor măsuri concrete 
de dezarmare, ci pe calea in
tensificării cursei înarmărilor 
și a isteriei războinice. Chiar 
in aceste zile, în preajma con
ferinței de la Geneva, s-a a- 
nunțat ci la „corpul strategic' 
al S.UJ1. se adaugă încă cinci 
divizii, că trupele americane 
din Berlinul occidental au în
ceput o serie de „manevre* 
provocatoare, că au fost efec
tuate noi explozii nucleare 
subterane in Nevada. Tocmai 
acum Statele Unite intensifică 
pregătirile militare in sectorul 
Mării Caraibilor și în Asia de 
sud-est, iar ministrul McNa
mara a ales sfîrșitul lunii fe
bruarie a acestui an pentru a 
ține discursuri războinice, pen
tru a zăngăni armele și a face 
reclamă programului de con
tinuare a cursei înarmărilor. 
In ce privește Anglia, în 
cursul zilei de sîmbătă, tele
gramele anunțau că bugetul 
militar britanic pe acest an va 
crește cu peste 24 milioane 
lire și că armata engleză va 
fi dotată curînd cu avioane 
speciale pentru spionaj.

Nu tratative rodnice pentru 
dezarmare ci continuarea 
cursei înarmărilor sub parava
nul pălăvrăgelilor sterile, fără 
sfirșit, despre dezarmare — 
iată poziția pe care continuă 
să se situeze cu o incăpățincre 
vrednică de o cauză mai bună 
puterile occidentale. Tendința 
aceasta se străvede cu ușurin
ță și în perseverența cu care 
occidentalii persistă în propu
nerile absurde, de neacceputt, 
cu privire la chestiunea con
trolului. Aceste propuneri ur
măresc nu dezarmarea și con
trolul asupra fiecărei etape a 
dezarmării, ci organizarea 
spionajului militar sub firma 
așa-zisului ^control asupra 
înarmărilor*.

Unii ozmeni poarid și a>- 
mentaiori amerioani relevi le- 
gâtxm iireetd dsntre tendzn- 

de inze^tâficert a rvnei 
iaicrminloe șs pcmra Sisseioe 
Unsu față âe zx^rir-Ze Cznzz- 

celor 11 pnn ie- 
zzrmare. Agenția Umzed Presa 
lutematâonal, de exemplu, 
transmitea de la Washington, 
referinduse la anu-niți rpnr- 
tători oficiali de cuvintr: 
„Președintele nu va accepta 
nici o slăbire a pregătirilor 
militare. Or, dacă ar lua naș
tere speranțe prea mari in le
gătură cu conferința la nivel 
înalt și cu slăbirea încordării 
s-ar putea ca președintele si 
intimpine dificultăți în menți
nerea sprijinului pentru măsu
rile riguroase care au fost a- 
doptate“. Intr-un limbaj mai 
simplu asta înseamnă: orien
tarea spre continuarea cursei 
înarmărilor și nu spre dezar
mare. De altfel, unii ziariști 
americani au spus-o mai pe 
șleau: „Statele Unite se gin- 
desc cel mai puțin acum la 
dezarmare... Toată atenția e 
îndreptată spre o intensă înar
mare* — scria recent cu o 
sinceritate cinică Malcolm 
Stuart în „Magazine of Wall 
Street" - purtătorul de cuvînt 
al monopolurilor americane.

Punînd bețe în roate desfă
șurării unor tratative rodnice, 
menite să deschidă cu adevă
rat drumul rezolvării proble
mei dezarmării, puterile occi
dentale își asumă o grea răs
pundere în fața popoarelor.

Astăzi, mai există posibili
tatea de a se opri cursa înar
mărilor. O asemenea posibili
tate o oferă propunerile con
structive cuprinse în cele 
două mesaje ale lui N. S. 
Hrușciov. „Milioane de oameni 
din lumea întreagă — subli
niază în articolul său de fond, 
publicat duminică ziarul 
„Pravda" înțeleg și sprijină 
poziția profund justă a 
U.R.S.S. menită să urnească 
din punctul mort rezolvarea 
problemei dezarmării generale 
și totale". Ascuțindu-și vigi
lența împotriva dușmanilor 
păcii, popoarele își intensifică 
lupta pentru a impune rezol
varea realistă a problemei 
dezarmării, pentru a obține 
încetarea cursei primejdioase 
a înarmărilor.

EM. RUCĂR
------------- ---------•---------

R. D. Germană: Noile blocuri de locuințe do pe aleea 
Kazl Man din Berlin

Foto: ZENTRALBILDVizita
lui N. S. Hrușciov 

la Kursk
KURSK 25 (Agerpres,, — 

TASS transmite: în drum 
spre Moscova, venind de la 
Soci, dintr-un concediu de o- 
dihnă, N. S. Hrușciov s-a 
oprit la Kursk. El a fost în
soțit de președintele Consiliu
lui de Miniștri al R-S-F-SJL, 
Dmitri PoleanskL

N. S. Hrușciov și persoanele 
care l-au însoțit au vizitat cea 
mai mare întreprindere din 
oraș — fabrica de fibre sinte
tice.

Șeful guvernului sovietic a 
fost îr.timpinat cu căldură de 
muncitorii întreprinderii.

Alegerile 
o sărbătoare a

R. P. Bulgaria — 
întregului popor

SOFIA 26 (Agerpres). — 
Alegerile care au avut loc la 
25 februarie pentru Adunarea 
Populară, sfaturile populare 
regionale, orășenești, raionale 
și sătești, precum și alegerile 
de judecători și asesori popu
lari s-au transformat pretu
tindeni într-o adevărată săr
bătoare a poporului. Ele au 
dovedit în mod elocvent uni
tatea moral-politică a oame-

LONDRA: Puternică demonstrație
împotriva înarmării nucleare

LONDRĂ li (ăgerpreî). — L» 
25 febru« e, ii P:aț. c.i
Londra a avut loc o putemeă de
monstrație a hotilor-ior eng'e- 
imp&rrva tnarmirii euries-e. I» 
pofida timpului nefavorabil, a 
chemarea „Comitetului ce'-cr 1X\ 
peste 5.000 de oameni s-au î-atew- 
nrt pentru a protesta cu h&ă~~e 
împotriva noilor exper e~e ca 
arma nuc'ea'ă, proiectate de Ar- 
glia și S.UA.

înfr-un mesaj adresaf partici
pai- ior la miting, savantul ame- 
• can Linus Pauling, laureat al 
Prert _ si Nobel, a subliniat urmă-
- e nefaste ale unui război nu- 
dear. Omul de 
Jota Whifcheil și 
Wef*. inventatorul
— asca* pericolul 
pod politica de 
ceară. promovată de puterile 
c oevee.

știință canadian 
Robert Wafson- 
radarului au 
pe care îl 

„reținere’*

de- 
im- 
nu- 
oc-

nilor muncii din R. P. Bul
garia în jurul Partidului Co
munist Bulgar.

Potrivit datelor preliminare 
transmise de agenția B.T-A., 
la alegeri au participat 99,72 
la sută din numărul total al 
alegătorilor, din care 99,91 la 
sută au votat pentru candida" 
ții Frontului Patriei.

Ziarul „Otecestven Front” 
a publicat declarația făcută 
de Todor Jivkov, prim-secre- 
tar al C. C. al Partidului Co
munist Bulgar. Ziua alegeri
lor, a spus T. Jivkov, s>a 
transformat într-o adevărată 
sărbătoare a opiniei noastre 
publice unite în rîndurile 
Frontului Patriei, a tuturor 
cetățenilor bulgari, a întregu
lui popor bulgar. Toate aces
tea arată coeziunea trainică a 
poporului nostru în jurul 
Partidului comunist și al gu
vernului popular, arată voința 
fermă a poporului nostru de 
a desăvîrși construirea socie
tății socialiste și de a face 
primii pași spre comunism .

din viata și lupta tineretului Înmii
R P. Polona

Deschiderea lucrărilor Congresului
Uniunii Tineretului Sătesc

v- • 24 ieb^ere s-eu le Verso* • jelrie Congresului
! j Umetj Toerv£ates SAese dfci Moaie, la care participă 750 

de ceegsr, •eprezer<-»d 62C-300 de membri ai Uniunii. 
U Congres «s/rl o oeegre • fJăJD. și reprezentanți ai orga- 
luzațiBor de (fin lî . prr^e care U.R.S.S., R. P. Pomină,
R. P. Bu'go’.a. R. P. Ungari, R-D.G, R. S. Cehoslovacă.

Wladfslsvr Gomufica, pe*r.-secretar a C-C. al PJAUJ*. a rostit o 
cuvîrfare de salut.

Darea ce seamă a fost prezervată de losef Tejchma, președinte 
a’ Uniunii Tineretului Sătesc.

Copii fără copilărie
Popi Vilakaxi este o fe

tită de culoare ce s-a 
născut la Daveytown în 
Republica Sud Africană. 
Ea are doar șapte ani. 
Copiii de virsta eL după 
ce se trezesc dimineața, 
mânîncă, își pun cărțile în 
ghiozdan apoi pleacă la 
școală. Și ea se scoală 
dis-de-dimineațâ numai 
că împreună cu alți copii 
de aceeași virstă sau 
ceva mai mari așteaptă 
camionul care sosește în
totdeauna fix la ora 6 di
mineața. Știți pentru ce ?

Inghesuiți mai râu ca 
sardelele hurducați îngro
zitor prin praf copiii ace
știa sînt duși — nu la 
școală ci la termele albi
lor din vecinătatea ora
șului. Pe arșița cumplită 
ei muncesc In rind cu 
bărbații și femeii® la 
munca cîmpului. La prînz 
primesc o hrană mizera
bilă.

Samuel Mongonezuhl e 
un băiețaș de 12 ani. Și 
el muncește la f 
inte era elev 
IV-a dar s-a 
școală. Nu era 1 
incapabil. N-a 1 
merge la școală 
simplu pentru câ părinții 
lui nu aveau cu ce să-i 
cumpere cărți, sâ-1 în
trețină. După o zi istovi
toare, trebuie sâ amintim

tel. Ina- 
în clasa 
lăsat de 
leneș sau 
mai putut 
t pur și

că ziua de muncă durea
ză II ore, băiețașul a 
clșhgat doar 35 de cenți, 
fetitei 1 «-au plătit pentru 
cc'uă zile de muncă a- 
coecr. sumă iar unei alte 
fetițe Norah Tshllwana 20 
de cenți, ceea ce repre
zintă infime, ruși
nos de mlcL

Nevoia îi împinge pe 
toți acești copii sâ mun
cească. “ 
rinții lor 
cum este 
fetiței de 
deși au de hieru sînt atît 
d® slab plătiți incit nu se 
pot lipsi de Infimul ajutor, 
pe care-1 cîștigă copiii 
lor. F^T^î^rii albi preferă 
munca copiilor pentru că 
pe ei îi plătesc cu mult 
mal puțin.

în situația aoestor copii, 
lipsiți de posibilitatea 
de a învăța, care își dis
trug din cea mai fragedă 
virstă sănătatea, nevoiți 
să muncească peste pu
terile lor sint nenumărate 
vlăstare fragede ale popu
lației băștinașe. Legile ra
siștilor sud africani nu-1 
oarotesc. Ele sînt făcute 
doar pentru a le îngrădi 
drepturile, pentru a per
mite „stăpînilor albi“ să-l 
exploateze cu rapacitate, 
în chipul cel mai josnic.

O porte din pă- 
aint șomeri așa 
cazul cu mama 
7 ani, altă parte

GH. CHIDU

pp xcuriTU'i'^ni Pp scurt

Studenții spanioli 
împotriva teroarei 

franchise

France Presse anunți 
studenții din Barcelona 
organizat o demonstra
in fața clădirii univer-

Acțiunile poporului spa
niol împotriva terorii fran- 
chiste iau amploare. Agen
ția 
că 
au 
tie
sității cerînd eliberarea a 
trei colegi arestați.

Poliția franchistă a îm
prăștiat cu brutalitate de
monstrația.

<■ .•>•

■

/■

t răspuns reiese că 
propunerea sovietică 
englez s-a situat în 
aceeași poziție ca și 
S.U.A.

— La 24 
patra se- 
economice

ADDIS ABEBA, 
februarie, cea de-a 
siune a Comisiei 
O.N.U. pentru Africa a adop
tat o rezoluție care recoman
dă Consiliului economic și 
social al O.N.U. să excludă 
din Comisie pe reprezentanții 
puterilor coloniale.

Printre altele s-a adoptat 
hotărîrea de a se exclude 
Portugalia și Spania din rîn
durile membrilor Comisiei 
și de a se trece Franța, An
glia și Belgia în rîndul mem
brilor asociației.

ATENA. — Cu prilejul tre
cerii prin Atena a acad. Geo 
Bogza, Liga de prietenie gre-

co-romînă a organizat în loca
lul Ligii o intîinire priete
nească cu scriitorii greci.

La întîlnire a participat M. 
Bălănescu, ambasadorul R. P. 
Romîne la Atena.

LENINGRAD. — La Casa 
Arhitectului din Leningrad s-a 
deschis expoziția „Arhitectura 
contemporană și construcțiile 
în Republica Populară Romî
nă”.

ANKARA. — La 24 februa
rie s-a deschis la Muzeul 
Arheologic din Ankara expo
ziția „Monumente arheologice 
din Romînia”, prezentată de 
către Comisia Națională pen-

din R. P.tru U.N.E.S.C.O.
Romînă.

HELSINKI. — La 26 fe
bruarie a avut loc la Helsinki 
deschiderea oficială a sesiunii 
Parlamentului finlandez în 
noua sa componență, în urma 
recentelor alegeri. Deschizînd 
sesiunea parlamentară a anu
lui 1962, președintele Finlan
dei, U. K. Kekkonen, a sub
liniat în cuvîntarea sa bunele 
relații stabilite între Finlanda 
și celelalte state. Cu ajutorul 
eforturilor constante depuse 
timp de mulți ani, a subliniat 
el între Finlanda și Uniunea 
Sovietică s-a stabilit o încre
dere bazată pe respect și în
țelegere reciprocă.
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Rezultatele părții a doua 
a sesiunii Adunării 
Generale a O. N. U.

Conferința de presă a lui V. A Zorin
NEW YORK 26 (Agerpres). 

— TASS transmite: La 26 fe
bruarie, la sediul ON’.U. a a- 
vut loc o conferință de presă 
a reprezentantului permanent 
al U.R.S.S. la O.N.U., V. A. 
Zorin, consacrată rezultatelor 
părții a doua a lucrărilor ce
lei de-a 16-a sesiuni a Adu
nării Generale.

Principalele probleme care 
s-au discutat în a doua parte 
a lucrărilor celei de-a 16-a se
siuni a Adunării Generale a 
O.N.U. au fost legate de lichi
darea colonialismului.

Cea mai importantă proble
mă a lucrărilor celei de-a 
doua părți a sesiunii Adunării 
Generale, a subliniat repre
zentantul U.R.S.S., a fost exa
minarea protestului Cubei îm
potriva primejdiei care ame
nință pacea și securitatea in
ternațională și care a fost 
creată de noile planuri de a- 
gresiune și de actele de inter
venție ale guvernului S.U.A. 
împotriva guvernului revolu
ționar al Cubei.

Faptele demonstrează că kl 
pofida presiunilor sale gro, 
solane și fățișe, în pofida tn« 
tregil sale politici de constrtn- 
gere, delegația americană nu 
a reușit să împiedice discu
tarea problemei cubane, șl sk 
organizeze în jurul acestei 
probleme „un complot al tă
cerii".

V. A. Zorin a subliniat tn 
continuare că tn cadrul lucră
rilor celei de-a doua părți a 
sesiunii a 16-a a Adunării 
Generale un loc important a 
fost rezervat soartel teritoriu, 
lui Ruanda Urundl.

In încheiere reprezentantul 
sovietic a subliniat că Orga
nizația Națiunilor Unite își va 
justifica rolul de organizație 
internațională a păcii, secu
rității și colaborării între po
poare numai atunci cînd va 
lupta pentru înfăptuirea întoc
mai și fără întîrziere a isto
ricei Declarații cu privire le 
acordarea independenței țări
lor șl popoarelor coloniala

In august la Montevideo

fi doua Conferință a popoarelor
continentului american

HAVANA 25 (Agerpres). — 
Șefii delegațiilor și secreta
riatului Conferinței popoare
lor Americii care a avut loc 
recent la Havana au dat pu
blicității o declarație în care 
cheamă forțele patriotice ale 
continentului american să or
ganizeze la 26 august 1962 la 
Montevideo, a doua conferință 
a popoarelor acestui continent.

In declarația adoptată cu 
acest prilej se spune printre 
altele că în fața uneltiri
lor S.U.A. care implică 
primejdia unei noi agre-

siuni șl mai periculoase, 
toate popoarele noastre tre
buie să dea o ripostă unită și 
hotărîtă dușmanului comun. In 
acest scop, aducînd la înde
plinire hotărîrea conferinței 
care și-a încheiat recent lu
crările, chemăm toate forțele 
patriotice din America Latină 
să participe la cea de-a doua 
Conferință a popoarelor, con
vocată la Montevideo la 26 
august 1962, pentru a apăra 
drepturile noastre fundamen
tale împotriva atentatelor asu* 
pritorilor“.

CuDd înlîmpină cu recunoștință 
declarația guvernului sovietic

MOSCOVA 26 (Agerpres). — 
TASS transmite: Guvernul 
revoluționar al Cubei a dat 
publicității o declarație, sem
nată de primul ministru Fidel 
Castro, în care salută declara
ția din 18 februarie a guver
nului Uniunii Republicilor 
Sovietice Socialiste și îi expri
mă în mod public recunoștin
ța sa. In declarația guvernului 
revoluționar al Cubei se sub
liniază că guvernul sovietic 
demască primejdia gravă pen-
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Datorită lipsei de grijă și nepăsării oficialităților de la Bonn 
puternicele inundații din nordul R. F. Germane au lăsat mii 
de oameni fără adăposturi și au făcut numeroase victime.

Declarația C.C. al P.C. din Germania
IN legătură cu calamitățile naturale din nor

dul R. F. GERMANE

BERLIN 25 (Agerpres). — 
Ziarul „Neues Deutschland" a 
publicat o declarație a C.C. al 
Partidului Comunist din Ger
mania în legătură cu inunda
țiile care au avut loc în re
giunile nordice ale R.F.G. Co
mitetul Central al P.C.G. cere 
să se efectueze o anchetă în 
legătură cu cauzele care au 
făcut posibilă o catastrofă atît 
de îngrozitoare și pedepsirea 
severă a celor vinovați.

După cum se subliniază în 
declarație, încă acum cîțiva 
ani specialiștii au cerut în

parlament și în afara acestuia 
să fie întărite digurile și ba
rajele de pe litoral, pentru a 
feri populația de primejdie. 
Insă oficialitățile de la Bonn 
și din guvernele landurilor au 
ignorat aceste avertismente.

Pentru acordarea de ajutor 
grabnic celor care au avut de 
suferit în timpul inundațiilor, 
P.C. din Germania cere să fie 
creat urgent, din sumele pre
văzute pentru bugetul militar, 
un fond de două miliarde 
mărci.

REDACȚIA șl ADMINISTRAȚIA; București, Piața „Seinteii”. Te!. 17.60.10, Tiparul i Combinatul Poli grafic „Casa Scinteii".

tru pacea și securitatea inter
națională ce s-a creat în re
giunea Mării Caraibilor din 
cauza intensificării politicii 
agresive a guvernului impe
rialist al S.U.A. față de Cuba 
și a neîncetatelor violări de 
către acesta a Cartei O.N.U. și 
statutului O.S.A.

Sinistru itinerar 
turistic...

Predilecțiile turiștilor sînt mul
tiple și variate. Unii vor să vizi
teze finuturi noi, să cunoască oa
meni și obiceiuri noi, pe elfii ti 
interesează monumentele, elfii 
caută pur și simplu să se distreze, 
în fine, pentru a încheia liste, e- 
xistă și o a patra categorie, care 
călătorește din dorinfa „de a 
schimba decorul".

Dar iată că am luat cunoștinfă 
acum de un nou soi de turism, 
întrucîtva neobișnuit. Acestui gen 
de turism i-a fost consacrată o pa
gină întreagă a ziarului Deutsche 
Soldatenzeitung" organul milita- 
riștilor din Germania occidentală, 
Descrierea amănunțită a itinera- 
riului turistic recomandat de ziar 
este intitulată „Kriegsgraberfahrfen 
1962", ceea ce s-ar putea tra
duce cam astfel : „Călătorii turis
tice la morminte de război tn 
1962". Ziarul se referă la mor- 
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mintele soldafilor și ofițerilor hit- 
leriști, unul din rezultatele căii 
lipsite de glorie parcursă de ar
mata fascistă.

în ciudatul itinerar turistic că
ruia îi face reclamă ziarul mili- 
tariștilor vest-germani sînt induse 
numeroase țări din Europa occi
dentală. Lista „obiectivelor turis
tice" cuprinde numeroase orașe 
din Austria, Belgia, Olanda și 
Franța ca Linz, Bruxelles, Anvers, 
Reims, Champigny, Rouen, Anras, 
Lilie, precum și altele, situate pe 
un vast teritoriu geografic ce se 
întinde cu aproximație, din Nor
vegia și pînă în Africa de Nord.

Morminte ale invadatorilor ger- 
mano-fasciști poți afla în foarte 
multe locuri. Dar neobișnuita re
clamă turistică publicată în „Deut
sche Soldatenzeitung" depășește 
cadrul reclamei. Publicînd-o zia
rul a mizat vădit pe ațîțarea stă
rii de spirif revanșarde.

Înfierbîntafii redactori belicoși 
de la oficiosul uniunilor militaris
te din R.F.G. ar fi trebuit poate 
să . mediteze și la un alt rezultat 
al publicării unei asemenea re
clame. Căci, fără îndoială, sinis
trul itinerar funerar recomandat de 
Deutsche Soldatenzeitung" sună 
ca un avertisment pentru toți cei 
ce ar vrea să repete aventurile 
descreieratului fiihrer.

E. R.
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