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pentiu îndeplinirea
angajamentelor

Proletari Sin toate țările, uniți-vă f T

Gospodari ai metalului
Printre angaja

mentele luate în ca
drul întrecerii so
cialiste de către co
lectivul Uzinelor de 
tractoare din Bra
șov se află și aces
ta : „Vom gospodări 
cu grijă materia 
primă obținind, pî
nă la sfîrșitul anu
lui 1962, o econo
mie de 10 kg me
tal pe tractor'.

La un prim 
lanț făcut de
rind la secția forjă 
a uzinei, în ceea ce 
privește buna gos-

bl
eu-

pod&rire a materiei 
prime, s-a constatat 
că a fost realizată 
o economie de circa 
15 tone metal. In- 
vățînd din expe
riența unor forjori 
fruntași, așa cum 
sînt comunistul 
Gheorghe Giurgiu 
sau tînărul Fran- 
cisc Handea, nume
roși muncitori, in
gineri și tehnicieni 
din secție au venit 
cu noi propuneri 
privind economisi
rea metalului. Eco
nomii deosebite de 
metal au fost obți-

nute, de asemenea, 
prin reducerea pier
derilor pricinuite de 
rebuturi. Astfel, 
procentul de rebu
turi a fost redus cu 
0,5 la sută.

Realizările secției 
privind economia de 
metal, vor spori și 
mai mult in urma 
măsurilor tehnico- 
organizatorice.

Forjorii secției se 
mîndresc că pînă 
în prezent au reușit 
să economisească 
circa 2 kg metal la 
fiecare tractor pro
dus.

Reduc termenul 
de montare 

a instalațiilor

cinhia 
tineretului

Se modernizează mașinile

CONCURS
AL TINERILOR

SOLIȘTI

Pentru îndeplinirea angajamen
telor luate în întrecerea socialis
tă, pe baza propunerilor făcute 
de colectivul de muncitori, tehni
cieni și ingineri, la întreprinderea 
„Tricoul 
stabilite 
ridicarea 
șinilor și

Astfel, 
rile de pătare a tricourilor 
ulej în timpul procesului tehnolo
gic, mașinile „interlok" au fost 
dotate cu colectoare speciale de 
ulei. De asemenea, prin echipa
rea vîrfeînifelor cu frîne perfec
ționate și introducerea cursoarelor

roșu" din Arad au fost 
măsuri care să ducă la 
nivelului tehnic al ma- 
utilajului.
pentru a diminua cazu-

cu

de tensionare la secțiile „rachel- 
și „rundschtul”, bobinarea firelor 
a fost simțitor îmbunătățită.

în întreprindere au fost aduse 
și alte modernizări mașinilor. S-au 
montaf înodătoare de tip „Baș- 
chirov" la mașinile de bobinat, 
cu ajutorul cărora se asigură exe
cutarea corectă a înodării firului, 
sporind prin aceasta 
coturilor.

Aceste modernizări 
întreprindere, duc la 
utilizare a mașinilor, 
productivității muncii
nătățirea calității produselor.

calitatea tri—

executate în 
o mai bună 
la creșterea 
și la îmbu-

Alături de ceilalți muncitori, 
tinerii operatori chimiști, la- 
boranți, mecanici din cadrul 
secției I a Combinatului 
de cauciuc sintetic din Onești 
participă cu entuziasm la în
trecerea socialistă pentru înde
plinirea angajamentelor luate 
în lumina Directivelor C. C. 
al P.M.R.

Iată de pildă secția izopro- 
pilbenzen. Ea va avea un rol 
de mare importanță in proce
sul de fabricație a fenolului 
și acetonei, deoarece aici se 
produce materia primă nece
sară fabricării acestor produse. 
Iată de ce muncitorii de aici 
au hotărît să execute lucrările 
premergătoare pentru pornirea 
in bune condițiuni a instala
țiilor intr-un termen cit mai 
scurt.

Printre cei care se află în 
primele rînduri ale întrecerii 
socialiste pentru montarea ra
pidă, intr-un termen ci: mai 
scurt a utilajelor se află și ti
nerii Emil Cirjan, Traian 
Stanciu, Ilie Cuciureanu și 
alții. Un merit deosebit au 
tinerii ingineri Sotir Baliu, 
Vladimir Postolache, Hobincă 
Vasile, care se preocupă în 
permanență de buna desfășu
rare a activității in secție, 
împărtășind cu dragoste tine
rilor muncitori din cunoștințe
le lor.

Organ Central al Uniunii Tineretului Muncitor
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Cadre calificate
pentru Combinatul
de la Hunedoara

L
TOMA CONSTANTIN 

maccnic

Oră de clasa la Școala medie ni. 22 „Gh. Lazăr“ din
Capitala.

Foto: AGEHPRES

60 de tineri ab
solvenți ai institu
telor politehnice din 
țară, din promoțiile 
ultimilor doi ani, 
au venit să mun
cească la Combina
tul siderurgic din 
Hunedoara. In anii 
următori, Hunedoa
ra va primi încă 124 
de ingineri, foști 
muncitori și tehni
cieni ai acestei im
portante unități a 
industriei noastre 
grele, in prezent 
studenții care pri-

mese bursă din 
partea combinatu
lui.

Dezvoltarea con
tinuă a combinatu
lui hunedoara face 
necesară pregătirea 
unui număr tot mai 
mare de cadre teh
nice de specialitate. 
Anul acesta, în a- 
fara celor trimiși să 
studieze in învăță- 
mintul superior, 700 
de tineri muncitori 
și tehnicieni urmea
ză cursurile școlilor 
medii serale, după

care urmează 
se înscrie in institu
tele de învățămînt 
tehnic superior. Nu
meroși alți munci
tori frecventează 
școlile de califica
re. lncepînd din a- 
nul 1948 și pînă a- 
cum, Combinatul si
derurgic din Hune
doara a emis peste 
12300 carnete de 
calificare pentru di
ferite meserii din 
ramura siderurgică.

sd

(Agerpresl

Zi obișnuită de muncă la oțelăria Combinatului metalur
gic Reșița.

Foto : I. CUCU

Fotografii amatori
ai uzinei

La propunerea comitetului 
U.T.M., cu sprijinul comitetu
lui sindicatului, la Uzinele 
„Unio“ din Satu Mare a fost 
organizat un cerc de fotografi

------•------

amatori. 18 tineri îndrumați 
de inginerii Gheorghe Tengher 
și Oleg Lemni și tehnicianul 
Ko pesos Tiberiu învață arta 
de a prinde pe peliculă ima
gini din viața uzinei, peisaje 
ale naturii. Printre „elevii** 
cei mai sîrguincioși sînt și ti
nerii Hosu loan — turnător, 
Lazarovici Ștefan-sudor, Rus 
Vasile-tehnician, Lovaș Susa- 
na-contabilă, Muncean Oscar 
președintele comitetului sindi
catului.

Fotografilor amatori li s-a 
amenajat un laborator in ca
drul clubului, Ei au la dis
poziție aparate de fotografiat, 
aparat de mărit etc.

P. LIDIA

în regiunea Ploiești 
încheiat colectivizarea

agriculturii
Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Romîn, 

Tovarășului Gheorghe Gheorghiu-Dej
Comitelui regional de partid și Sfatul popular re

gional Ploiești raportează că în ziua de 1 martie 
1962 s-a încheiat cu succes colectivizarea agriculturii 
în regiunea Ploiești.

Munca politică de masă, popularizarea rezultatelor 
bune și a experienței pozitive dobîndite de gospo
dăriile colective fruntașe din regiunea noastră și alte 
regiuni, ecoul lucrărilor Consfătuirii pe fără a țăra
nilor colectiviști au avut o puternică înrîurire asupra 
țărănimii din regiunea noastră, care a pășit în masă, 
cu încredere, pe drumul gospodăriei colective.

în prezent, în cele 334 gospodării colective din 
regiune sînt unite 219.245 familii, definind o supra
față de 432.806 hectare teren arabil.

în regiunea Ploiești, ca pretutindeni în țara noas
tră, există numeroase gospodării agricole colective 
bine consolidate organizatoric și dezvoltate economic, 
care au obținut în ultimii ani succese de seamă în 
mărirea producției agricole și creșterea veniturilor 
Un rol deosebit de important l-a avut sprijinul 
multilateral și permanent acordat de statul democrat- 
popular gospodări lor colective prin stațiunile de 
mașini și tractoare, îndrumare tehnică, cadre de 
specialitate, credite, care, numai în 1961, s-au 
ridicat la 25,6 milioane lei. Pe ogoarele regiunii noas
tre lucrează azi pes*e 1.700 ingineri și tehnicieni, 
față de 22 ingineri cîfi lucrau în 1938, iar cele 13 
S.M.T.-uri din regiune sin* înzestrate cu peste 1.800 
tractoare și multe alte mașini agricole. în 408 sate 
a pătruns lumina electrică ; în ultimii doi ani au fost 
construite 471 săli de clasă. în regiune funcționează 
688 cămine culturale și peste 1.000 biblioteci, 120 
case de naștere și aproape 300 circumscripții și 
staționare sanitare.

Anul trecut producția medie la Hectar obținută de 
gospodăriile colective din regiune a fost de 1.673 
kg. grîu, 2.400 kg. porumb, adică cu 600 kg. grîu 
și respectiv 1.000 kg. porumb mai mare decîf pro
ducția medie obținută de țăranii cu gospodării in
dividuale. Multe gospodării au realizat produefii su
perioare mediei pe regiune. Astfel, în comuna 
Sihlea, gospodăria colectivă a obținut 2322 kg grîu 
la ha ; la Brădeanu — 5.000 kg porumb boabe la 
ha ; la Caiafa — 2.000 kg floarea-soarelui la ha ; 
la Bărcănești — 37.800 kg sfeclă de zahăr la hectar.

Numărul animalelor proprietate obștească a cres
cut față de 1960 cu 133 la sută la bovine, 
sută la porcine, 55 la sută la ovine și 44 la 
păsări. în 1960—1961 gospodăriile colective 
giune au construit 932 grajduri, maternități 
scroafe, saivane și altele, din fonduri proprii 
dite de la stat.

Dezvoltarea gospodăriilor colective s-a reflectat și 
în sporirea fondului de bază, a veniturilor colecti-

210 la 
sută la 
din re- 
pentru 
și cre-

viștilor, ceea c® a dus la creșterea continuă a nive
lului lor de trai material și cultural.

Fondul de bază al gospodăriilor colective din re
giune a crescut de la 78.037.000 lei în 1960, la 
112.970.000 lei în 1961. în prezent în regiune sînt 
60 gospodării colective milionare, ca, de pildă, în 
comunele Mihălceni, Fîntînele, Dulbanu, Bărcănești, 
Gherăseni și altele.

Valoarea medie a zilei-muncă pe regiune a fost 
în 1961 de 30 lei, numeroase gospodării depășind 
această medie. Gospodăria colectivă „16 Februa
rie” din comuna Baba Ana, de pildă, a obținut anul 
trecut un venit total de 3.787.539 lei, iar valoarea 
zilei-muncă a fost de 50 lei, din care 22 lei în nu
merar.

Prin colectivizarea agriculturii se creează noi și 
mari posibilități pentru o și mai puternică dezvol
tare economică și social-culturală a satelor, pentru 
ridicarea continuă a bunăstării țăranilor muncitori.

în numele comuniștilor și al tuturor oamenilor 
muncii din regiunea Ploiești, mulțumim conducerii 
partidului pentru îndrumarea permanentă și sprijinul 
ce ni l-a dat în munca noastră de transformare 
socialistă a agriculturii. Vă asigurăm că organele și 
organizațiile de partid vor munci cu abnegație și 
ho’ărîre, mobilizînd toate forțele pentru sprijinirea 
și îndrumarea gospodăriilor colective, în vederea 
dezvoltării și consolidării lor economico-organiza- 
torice.

O atenție deosebită vom acorda creșterii produc
ției vegetale și animale, lărgirii bazei furajere, dez
voltării bazinelor legumicole în jurul orașelor și cen
trelor muncitorești. Vor fi efectuate desecări, îndi
guiri, plantări de pomi și vîfă de vie, precum și alte 
lucrări pentru creșterea productivității terenurilor și 
mărirea suprafeței arabile. O preocupare care tre
buie sa stea permanent în fața noastră este pregăti
rea cadrelor de conducere necesare gospodăriilor 
colective, asigurarea gospodăriilor cu ingineri agro
nomi și zootehnicieni. în prezent organele de partid, 
sfaturile populare, gospodăriile colective din regiu
nea noastră își concentrează toate forțele pentru 
buna pregătire și desfășurare a campaniei agricole 
de primăvară în vederea obținerii unor recolte 
bogate în acest an.

Ne angajăm în fața Comitetului Central al Partidu
lui să îmbunătățim continuu munca politică și orga
nizatorică, de mobilizare a tuturor oamenilor muncii 
din regiune pentru înfăptuirea liniei partidului nos
tru, în vederea desăvîrșirii construcției socialismului, 
creșterii necontenite a nivelului de trai material și 
cultural al oamenilor muncii, pentru îndeplinirea 
tuturor sarcinilor trasate de Congresul al lll-lea al 
Partidului.

COMITETUL REGIONAL PLOIEȘTI 
AL PARTIDULUI 

MUNCITORESC ROMÎN

SFATUL POPULAR 
AL REGIUNII PLOIEȘTI

900

Frumoase sînt jucăriile, ce-or 
sâ se bucure copiii cînd le 

vor vedea în magazine !
(La Fabrica „Dermatina"-Timi- 
șoara, tînâra decoratoare Ro- 
dica Cîmpeanu da o atenție 
deosebita calității jucăriilor).

Foto : I. CUCU

■ eseoii, privindu-i 
pe studenții mei, 
am o tresărire, 
îmi aduc aminte 
de studentul Va
leriu Bologa, cu 
50 de ani în urmă, 

de cel care vedea în jurul său 
o întreaga lume studențea
sca zbuciumîndu-se pentru 
o bursă mizeră, făcînd exchi- 
biții pentru închirierea unei 
maghernițe, la mahala, iăb- 
dînd de foame, de frig, bă- 
tînd la ușile unor familii 
ghiftuite, pentru o meditație, 
luptînd cu tuberculoza. Mi-1 
imaginez, în contrast, pe 
același Valeriu Bologa, stu
dent astăzi, locatar al frumo
sului orășel studențesc clădit 
la Cluj, înscris la cantina res
taurant care deservește 3.000 
de studenți. Cuvintele 
sînt suficiente pentru 
exprima admirația în 
acestor construcții. Și 
adesea sa le privesc, 
îneînt ochiul cu

IU ■B

nu-mi 
a-mi 
fața 
stau 

să-mi 
priveliștea

Prof. univ. Valeriu Bologa

arhitectonică a noului 
șei. Uneori plănuiesc 
mi-aș 
dacă 
dent.

S-ar 
întreaga despre felul cum un 
dascăl bdtrîn și-ar organiza 
și planifica viața studen
țeasca, dacă ar începe din 
nou studiul universitar.

Fie-mi îngăduit să 
numai asupra cîtorva 
pecte.

Astăzi, studentul are 
grija învățăturii. Pentru 
iul său, se îngrijesc ] 
tește, partidul și guvernul 
nostru. N-aș avea, deci, gri
ja zilei de mîine; timpul, 
forțele tinerești le-aș dedica 
învățăturii, le-aș petrece 
mai ales, în sala de curs, în 
laborator, în clinică, în sala 
de lectură, în bibliotecă,

petrece 
aș fi din

putea scrie

oră- 
cum 

studenția... 
nou stu-

o carte

lnsisl
as-

doar 
i tra- 
părin-

pretutindeni unde aș avea 
prilejul să învăț ceva — aco
lo unde se desfășoară uce
nicia științifică a studentu
lui, viitor specialist. Dascălii 
de astăzi, organizațiile de 
tineret dau studentului pre
țioase îndrumări, sfătuindu-1 
cum să-și organizeze acti
vitatea studențească și cum 
să trăiască din plin o viața 
socială bogată, pregătitoare 
pentiu munca viitoare 
slujba patriei socialiste.

Ma gîndesc adesea la de
zorientarea totală cu care 
intram noi în viața universi
tară. Mă refer la studiul me- 
dicinei. Obișnuiți cu învață- 
mîntul din liceu, intram în 
așa numita viață academică 
fără să avem idee cum tre
buie să ne comportăm, cum 
putem să ne planificăm muu-

în

ca, cum trebuie să ne folo
sim de posibilitățile pe care 
ni le oferea universitatea. 
Știam că la sfîrșitul semes
trului al cincilea puteam sa 
dam rigurosul unu, adică să 
dam examenele din biologie, 
fizică, chimie, anatomie, his- 
tologie și fiziologie. Nimeni 
nu ne arăta cu ce să înce
pem și cum să ne eșalonăm 
cursurile și lucrările prac
tice. Cunosc cazuri cînd co
legi, neorientați, începeau în 
același timp cu anatomia și 
fiziologia, fără sa aibă ha
bar de fizică și chimie. își 
poate oricine închipui ce 
haos de cunoștințe se forma 
în capul lor. Mai era și obi
ceiul, lipsind îndrumarea și 
controlul, ca în primele se
mestre studentul sa cam 
tragă chiulul. Rezultatul era 
că în faza examenului, care 
trebuie dqt în întregime, la 
interval scurt, din toate ma-

(Continuare în pag. a 3-a)

Colectivizarea agriculturii s-a mai 
încheiat în raioanele Piatra Neamț 

și Buhuși (regiunea Bacău) 
și raionul Sibiu (regiunea Brașov)

In cinstea celui de al 
Vlll-lea Festival Mon
dial al Tineretului și 
Studenților, care va a- 
vea loc la Helsinki, Mi
nisterul Invățămîntului 
și Culturii în colaborare 
cu Comitetul Central al 
U.T.M. organizează un 
concurs al tinerilor so
liști: vocali, instrumen
tali și de balet.

Concursul cuprinde 
următoarele categorii:

— soliști vocali: so
pran, mezzosopran, alto, 
tenor, bariton, bas ; so
liști vocali și instru
mentali de muzică po
pulară ; 
mentiști: 
mente de 
ră, violă, 
mente de 
clarinet, trompetă) ; so
liști de balet clasic: 
dansuri clasice, dansuri 
de caracter.

La concurs pot parti
cipa toți tinerii inter- 
preți care au împlinit 
vîrsta de 15 ani la 1 ia
nuarie 1962 și nu depă
șesc vîrsta de 32 ani la 
31 decembrie 1962.

înscrierea candidați- 
lor se va face pînă la 
20 martie 1962, la sfa
turile populare regiona
le (în București la Sfa
tul popular al Capita
lei) secțiunea de învă- 
tămînt și cultură din re
giunea unde domiciliază 
fiecare participant.

La secțiile de învăță- 
mînt și cultură a sfatu
rilor populare regionale 
se pot cere lămuriri în 
legătură cu regulamen
tul de desfășurare a 
concursului.

soliști instru- 
pian, instru- 

coarde (vioa- 
cello), instru- 
suflat (flaut,

„...Subsemnatul Zgubin Beno din comuna Ișalnița, regiunea Oltenia, împreună cu fa
milia mea, cer să fiu primit în gospodăria colectiva,..".

Foto * I. CUCU

■ a început a fost 
curiozitate. Pen
tru întovărășiții 
din cele 5 sate ale 
comunei Grajduri, 
raionul 
ști cum

și trăiesc colectiviștii de pe 
meleagurile învecinate, deve
nise o preocupare de căpete
nie în cursul anului trecut. 
Firească și avînd temei în as
pirația țăranului spre mai 
bine, această curiozitate a ce
rut răspunsul — și l-a primit. 
Intr-o zi din luna iulie un ca
mion se opri în Valea Satului, 
iar din el coborîră 30 de colec
tiviști din Potîngeni. Neamuri, 
prieteni ori simple cunoștințe 
au stat atunci îndelung de 
vorbă cu gazdele despre rostu
rile muncii în gospodăria co
lectivă ; descriindu-le gospo
dăria care le-a îndestulat și 
le-a înfrumusețat traiul, i-au 
poftit apoi să vadă cu proprii 
ochi. Așa s-a făcut că peste 
citeva zile cei de la Grajduri 
au întors vizita. Au cercetat 
cu de-amănuntul ogoare, vite, 
utilaje, construcții gospodă
rești, au confruntat registrele 
de evidență a zilelor muncă cu 
înfățișarea caselor locuite de 
colectiviști, au luat amănunte 
la tot ce era neobișnuit pen
tru ei, dar pline de speranța 
înnoirii.

Urmarea ? 
Grajduri au 
mîntare vie 
verii se năștea aici gospodăria 
colectivă „23 August" cu 102 
familii. Din acea clipă ai fi 
zis că forța unui uriaș mag
net a început să acționeze. Tot 
ceea ce se petrecea în comună 
avea într-un fel sau altul le-

Iași, a 
muncesc

Satele comunei 
cunoscut o fră- 
iar la sfîrșitul

gătură cu procesul colectivi
zării, cu sporirea fizică a ma- 
rei familii. In viața tinerilor, 
aceste fapte apăreau deosebit 
de limpede. Aveau loc, de 
pildă, adunări generale des
chise ale organizației U.T.M.; 
la ordinea zilei: prelucrarea 
Statutului G.A.C. Toată lumea 
era pregătită, carnetele stă
teau gata să înscrie cuvenitele 
explicații, dar uite că se în
toarse puțin, cineva se foiește 
la masa secretarului organi
zației, și în sfîrșit, lucrurile se 
limpezesc.

— Tovarăși, Petru Căpraru 
ne anunță că și-a lămurit pă
rinții — fiindcă mai de mult 
începuse el treaba asta. Ei, ce 
mai încolo-încoace. Iaca, ne-a 
adus azi cererea lor de intrare 
in gospodărie. Ca s-o vedem și 
noi...

După care, intrarea în or
dinea de zi a fost cu mult mai 
însuflețită: cuvintele căpătase
ră aripi.

La o „Joie a tineretului** cei 
din comuna Grajduri au avut 
oaspeți. Invitaseră doi colec
tiviști din Ciocirlești, comuna 
Scînteia, cu soțiile lor. Încon
jurate de băieți și fete, cele 
două perechi au dat deslegare 
cu zimbetul pe buze la o su
medenie de probleme de acut 
interes pentru cei care se gîn- 
dese la întemeierea într-un 
viitor nu prea îndepărtat a 
unui cămin. Așa s-a ridi
cat Paraschiva Vartolomei să 
„descoasă" nevestele tinere:

— Matale, nu vă supărați, 
avut-ați zestre ? Și cum ? Și 
cită ?

Și a aflat Paraschiva și toate 
celelalte fete despre veniturile 
colectiviștilor din Ciocirlești,

despre cei 31 lei valoarea zi
lei-muncă, despre izvorul avu
ției în colectivă. S-a ridicat 
Vasile Boboc și a vrut să știe 
cum vine treaba cu locul de 
casă. îl primești ? De la cine ? 
In ce condiții ? I-a dat răs
punsul lămuritor Mihai Top- 
cea. Nu numai pentru loc de 
casă dar și pentru construcția 
casei s-a bucurat de sprijinul 
gospodăriei colective. Că a 
mai venit vorba despre creșa 
pentru copii, de petrecerea 
timpului liber al tinerilor ori 
de altele, oaspeții nu au lăsat 
pe nimeni nemulțumit în răs
puns.

Și cînd, doi cite doi, tinerii 
au început dansul cu care avea 
să se încheie acea seară, un 
gînd se conturase mai clar 
pentru ei: fericirea personală 
este legată strîns și pentru 
totdeauna de munca în 
podărie.

Dar discuțiile între 
găseau și alt cadru în ___
mai diverse împrejurări. Sea
ra, la cămin, în pauza unei 
repetiții la colectivul echipei 
de teatru, se făcea pe loc „bu
letinul** zilei.

— Azi a dat cerere și Va
sile Negură... Și Ștefan Bon- 
tu... Și Petru Păduraru...

— Eu, zicea Vasile Boboc, 
nădăjduiesc ca azi-mîine 
hotărăsc pe maică-mea. 
tu, măi Mihai ?

Mihai Lojbă se mira 
suși că atîta mulțumire 
o simțea întrînsul putea fi cu
prinsă în cele citeva cuvinte 
de răspuns:

gos-

tineri 
cele

să
Dar

el in
cită

ȘTEFAN IUREȘ

(Continuare în pag. a 3-a)



Un al artei amatoaresucces
a totul 

procedat în 
raionul Orșova 
jucat doar... trei

Pentru a cunoaște mai bine trecutul de luptă al poporului nosru, bogățiile și frumu- 
setile patriei acești tineri muncitori de la Uzina metalurgica din Bacău au pornit 

intr-o interesantă călătorie prin sălile muzeului regional.
Foto : N. STELORIAN

Nicolae Nittor 
directonu Cosei centrale 

c^cspei populare

înt aproape două 
luni de cînd a în
ceput să se desfă
șoare în 
țară, faza 
munală a 
al IlI-lea 

bienal de teatru de 
„I. L. Caragiale*. Aceasta pri
mă fază a mobilizat mii de 
echipe teatrale sătești, ai că
ror protagoniști lint. In ma
rea majoritate, așa c-m e s 
firesc, tineri, dovedind încă 
o dată interesul deosebit pe 
care atari manlfestăr. il stlr- 
nesc în sinul masc.zc largi 
populare, setea lor rreocînriî 
de cultură și existența in rlr.- 
dul interpreter a ur.:r reale 
talente, fie că e vorba de ac
tori amatori, de mimiitnri de 
păpuși, de recitatori și de ce
titori artiști ct

Amploarea Fesvaiul _. — 
ajuns la cea de a IH-a ediție 
este deosebită, din
toate punctele ce vedere 
simțitor progres față de festi
valul precedent Fme <T® e- 
chipe de teatru sătefti partie-

regiunea Aim tt* ds MZ 
la al II-Iea Festival) și 
echipe in regkna BuangU 
(față de 650 la festiva?.^ tre
cut). In regiunea Mureș-Au^o- 
nomă Maghiară »-ea insens 
la această fază «53 ech.pe. ca 
30 mai multe deeft naoBiral 
căminelor culturale exMsBfte 
in regiune.

Astăzi, teatrul de arrotor. »= 
bucură de o to ma. mare 
popularitate in rindul tinerir 
lor, organizațiile U.TJL mo 
bilizindu-i și antrenindu-i ca 
multă eficacitate in echipele 
art stice. Tinerii îndrăgesc tot 
mai muit acest gen de artă

întreaga 
interco- 
celui de 
Festival 
amatori dir.

de 
tic:

comitete U.T.M. neglijează sâ 
ajute conducerile căminelor 
culturale in alegerea unei 
tematici actuale, eficiente. Zi
lele trecute am primit, de 
pildă, din partea căminului 
cultural din comuna Ripiceni. 
raionul Săveni. regiunea 
Suceava, o adresă prin care 
ni se solicitau ,.de urgență" 
-rmătoarele piese : ..Hagi Tu- 
dose’’ de B. Delavrancea. „Chi- 
rița in provincie" de V. 
Alecsandri etc. Fără îndoială.

Activitatea culturală
tatea artistică. La educarea 
tineretului din aceste sate a- 
duc o substanțială contribuție 
conferințele axate pe diferite 
probleme ale muncii în gos- M 
podăria colectivă. Astfel, la 
căminul cultural din satul Dia
conu a avut loc o conferință 
despre metodele științifice de 
obținere a unei recolte 
5.000 kg. porumb boabe 
hectar iar la căminul din sa
tul Hulești, Nicolai Airinii — 
secretar al organizației de bază 
U.T.M., a vorbit în ca lmi i 
conferințe despre mobilizarea 
tuturor tinerilor colectiviști la 
îndeplinirea sarcinii lor eco
nomice.

în cele două cămine cultu
rale sătești se organizează pe
riodic „Joi ale tineretului". 
Cu acest prilej se fac scurte 
informări politice și au loc că
lătorii imaginare pe harta ță
rii.

Faptul că în comuna Po
iana există trei cămine cultu
rale și fiecare dințre acestea 
are o activitate proprie, e- 
chipe artistice proprii, dă po
sibilitatea organizării unor 
schimburi reciproce de spec
tacole, care dau în același 
timp o mai mare varietate 
muncii culturale. Astfel, bri
gada artistică de agitație din 
Poiana și-a prezentat progra
mul și în fața colectiviștilor 
din cele două sate, iar forma
țiile de teatru, cor și dans din 
Diaconu și Hulești au pre
zentat spectacole pe scena că
minului din Poiana.

Pentru a mări eficacitatea 
acestor spectacole, repertoriul 
celor trei formații de teatru 
s-a stabilit în așa fel îneît 
echipele să pregătească piese 
diferite. Datorită bunei cola
borări care există între di
rectorul căminului de centru 
și directorii căminelor sătești 
s-a creat posibilitatea ca fie
care echipă de teatru să-și în
scrie în repertoriu o altă pie
să. Astfel, în prezent formația 
din satul Poiana joacă piesa 
„Las* că vine Nuță“, cea din 
Diaconu — piesa „Rîsul pă- 
mîntului", iar cea din Hulești 
piesa „Soțul Leontei". Două 
din cele trei piese au ca temă 
întărirea economico-organiza- 
torică a gospodăriilor colecti
ve și au fost alese tocmai pen
tru acest fapt.

De curînd, la Poiana s-a 
făcut unificarea celor trei gos
podării agricole colective, efe- 
îndu-se o singură gospodărie 
mare, puternică. Acest fapt 
pune noi sarcini în fața cămi
nelor culturale și le dă posibi
litatea să-și organizeze mai 
bine activitatea. O seara de 
calcul sau o seară tematică 
privind vn aspect al munci: 
din GAC. poate fi repetată 
in cele trei cămine. mtererind 
deopotrivă pe toți locuitorii 
celor trei oate, membri ai ace
leași gospodării colective. Via
ța însăși oferă acum an mi
nunat prilej de a îmbogăți 
munca cultunală atît la Poiana 
rit și in satele Hulești și Dia
conu,

ANDREI CROITORU

a căminul cultural 
din satul Poiana, 

i centru al comunei 
cu același nume 
aflată pe melea- 

’ gurile Tecuciului, 
se desfășoară o 

activitate bogată și variată. 
Pe lîngă căminul cultural ac
tivează o brigadă artistică de 
agitație, o echipă de dansuri, 
un cor și o formație de tea
tru, calificată recent pentru 
faza raională a Festivalului 
de teatru „I. L. Caragiale“. 
Spectacolele artistice nu cons
tituie însă singura preocupa
re a activiștilor culturali 
Poiana. Tot la cămin se 
ganizează seri de calcul, 
țin conferințe științifice, 
organizează manifestări cultu
rale instructive, educative în 
cadrul „joilor tineretului" etc. 
Astfel de acțiuni al căror con
ținut este legat de întărirea 
economico-organizatorică a 
gospodăriei colective, proble
mă care preocupă în prezent 
pe membrii G.A.C. din comu
nă, au avut darul să strîngă 
în jurul căminului cultural 
numeroși colectiviști și 
special pe cei tineri.

In centrul comunei 
tivitatea culturală se desfășoa
ră, deci, bine. Comuna Poiana 
este formată insă nu nu
mai dintr-un sat ci din trei 
(Poiana, DiacOnu și Hulești). 
Distanța dintre satele comunei 
nu este mică, așa incit parti
ciparea tuturor colectiviștilor 
la manifestările artistice ale 
Căminului cultural din satul de 
centru este practic greu de 
realizat.

Așa cum este normal s*a pus

din 
or- 
se 
se

în

ac-

problema ca pe lingă cămine
le culturale din fiecare sat al 
comunei să se desfășoare o 
activitate culturală proprie, le
gată de particularitățile sate
lor respective.

Iată de ce comitetul comu
nal U.T.M., împreună cu direc
toarea căminului de centru, 
profesoara Ana Ivanova, au 
alcătuit un plan de activitate 
pentru întreaga comună, fi
nind seama de posibilitățile 
fiecărui sat. în parte. Directori 
ai căminelor culturale din 
satele Diaconu și Hulești au 
fost nuntiți din rîndul celor 
mai buni utem'ști.

S-a căutat și s-a reușit ca în 
fiecare sat să se organizeze 
formații artistice de teatru, 
dansuri și de cor. Acest lu
cru nu a fost însă prea ușor. 
Cu ajutorul organizației 
U.T.M. au fost mobilizate în 
primul rînd cadrele didactice 
din satele respective pentru a 
da tinerilor veniți la cămine 
îndrumările necesare, iar a- 
colo unde a fost nevoie, au fost 
trimiși ca îndrumători artis
tici tineri învățători și profe
sori din satul de centru. Așa 
se face că găsim astăzi în sa
tul Diaconu ca dirijor de cor 
pe Gheorghe Chiriac, iar ca 
instructor al echipei de dan
suri pe Mariana Bălan — am
bii profesori la școala din Po
iana. Săptămînal ei " 
pe tinerii din satul 
la repetiții.

Tot ca rezultat al 
lui primit din partea 
lui de centru s-a reușit ca și 
în cele două sate aparținătoa
re, viața culturală să nu se 
mărginească doar la activi

de
la

*

1

contribuie la lărgirea sferei de 
înțelegere a actualelor sarcini 
econom.ce la sate. Cu 
nepotrivit s-a 
schimb în 
unde s-au
piese

O dată cu
riuhii și creșterea numărului 
de spectacole trebuie luate 
măsuri permanente și pentru 
ridicarea nivelului artistic de 
interpretare. Antrenarea tu
turor forțelor de specialitate 
din regiune, organizarea de 
cursuri scurte cu reg-zorii 
amatori, intensificarea activi
tății secțiilor externe de regie 
ale școlilor populare de artă, 
organizarea unor spectacole 
mede- și repetiții model cu 
ajutorul specialiștilor, extinde
rea activități’ studiourilor ac
torului amator etc. acțiuni 
la care organizațiile U.T.M. 
poc să contribuie intr-o mă
suri înseninată sînt doar 
cîteva din măsurile ce trebu
ie luate în fiecare regiune 
pentru îmbunătățirea calității 
artjtice a spectacolelor de 
«ratări

Nu nai este mult pinâ va 
-cepe faza raională a con- 

cursaiux bienal de teatru U- L- 
Căra^.*ie~ Murea atentă și

transei cu aceste
Termita terirai e n deîermma

înnoirea reperto-

îi ajută 
Diaconu

ajutoru- 
căminu-
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Al treilea Festival bienal de teatru de amatori 
„L L. Caragiale“

r
Cu echipa de

în turneu
teatru

In ore** da răcni — 
citori; în timpul libor — 
actori. Echipa artistică de 
amatori a Regionalei 
C.FX Cluj repetă come
dia „Oaspeți nepoftit!- 

de Miroslav Stehlik.
Artiștii amatori 

din echipa de tea- 
trzi de la Casa de 
cultură Baia, de A- 
ramă au pus de cu
rînd în scenă pie
sa „N eamurile”. Du
pă primul specta
col susținut pe sce
na casei de cultură 
din localitate echi
pa de teatru pre-

zintă acum această 
piesă și in satele ra
ionului. In turneul 
lor tinerii artiști a- 
matori s-au oprit 
zilele trecute în co
muna Tismana. Sa
la căminului cul
tural din comună 
devenise neîncăpă
toare.

Artiștii amatori 
Teodor Popescu, E- 
mil Semenescu, No
vac Vasile și-au 
interpretat
bine rolurile riști- 
gînd prețuirea spec
tatorilor.

Foto : S. NICULESCU I

ln mod obișnui: — 
spus for. Iorif 

Sas. redflrior șef al 
jamal știri cinema
tografic — Studioul 
noatm adscr Isnar 
pe eeran nn fumai 
es eararier agricol. 
fn această perioadă 
fnsd. eind p^etstin- 
deni in tară iau fi
ință noi goepodării 
agricoie colective. 
Studioul ^Al Sahia 
na ecoate săptămâ
nal rite o ediție spe
cială a jurnalului 
^Noutăți din agri
cultură*. Zece echi
pe de reporteri ci
nematografic; au 
fost trimise in țară 
pentru a culege 
imagini grăitoare 
din colectivizarea 
completă a agricul
turii unor regiuni și 
ratoane. Primele e- 
chipe s-au și întors, 
iar materialul fil-

mat se 
boratoarele studiou
lui și montaj, lntiia 
ediție specială a 
jurnalului „Noutăți 
din agricultură- a 
și fost terminat.

Vizitind ale sec
ții și laboratoare 
ale studioului am 
aflat că în curînd 
vor apare pe ecra
ne filmele documen
tare „Consfătuirea 
pe țară a țăranilor 
colectiviști4- (regia 
Virgil Calotescu și 
operatori W. Gold- 
graber, N. Mari
nescu, Jean Michel 
și Tutuleasa) și 
„Creșterea animale
lor în G. A. S.- (re
gia Paul Cojocaru). 
După un scenariu 
propriu, regizorul 
Stelian Penu a rea
lizat filmul de știin
ță popularizată „O- 
crotiți livezile-.

In planul Studiou
lui „Al. Sahia” se 
află numeroase alte 
filme cu caracter 
documentar și de 
știință popularizată, 
dintre care amin
tim : monografia
unei gospodării a-

gncole colective cu 
caracter zootehnic, 
un film despre dez
voltarea complexă a 
G.A.C. Fâdieni, kh 
documentar care na 
reliefa succesele ob
ținute intr-un raion 
cu agricultura co
lectivizată, Sub tit
lul „Țara trinuri lor-. 
studioul va realiza 
un film despre dez
voltarea viticultu
rii rominești. Mi
nisterul Agriculturii 
și Ministerul Eco
nomiei Forestiere 
realizează împreună 
cu Studioul ^Al. Sa
bia" cîteva filme 
cu caracter de știin
ță popularizată : 
..Creștere* oilor cu 
lînâ fină și semi-fi- 
nă“, ..Alimentări cu 
apă în G.A.C.”. ..Fo
losirea rațională a 
gunoiului de grajd 
și a amendamen
telor calcaroase", 
..Combinatele de in
dustrializare a lem
nului", „Corectarea 
torenților*’, „Protec
ția muncii în indus
tria forestieră" etc.

L. CRISTESCU

Ca în fiecare joie, și în săp- 
tămîna trecută, comitetul 
U.T.M. de la exploatarea 

minieră din Pefrila a organizat la 
clubul muncitoresc din oraș o in
teresantă „joie a tineretului44. A 
fost o seară de prețioase învă
țăminte și destindere pentru toți 
cei prezenți. Pregătirea ei a în
ceput cu cîteva zile înainte. Mem
brii comitetului U.T.M. s-au întîl- 
nit din timp pentru a stabili pro
gramul „joii tineretului44. Ei au 
început prin a consulta părerea 
mai multor tineri mineri punîn- 
du-!e următoarea întrebare : ce 
doriți să cuprindă programul „foii" 
viitoare ?

B neinfeies din noianul de pro
puneri au fost selecționate și 
trecute în program sugestiile cele 
mai interesante.

— Acum să vedem cine răs
punde de fiecare problemă — 
și-au zis membrii comitetului 
U.T.M. Și sarcinile pregătirii fie
cărui punct prevăzut în program 
au fost distribuite judicios : Va
sile Golban — secretarul comite-

răspunde de întîlnirea fine- 
cu un vechi miner, alt fînăr 

de pregătirea sălii și a muzicii, 
Pîrja Viorel — de învățarea unui 
cîntec și de pregătirea recitatori
lor ; Bodelnos Ion — de jocurile 
distractive ș.a.m.d. Birourile or
ganizației de bază U.T.M. au pri
mit sarcina să popularizeze pro
gramul „joii tineretului44.

Programul a început. Bătrîni 
mineri vorbesc tinerilor despre 
viața grea și exploatarea sînge- 
roasă din trecut a maselor popu
lare, despre luptele minerilor sub 
îndrumarea partidului, pentru o 
viată mai bună. Tinerii ascultă cu 
atenție relatările vorbitorilor. Apoi 
se recită poezii despre mineri, 
despre viața lor de azi. Orchestra 
revarsă în sală acordurile unui 
minunat vals. Tinerii dansează. în 
pauza următoare, doi tineri, Coz- 
ma Rudolf, lăcătuș de mină, și 
Pădureanu Stere, maistru miner, 
își istorisesc pe scurt viața lor. 
E foarte interesantă. Și unul și 
altul au simțit din plin grija pă
rintească a partidului, a societății 
socialiste în creșterea și formarea

foarte

GH. BRUJAN
învățător

nu
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Pentru Joc trebuie să te 
îmbraci frumos. Și ce mi
nunate sînt costumele a- 
oestor tinere, membre ale 
echipei de dansuri de la 
Fabrica de tricotaje din 

bumbac-București.

lor ca oameni întregi, construc
tori ai vieții noi.

Intr-o altă pauză doi tineri s-au 
apropiat de o tablă de scris așe
zată în sală. Pe ea era scris tex
tul unui cînfec : „Să fii partidului 
Oștean". Dirijorul corului, și el 
lucrător în mină, începe „lecția” 
pentru învățarea cîntecului, care 
s-a desfășurat cu succes.

După alte cîteva dansuri, tine
rii mineri fac cunoștință cu tine
rii poeți Cezar Baltag, Grigore 
Hagiu și prozatorul Nicolae Bre- 
ban de la „Gazeta literară4* so
siți în mijlocul lor, precum și cu 
cîteva fragmente din operele lor. 
Urmează apoi jocuri distractive 
„sfoara cu surprize44, „dansul cu 
floarea" etc., care completează 
partea distractivă a „joii tineretu
lui". O joie interesantă, educafi- 

instructivă pentru toți tinerii.

i
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Biblioteca centrului școlar agri
col din Rm. Sărat numără aproa
pe 8.500 volume și este frecven
tată în mod obișnuit de un mare 
număr de cititori.

De cîtva timp însă, biblioteca
ra, tov. Măria Levenet, înregis- 
rroaza o creștere simțitoare a nu
mărului cititorilor. Numele elevi
lor Pavel Rotaru, Gheorghe Crea
ță, Constantin Cristache, Nicolae 
Grigore, Adrian Banu și ale mul
tor altora, sînt înscrise tot mai 
des în fișele lor de cititor. Aceas
ta își găsește explicația în faptul 
că, biroul organizației de bază 
U.T.M, desfășoară o intensă mun
că politică pentru antrenarea la 
concursul „Iubiți cartea" a unui

număr fot mai mare de elevi. In 
acest scop s-au organizat și se 
organizează diverse acțiuni de 
popularizare a cărții în rîndurile 
elevilor. De curînd comitetul 
U.T.M. a organizat o seară lite
rară. Cu acest prilej s-a citit din 
opera marelui dramaturg I. L. Ca- 
ragiale, iar elevii Buga Maria și 
Lucian Lalu au recitaț poezii de 
Mihai Beniuc și Maria Banuș.

Acțiunile întreprinse de organi
zația U.T.M. au determinat crește
rea 
roși 
tru 
ten

numărului de cititori. Nume- 
elevi se pregătesc astfel pen- 
obfinerea insignei de „Prie- 
al cărții".

TRONECI EUGENIA 
elevă

Din cei peste 500 de tineri 
care-i număra comuna noas
tră mai mult de jumătate au 
devenit purtători ai insignei 
„Prieten al cărții"-

Organizarea manifestărilor 
de masă în sprijinul concursu
lui „Iubiți cartea' este una 
din preocupările noastre per
manente. Lecturile în grup, 
tecenziile și prezentările de 
cărți, serile literare și de ghi
citori literare pe marginea 
bibliografiei concursului, au 
trezit un viu interes, bucurîn- 
du-se de o largă participare 
din partea tinerilor. De ase
menea noi organizăm deseori 
consfătuiri cu paiticipanții la 
concurs. Tema acestor con
sfătuiri o formează discutarea 
unei cărți în scopul de a-i 
face cît mai înțeles conținutul 
de idei. Iată cum procedăm. 
Am pus în discuție, de pildă, 
carnea „Așa s-a călit oțelul'4 
de N. Ostrovski. înainte de a- 
ceasta consfătuire noi am or
ganizat lectura pe grupe la

cercurile de citit. Aceste 
țiuni au dat posibilitatea 
toți tinerii sa cunoască 
cartea. Apoi pe baza 
material mai amplu, privind
conținutul cărții, prezentat de

ac
ea 

bine 
unui

de întrebări și 
tema: „Ce nu

sului a seiiloi 
răspunsuri cu 
am înțeles din bibliografia 
concursului'. La aceste seri 
tinerii care au citit toate căr
țile din una din lis*e au cerut

puține volume de versuri. La 
următoarea duminica a tine
retului, am organizat o seara 
de versuri „Tudor Arghezi" la 
care elevul Sava Nicolae, 
vațătoarele Stela Bleanda

in
și

Din experiența unei comisii a concursului „Iubiți cartea11
un 
cursului, 
despre subiectul operei, des
pre eroii și mesajul cărții, de
spre sursa de inspirație a au
torului etc. In astfel de con
sfătuiri noi am urmărit să 
aflăm, de fiecare dată, care 
sînt greutățile întîmpinate de 
tineri în lectură precum și 
felul în care îi ajută formele 
inițiate de noi pentru înțele
gerea celor citite.

De un real folos în ajutora
rea tinerilor a fost organiza
rea de către comisia conour-

membru al comisiei con
tinent au discutat

unele lămuriri asupra celor ce 
nu au înțeles ei de la prima 
lectură. Membrii comisiei au 
considerat că e mai bine ca 
aceste întrebări să fie puse 
în discuția tinerilor, adică să 
fie rezolvate chiar de partici- 
panții la concurs. în felul a- 
cesta discuțiile pe marginea 
cărților au devenit și mai vii, 
educative, iar membrii comi
siei și-au putut da seama în 
același timp și de stadiul de 
pregătire al participanților.

Tot în urma unei seri de în
trebări și răspunsuri, am cons
tatat că tinerii citesc mai

dinVictoria Enache au recitat 
versurile poetului.

Pentru recenzii asupra căr
ților noi am apelai și la tine
rii care sînt cititori pasionați, 
vechi purtători ai insignei 
„Prieten al cărții’. Astfel de 
recenzii au fost prezentate de 
elevul Sava Nicolae, la 
„Străinul" și „La cea mai 
înaltă tensiune", colectivista 
Maria Bodea la „Marna44, co
lectivismul Cioroiaș Gheorghe, 
la „Moromeții’ etc. Metoda 
aceasta a dat rezultate bune; 
pe de o parte s-a lămurit mai 
bine conținutul de idei al căi-

ții iai pe de altă parte exem
plul purtătorilor de insigne i-a 
stimulat pe ceilalți partici
pant la concurs în obținerea 
insignei.

întrucît în biblioteca comu
nei, la un moment dat, unele 
cărți din bibliografia concur
sului nu erau în suficiente e- 
xemplare, am procedat la 
schimburi de cărți între bi
bliotecile sătești din Războie- 
ni și Corugea.

Inmînarea insignelor „Prie
ten al cărții44 s-au făcut de 
fiecare data într-un cadru fes
tiv la căminul cultural, orga- 
nizîndu-se .și acțiuni cultural- 
educative la care au fost in
vitați toți tinerii din comună. 
Aceasta a stimulat dragostea 
tinerilor pentru lectură, mulți 
dintre ei cerînd să fie înscriși 
la concurs.

------•------

LAL ROMULUS

\

MARIANA IONESCU 
secretara comitetului co
munal U.T.M., comuna 

Casimcea, raionul Hîrșova

La standul de cărți de la în
treprinderea textilă „Dacia" 

din Capitală.
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Pe prim plan - întărirea
și dezvoltarea G. A. C

La Constanța s-au desfă
șurat lucrările conferin
ței organizației regiona

le U.T.M., în care s-a făcut 
o analiză multilaterală a ac
tivității desfășurate de orga
nele și organizațiile U.T.M., 
sub conducerea organizațiilor 
de partid, pentru mobilizarea 
tineretului la înfăptuirea sar
cinilor trasate de Congresul 
al III-lea al partidului pentru 
ridicarea economică și cultu
rală a regiunii.

Darea de seamă prezentată 
de tovarășul Gheorghe Tran
dafir, prim secretar al comite
tului regional U.T.M., a rele
vat atașamentul fierbinte al 
tineretului pentru politica în
țeleaptă a partidului nostru 
de industrializare socialistă a 
țării și de transformare so
cialistă a agriculturii, datorită 
căreia regiunea Dobrogea — 
în trecut una dintre cele mai 
înapoiate din țară — a cunos
cut o intensă dezvoltare eco
nomică.

Tinerii din întreprinderile 
regiunii, mobilizați de organi
zațiile U.T.M., (în această pe
rioadă 14.800 tineri au 
cipat la întrecerea 
socialistă organizată 
de sindicate) și-au 
adus o contribuție în
semnată la îndeplini
rea planului de stat.

In lucrările con
ferinței un loc cen
tral l-a ocupat ana
lizarea activității or
ganelor și organiza
țiilor U. T. M. pen
tru mobilizarea tineretului 
la dezvoltarea agriculturii so
cialiste.

în acești doi ani, sub în
drumarea atentă, părintească 
a partidului, organele și orga
nizațiile U.T.M., desfășurînd o 
rodnică muncă de educație 
comunistă, au îndreptat ener
gia și entuziasmul tineretului 
spre întărirea continuă a gos
podăriilor agricole colective și 
creșterea producției agricole 
vegetale și animale. A fost ast
fel evidențiată contribuția ti
nerilor colectiviști din G.A.C. 
din Siminoc la obținerea unei 
producții medii de 4.800 kg. 
porumb boabe la hectar și a 
unei producții de peste 2.000 
kg. froarea-soarelui. In confe
rință s-a vorbit mult și 
pre aportul deosebit pe 
l-au adus la obținerea 
producții mari la hectar 
rii din G.A.C.-urile din 
tepe, Baltăgești, Mircea Vodă, 
Satu Nou, Viișoara și altele.

Organizațiile U.T.M. au des
fășurat o intensă muncă po
litică pentru atragerea tinere, 
tului la dezvoltarea sectorului 
zootehnic. în perioada la care 
s-a referit darea de seamă au 
fost recomandați să lucreze în 
sectorul creșterii animalelor 
3.100 tineri, dintre care 800 
au fost pregătiți în cursurile 
organizate în G.A.S. La G.A.C. 
„înfrățirea” din Topraisar de 
exemplu, 9 tineri mulgători, 
aplitînd furajarea diferenția
tă și respectînd cu strictețe 
programul de grajd stabilit au 
obținut peste plan de la va
cile pe care le aveau în în
grijire 13.150 litri lapte.

Comitetul regional de partid, 
prin salutul adresat conferin
ței de tovarășul Vasile Vîlcu, 
membru al C.C. al P.M.R., 
prim-secretar al Comitetului 
regional de partid Dobrogea, a 
dat o înaltă apreciere activi
tății rodnice desfășurate în ul
timii doi ani de organele și 
organizațiile U.T.M. din re
giune. Comitetul regional de 
partid — a spus vorbitorul — 
apreciază munca entuziastă 
desfășurată de tineretul din 
regiunea noastră, care aduce 
o contribuție de seamă la în
deplinirea sarcinilor stabilite 
de cel de-al III-lea Congres 
al Partidului Muncitoresc Ro
mîn. Alături de vîrstnici, ti
nerii din regiunea noastră, 
sub conducerea organizațiilor 
de partid, muncesc cu entu
ziasm și își aduc contribuția la 
ridicarea producției și produc
tivității muncii, îmbunătăți
rea continuă a calității produ
selor realizarea de economii 
și beneficii peste plan.

Sub conducerea organizații
lor de partid, tinerii au adus 
un aport însemnat la înfru
musețarea orașelor și satelor 
regiunii noastre. Tinerii au 
plantat pomi, au amenajat 
parcuri» au muncit la construi
rea de noi cămine culturale, 
școli și la modernizarea dru
murilor. O contribuție de sea
mă au adus-o tinerii la lucră
rile importante de îndiguire, 
hidroameliorații, la irigări și 
desecări, 
ceasta la 
agricol a 
de teren,
tru creșterea producției cerea
liere în regiunea noastră.

Comitetul regional, 
tele raionale și 
de bază U.T.M.

parti-

față de anii precedenți — re
zultate mai bune în educarea 
comunistă a tineretului. A de
venit o practică a multor or
ganizații U.T.M. ca în adună
rile generale U.T.M. să facă 
cunoscute tineretului hotărîri- 
le partidului și guvernului 
nostru.

în continuarea cuvîntului 
său tovarășul Vasile Vîlcu s-a 
oprit asupra sarcinilor de 
mare răspundere care revin 
organelor și organizațiilor 
U.T.M. din regiune.

Ținînd seama că în perioa
da ce urmează, a spus vor
bitorul, în regiunea noastră se 
vor construi noi obiective in
dustriale, este necesar ca or
ganizațiile U.T.M. să-și con
centreze în mod deosebit a- 
tenția asupra muncii politice 
și organizatorice a tineretului 
pe aceste șantiere.

Comitetul regional, comite
tele raionale și organizațiile 
U.T.M., sub conducerea orga
nelor și organizațiilor de 
partid, vor trebui să intensi
fice munca politică în rîndu- 
rile tineretului din agricultu
ră, pentru ca acesta să-și a-

Conferința 
organizației regionale 

Dobrogea a U.T.M.

des- 
care 
unor 
tine- 
Beș-

contribuind prin a- 
redarea în circuitul 
unor suprafețe mari 
creînd condiții pen-

comite* 
organizațiile 

au obținut —

duca o contribuție însemnată 
la îndeplinirea sarcinilor sta
bilite de hotărîrea Conferinței 
regionale de partid în dome
niul agriculturii pentru ca în 
anul 1962 să se obțină o pro
ducție medie la hectar de cel 
puțin 1.800 kg. grîu și 2.400 
kg. porumb boabe la hectar 
în G.A.S., 1.500 kg. grîu și 
2.300 kg. porumb boabe la hec
tar în G.A.C., iar în anul 
1963 — 1.900 kg. grîu și 2.400 
kg. porumb boabe la hectar în 
G.A.C. De asemenea, tineretul 
trebuie să-și aducă contribu
ția la obținerea a cel puțin 
5.000 kg. porumb boabe la ha. 
de pe 37.000 ha. in 1962 și de 
pe 50.000 ha în 1963, ‘ 
condiții de neirigare.

Tovarășul Vasile Vîlcu 
vorbit apoi despre sarcinile ce 
revin organelor și organizații
lor U.T.M. pentru formarea 
conștiinței socialiste a tineri
lor muncitori, pentru crește
rea lor ca oameni înaintați.

Despre munca organizațiilor 
U.T.M. pentru educarea tine
rilor în spiritul colectivist, 
pentru mobilizarea tuturor ti
nerilor la întărirea gospodă
riilor colective, la creșterea 
producției agricole vegetale și 
animale, au vorbit numeroși 
delegați.

Tovarășii Constantin Vlă- 
doiu de la Siminoc și Constan
tin Trandafir de la Corn ana au 
arătat cum a muncit comite
tul organizației de bază U.T.M. 
pentru mobilizarea tinerilor 
colectiviști la munca în gos
podăria colectivă.

Noi — arăta tov. Constan
tin Trandafir — am acordat 
toată atenția întăririi politi- 
co-organizatorice a organiza
țiilor U.T.M. de brigadă. Or
ganizațiile U.T.M. de brigadă 
au vegheat ca toți tinerii 
să-și îndeplinească numărul 
de zile-muncă stabilite de a- 
dunarea generală a gospodă
riei. Operativ, organizațiile 
U.T.M. de brigadă au discutat 
și au luat măsuri pentru ca 
toți tinerii colectiviști să facă 
lucrări de bună calitate, să 
lupte alături de ceilalți colec
tiviști pentru îndeplinirea an
gajamentelor ce ni le asuma
serăm de a obține mari pro
ducții vegetale și animale.

Anul acesta — spunea tov. 
Constantin Vlădoiu de la Si
minoc — tinerii de la noi s-au 
angajat să depună toate efor
turile pentru ca gospodăria 
noastră să obțină de pe în
treaga suprafață cultivată cu 
porumb în condiții de neiriga
re o producție medie la ha de 
6.000 kg.

Un loc însemnat în dezba
terile conferinței l-a ocupat 
analizarea activității desfășu
rată de organele și organiza
țiile U.T.M. pentru dezvolta
rea sectorului zootehnic pro
prietate obștească și sporirea 
producțiilor de lapte și came. 
Tovarășii Gheorghe Berbeca, 
Ion Cîntăbine, Gheorghe Bîdu 
și alții au arătat că în pe
rioada care s-a scurs, tinerii 
recomandați să lucreze în 
sectorul zootehnic n-au fost 
peste tot suficient ajutați să 
se obișnuiască cu specificul 
acestei munci, să îndrăgească 
animalele, 
preocupare 
rea fetelor 
muncească 
au insistat 
lichidîndu-se în cel mai scurt 
timp aceste neajunsuri, orga
nele și organizațiile U.T.M. 
mobilizeze ..................

in

a existat o slabă 
pentru îndruma- 

spre a merge să 
în acest sector. Ei 
pe necesitatea ca

activ tineretul
să 
la

C'o p T
tn turneul internațional de 

tenis de cîmp de la Cairo, 
echipa R.P. Romîne alcătui
tă din I. Țiriac 
mureanu a învins 
lecționata R.A.U. 
mană a dispus cu 
Polonă.

și P. Măr- 
cu 2-1 se

ll. F. Ger- 
2-0 de R.P

va avea loc la 
Moscova.

★
Fotbaliștii sovietici,

Progresul 
martie la

II

★
Duminică, de la ora 18. in 

sala sporturilor de la Fio- 
reasca, în cadrul „Cupei cam
pionilor europeni" la volei, se 
va desfășura întîlnirea dintre 
echipele masculine Progresul 
București și TSKA Moscova.

Returul meciului TSKA—

care 
se pregătesc pentru turneul 
final al campionatului mon
dial de fotbal, au sosit joi la 
Budapesta. Timp de două 
săptămîni jucătorii sovietici 
vor susține meciuri de con
trol cu diferite formații de 
club, se vor antrena împreu
nă cu jucătorii maghiari și 
vor asista la meciuri din 
campionatul R. P- Ungare.

(Agerpres)

îndeplinirea sarcinilor stabi
lite de partid pentru dezvol
tarea sectorului zootehnic.

Comitetul regional U.T.M. 
—arăta în cuvîntul său tov. 
Alexandru Gavriliuc — va 
trebui să ajute comitetele ra
ionale U.T.M. în îndrumarea 
organizațiilor de bază din uni
tățile socialiste agricole, ținînd 
cont de situația economică 
concretă a fiecăruia. Pentru 
îmbunătățirea muncii de mo
bilizare a tineretului la înde
plinirea sarcinilor trasate de 
comitetul regional de partid, 
organizațiile de bază U.T.M. 
din G.A.S., G.A.C. și S.M.T. 
trebuie ajutate să se consoli
deze din punct de vedere po
litic și organizatoric în așa 
fel îneît să crească influența 
lor în masa largă a tineretu
lui, să muncească mai bine 
pentru ridicarea conștiinței 
politice a tinerilor de la sate.

In încheierea lucrărilor con
ferinței a luat cuvîntul tova
rășul Alexandru Kopandi, se
cretar al C.C. al U.T.M. Vor
bind despre necesitatea con
tinuei perfecționări a stilului 
de muncă al organizațiilor 

U.TJtf.. vorbitorul a 
amintit că nu trebuie 
să se piardă nici o 
clipă din vedere că 
tineretul trebuie să 
fie alături de co
muniști, în primele 
rin duri in producție, 
câ tinerii trebuie mo
bilizați spre a realiza 
și depăși sarcinile 
întreprinderilor și u- 
din care fac parte.

Noi construcții de locuințe in orașul UrzlcenL
» Foto t AGERPRES

Transportul lemnelor 
se face acum la timp

Spectacole muzicale 
studențești

Acțiuni ale tinerilor sibieni
pentru înfrumusețarea orașului

De vorbă cu tovarășul Nicolae Hurbeanu, 
președintele sfatului popular orășenesc

■fn fiecare an, din pri-
/ mele zile ale primă

verii in orașul Sibiu 
răsună cîntecele tinerilor 
oare participă la munca 
patriotică. în aceste zile ei 
chibzuiesc asupra unor noi 
acțiuni privind înfrumuse
țarea Orașului în care tră
iesc și muncesc. Acum în 
preajma sosirii primăverii, 
organizațiile U.T.M. din 
oraș au făcut o Seamă de 
propuneri privind partici
parea tineretului la munca 
patriotică pe care le-au tri
mis Sfatului popular al 
orașului.

și 3 
pro-

nităților 
Comitetele raionale au datoria 
sâ ajute concret fiecare orga
nizație de bază U.T.M., potri
vit specificului ei, pentru mo
bilizarea tuturor tinerilor co
lectiviști la realizarea produc
țiilor planificate de gospodă
rie, la dezvoltarea și întărirea 
ei economico-organizatorică.

în conferință — a spus to
varășul Alexandru Kopandi — 
s-a vorbit mult despre proble
mele muncii de educație co
munistă, sarcină principală a 
Uniunii Tineretului Muncitor. 
Avind însă în vedere condi
țiile și experiența existentă 
va trebui să facem să spo
rească eficacitatea muncii 
de propagandă și agitație, care 
va trebui să detună în același 
timp mai combativă. Organi
zațiile de la sate trebuie aju
tate să organizeze studierea și 
cunoașterea temeinică de către 
tineri a hotărîrilor partidului, 
să cunoască și să-și însușeas
că bine prețioasele concluzii 
ale Consfătuirii pe țară a ță
ranilor colectiviști și îndeo
sebi cele ce se desprind din 
cuvîntarea tovarășului Gheor
ghe Gheorghiu-Dej la această 
consfătuire.

Conținutul adunărilor gene
rale s-a îmbunătățit dar nu 
trebuie să ne mulțumim cu 
ceea ce am făcut Pentru ca 
acestea să devină peste tot 
o școală de educație comunistă 
a tineretului va trebui să 
ajutăm mai mult organiza
țiile de bază U.T.M. pentru ca 
acestea să dezbată temeinic 
probleme legate de rolul și 
sarcinile tineretului în întări
rea gospodăriei colective, mo
dul cum se achită utemiștii 
de răspunderile ce li s-au 
dat în activitatea economică 
a gospodăriei, problemele pri
vind formarea conștiinței noi, 
colectiviste a tineretului.

In încheiere, tovarășul A- 
lexandru Kopandi a spus : A- 
precierea pozitivă asupra 
muncii organizației regionale 
U.T.M. făcută în cuvîntul to
varășului Vasile Vîlcu, prim 
secretar al comitetului regio
nal de partid, precum și a- 
prederile făcute de partici
pants la discuții, ne conving 
că în Dobrogea avem un ti
neret harnic, care prin muncă 
entuziastă este participant 
activ la îndeplinirea hotărîri
lor partidului. In numele Bi
roului Comitetului Central al 
Uniunii Tineretului Muncitor 
vă doresc mult succes în acti
vitatea dv. viitoare.

★

Conferința a ales noul 
mitet regional U.T.M. și 
misia regională de revizie. In 
prima sa plenară, 
regional U.T.M. a reales ca 
prim-secretar pe tovarășul 
Gheorghe Trandafir.

I. ȘERBU

A utocamioane- 
le întreprin
derii fores

tiere Curtea de Ar
geș, cate transportă 
materialele lemnoa
se de la gura de 
exploatare „Valea 
lui Enache”, la de
pozitul final, tra
versează pentru a 
ieși la șosea un vad 
din albia pîrîului 
Tutănița. Atîta timp 
cît apa a fost în*

ghețată, traversa
rea vadului se fă
cea în bune con- 
dițiuni. Cînd apele 
s-au dezghețat, 
transportul a deve
nit anevoios.

Pentru înlătura
rea situației create, 
tinerii Tudose Fru- 
jinoiu — expeditor 
de materiale, 
tuseanu 
Preoteasa 
ghe, Vlad Ion, Ciu-

rea Gheorghe șl E- 
lena Ioana, munci
tori forestieri, au 
săpat un număr de 
21 șanțuri pentru 
dirijarea apei, cre
înd pentru autoca
mioane un drum 
bun de traversarea 
pîrîului Tutănița.

co- 
co-

comitetul

(Urmare din pag. l-a)

Mă-
Marin, 
Gheor-

VASILE 
ISPAȘOIU 

corespondent 
voluntar

Dezvoltă sectorul
ezultatele bune obținute 
anul trecut de colecti
viștii de la G.A.C. „Scîn- 
teia” din comuna Po

pești, raionul Focșani, în creș
terea păsărilor, i-au convins 
de importanța dezvoltării în 
continuare a sectorului avi
col. Astfel, încă de la începu
tul anului acesta, sectorul avi
col a fost înzestrat cu 4 in
cubatoare electrice automate 
de mare capacitate. Totodată 
au fost trimise pentru școla
rizare la centrul avicol Brăi
la, două tinere colectiviste.

Seară
Pentru a dezvolta la tinerii 

colectiviști dragostea fată 
de poezie, comitetul U.T.M. 

comunal din Seimenii Mari, raio
nul Medgidia, a organizat de cu
rînd o seară literară dedicată lui 
M. Eminescu — ,,Luceafărul poe
ziei rominești". Referatul prezen
tat a ajutat pe tinerii colectiviști 
să cunoască mai bine viața poe
tului, ideile sale înaintate, mesa
jul patriotic și frumusețea versu
lui eminescian.

în continuarea serii literare, ti
nerii colectiviști au citit versurile 
„împărat șî Proletar", „Scrisoarea 
IH-a’’, „Luceafărul** și altele.

La sfîrșit, ei au propus comi
tetului comunei U.T.M. să organi-

INFORMAȚIE
Vineri au părăsit Capitala, 

înapoindu-se în patrie. G. G. 
Sotnikov,
Asociației de prietenie sovie- 
to-romîne și I. V. Zotikov, 
adjunct al șefului secției ță
rilor socialiste europene din 
cadrul Uniunii asociațiilor 
sovietice de prietenie și legă
turi culturale cu țările străi
ne, care au fost oaspeți ai 
țării noastre cu prilejul sem
nării planului de colaborare 
pe anul 1962 între A.R.L.US. 
și Asociația de prietenie so- 
vieto-romînă.

vicepreședinte al

(Agerpres)

avicol
în gospodăria coînapoiate _

lectivă, cele două tinere au 
pus în funcțiune noile incu
batoare ce vor livra în acea
stă primăvară gospodăriilor a- 
gricole colective din împreju
rimi un număr de 52.800 de 
pui de o zi. Gospodăria noa
stră colectivă va crește în a- 
cest an un număr de 5000 pă
sări care, prin producția de 
carne și ouă, ne vor aduce un 
venit de circa 175.000 lei.

CONSTANTIN A. COSTICĂ
colectivist

literară
zeze și alte acțiuni pentru popu
larizarea poeziei romînești cla
sice și contemporane.

Orchestra Conservatorului 
„Gheorghe Dima” din 
Cluj susține periodic in 

fața studenților din institu
tele orașului nostru, diferite 
concerte. De curînd, in încă- 
pătoarea și frumoasa sală de 
spectacole a Casei de cultură 
a studenților, orchestra stu
dențească a interpretat un 
concert simfonic avind în pro
gram lucrări de Mozart, Ceai- 
kovski, S. Drăgoi, etc.

Sub îndrumarea dirijorală a 
lui Emil Simion, orchestra s-a 
comportat ca un colectiv unit, 
bine pregătit din punct de ve
dere artistic. Spectacolul a 
fost viu aplaudat de un nume
ros auditoriu.

GHEORGHE BUȘ
student

Au început arăturile 
de primăvară

In ultima săptămînâ, tem
peratura solului dobro
gean a crescut simțitor. 

Profitînd de acest fapt, tinerii 
tractoriști' de la S.M.T. Doro
banți ce deservesc „G.A.C.- 
Tîrgușor** și „G.A.C. -Dunărea", 
au început zilele acestea pri
mele arături de primăvară.

Țăranii colectiviști care au 
vizitat pe cîmp pe harnicii 
tractoriști și-au exprimat mul
țumirea lor pentru buna ca
litate a primelor lucrări exe
cutate.

— Zilele trecute Comitetul 
executiv a și luat în discuție 
propunerile tineretului, ne in
formă la începutul convor
birii noastre tovarășul NICO
LAE HURBEANU, președin
tele sfatului popular al orașu
lui. Să cercetăm împreună un 
prim obiectiv: terminarea lu
crărilor pentru amenajarea 
„Lacului tineretului

— Este vorba de o acțiune 
mai amplă, care a pornit din 
inițiativa tineretului sibian ?

— întocmai. Suprafața ac
tualului lac era o rampă de 
gunoi. In primăvara anului 
1961 tinerii au trecut la 
amenajarea acestui teren în
tr-un loc de odihnă. Tinerii au 
executat săpături de pămînt 
în volum de peste 3.200 metri 
cubi, taluzînd malurile lacu
lui pe o suprafața de 12.000 
metri pătrați. Taluzele au fost 
apoi însămînțate cu iarbă. 
Cele I hectare pe care se în
tinde lacul sînt acum de ne
recunoscut. încă din primele 
zile ale lui martie tinerii vor 
amenaja în jurul lacului 
alei cu plantații de flori. 
Tinerii vor ajuta la con
struirea unui debarcader 
care va fi înzestrat cu 
bărci pentru călătorii de agre
ment, caiace și canoe pentru 
practicarea canotajului. O ac
țiune de asemenea de mare 
amploare este reconstruirea 
stadionului „Metalul". Pînă 
nu de mult stadionul acesta 
avea o singură tribună, ne
încăpătoare. Acum în jurul 
stadionului este un adevărat 
șantier: se construiesc de 
jur împrejur tribune. Paralel 
cu aportul dat la reconstruirea 
stadionului, remarcabilă a 
fost contribuția adusă de ti
neret la lucrările privind con
struirea bulevardului care 
leagă centrul orașului de sta* 
dion. Aici tinerii au efectuat 
mii de ore de muncă patrio
tică. S-ar cuveni să facem a- 
cum un mic bilanț: anul tre
cut tinerii au plantat pe străzi 
2.700 arbori, au amenajat 
45.264 m2 zone verzi și 31.614 
m2 alei. Au mai curățat și în
treținut 396.000 m2 zone verzi, 
în aceste acțiuni s-au eviden
țiat în mod deosebit organiza
țiile U.T.M. de la Uzinele „In
dependența “ și fabricile „Re
publica”, „Drapelul roșu”, „7 
Noiembrie“, „Libertatea” pre
cum și elevii de la Școala de 
meserii, Centrul școlar fores-

tier, Școala medie nr. 1 
și Centrul școlar tehnic 
fesional.

— Un bilanț bogat care _ 
zlntă o garanfie de preț a vii
toarelor acțiuni inițiate de ti
neret privind continua în
frumusețare a orașului.

— Neîndoielnic. De aceea 
noi am și trecut la discutarea 
propunerilor organizațiilor 
U.T.M., pentru a stabili tot
odată și măsurile ce trebuie 
luate pe planul gospodăriei 
locale. In parcul natural 
„Dumbrava11 noi vom ame
naja un muzeu etnografic 
care se va întinde pe circa 
48 hectare. Aici tineretul s-a 
angajat să execute în ore de 
muncă patriotică săpături, ni
velări de teren, amenajarea 
aleilor de acces. Interesantă 
se anunță a îi și propunerea 
utezruștilor stației C.F.R. a 
orașului.

— In ce constă ?
— Prima cunoștință cu ora» 

șui nostru oaspeții o fac incă 
din tren. Și nu-i deloc plăcut 
să vezi pe marginea căli fe
rate, terenuri virane, gropi 
etc. De aceea inițiativa lor 
privind amenajarea unor spa
ții verzi pe lingă calea ferată 
va incinta ochiul vizitatorilor 
orașului nostru și le-va vorbi 
din primul moment despre 
grija cu care ne preocupăm ca 
orașul nostru să fie pe zi ce 
trece cit mai frumos, acțiune 
în care tineretul sibian lu- 
crează cu multă hărnicie.

★
într-adevăr tinerii din Sibiu 

se dovedesc pasionați pentru 
înfrumusețarea orașului lor. 
Se cuvine ca acțiunile iniția
te cu succes anul treCUt să fie 
continuate cu aceeași grijă și 
în acest an. Primăvara bate 
la ușă și ne anunță timp deo
sebit de 
nile de 
șuiul.

pre-

prielnic pentru acțiu- 
înfrumusețare a ora-

VASILE RANGA

desfășurare
(Urmare din pag. I-a)

ION FURTUNA
profesor

M. DUMITRESCU 
corespondent voluntar

Centiul avicol Mihăilești, regiunea București. în acest an colectivul acestui centru 
avicol va livra gospodăriilor colective din regiune 550.000 pui de o zi. Pînă în prezent 

au și fost expediați aproape 50.000 pui de o zi.
Foto : AGERPRES

Dacă aș fi din nou student...

— Eu, gata: îs colectivist, 
repetiția piesei despre 

colectiviști, „Lădița de cam
panie", urma mai cu spor 
după aceea.

La fel la începutul și sfir- 
șitul serii literare închinate 
paginilor de literatură inspi
rată din munca înfrățită a co
lectiviștilor. La fel așteptînd 
la cămin începutul emisiunii 
la aparatul de televiziune nou- 
nouț. La fel la capătul expu
nerilor pe teme agrozootehni
ce. Hotărîrea fiind coaptă, do
rința tinerilor de a-și dărui e- 
nergia colectivizării devine, sub 
conducerea organizației de 
partid practica muncii coti-, 
diene. Utemistul Viorel Ne
grea, deputat în sfatul popu
lar comunal, s-a numărat prin
tre cei mai buni agitatori. în 
numai 3 zile de agitație inten
să — 23, 24 și 25 februarie 
cele 46 de familii din satul Po
iana cu Cetate intrară în gos
podăria colectivă. In Valea 
Satului, Cărbunari, în Sperieți 
zeci de înscrieri; procentul 
colectiviștilor depăși jumătate. 
Vasile Boboc, inimosul, își îm
plini visul de a o vedea pe 
maică-sa cum se pornește spre 
sfat cu cererea scrisă de el pe 
care ea și-a așternut semnă
tura. în fiecare zi, Elena To
ma, instructoare superioară de 
pionieri avea bucuria de a 
primi un raport excepțional 
însoțind salutul voios de pio
nier :

— Tovarășă instructoare, 
rostea la 8 dimineața subțirel 
Valeria Bîrlădeanu, fata lui 
Sandu Bîrlădeanu, de ieri și 
tata e colectivist!

— Și tata, striga Elena lui 
Petru Maftei.

Multe alte glasuri multipli
cau : și tata! Mîndria purtă
torilor de cravate roșii este 
mare și întemeiată. Au avut 
și ei un cuvint de spus. La 27 
februarie, la ora 20,00, după 
ultima centralizare a situației 
comuna Grajduri avea 66 la 
sută din familii și 69 la sută 
din suprafața de teren în ca
drul gospodăriei colective. Sta
bilirea exactă a zilei fi orei e 
necesară: o cere ritmul co
lectivizării. La ora apariției 
acestor rînduri socialismul a 
câștigat aici poziții noi.

intta ca absol-

teiiile, studenții sâ pornea
scă la asalt. Primul lucru 
de care m-aș folosi azi, ca 
student, ar fi să utilizez din 
plin planificarea metodică, 
organizarea sistematică a 
muncii pe care mi le oferă 
sistemul de învățămint actu
al. Studenții noștri nu-și dau 
seama cîtă energie se cheltu
iește pentru ca această orga
nizare a pregătirii lor să fie 
cît mai precisă și cît mai ju
dicios îndrumată. Dacă aș fi 
astăzi student m-aș ține 
strict de toate normele pe 
care le oferă planul de învă- 
țămînt și, înainte de toate 
aș înțelege un lucru: din 
prima zi de facultate să ur
mez cu strictețe cursurile și 
lucrările practice. Să nu las 
să treacă nici o săptămînâ 
fără un temeinic studiu indi
vidual, să nu pierd nici o ora 
de curs, de lucrări practice, 
de stagiu, care îmi dau posi
bilitatea sâ mâ pregătesc se
rios pentru practica medicală

mea 
forma

posibilita- 
o baza fi- 
mele me-

care, 
mea.

Fi
la 

ofe-

în care voi 
vent.

In vremea 
tea de a-mi 
lozofică a gîndirii
dicale era ca și inexistentă. 
Am frecventat odinioară cîte- 
va cursuri la Facultatea de 
filozofie. Profesorii, atunci la 
modă, etalau o filozofie idea
listă, complicată, pe 
cu toată străduința 
n-am putut-o înțelege,
rește, am renunțat. Azi, 
fiecare facultate ți se 
ră un curs științific, larg 
de filozofie materialist-dia- 
lectică. Aci nu mai bîjbîi 
într-o metafizică nebuloasă. 
Primești metodica, noțiunile 
fundamentale, ușor de înțe
les, progresiv, din oră în oră, 
pentru ca la sfîrșit să-ți dai 
seama că ți-ai însușit o con
cepție filozofică justă, știin
țifică, cea mai înaintată con
cepție despre natură și socie* 
tate, care t© va călăuzi în
strădaniile tale de medic
gînditor, de cetățean. De a- 
ceea, una din principalele
sarcini pe care mi-aș im
pune-o de la bun început, și

a cărei îndeplinire aș urma-o 
cu deosebită grijă, ar fi să 
studiez cu temei filozofia 
marxist-leninistă. Studentul 
este, și va fi cu atît mai 
mult atunci cînd va începe 
exercitarea profesiei sale, un 
participant activ la marea 
operă de construcție socia
listă înfăptuită de harnicul 
nostru popor, condus de 
Partidul Muncitoresc Romîn. 
Marxism-leninismul este ideo
logia care călăuzește aceas
tă operă. însușirea lui este 
astăzi pentru un intelectual o 
necesitate vitală.

Viața universitară oferă 
studentului posibilitățile ne
bănuite odinioară, de a-și 
lărgi orizontul intelectual. 
Planificarea orelor de cursuri, 
a studiului individual îi lasă 
destul timp liber pentru ca 
să frecventeze conferințele, 
muzeele, teatrele, concertele 
din orașul său universitar. 
Un medic nu are voie să se 
limiteze la cunoașterea omu
lui sănătos sau bolnav fizic. 
El trebuie să înțeleagă omul 
în toată complexitatea sa so-

ciald și culturală. De aceea, 
aș profita într-o măsură lar
gă de tot ce mi se oferă, nu 
numai receptiv ci și produc
tiv. Productiv, la cercurile 
științifice, care îl învață pe 
student să depășească bu
chiseala și să creeze și el 
ceva ; la cercurile artistice, 
unde poate să-și dezvolte 
gustul și înțelegerea pentru 
artă și să dea și el ceva din 
talentul 
trat. Ce 
pentru 
pot eu 
într-un 
matori, 
spectator, ci să-mi cultiv ta
lentul, așa cum fac tinerii 
noștri studenți în brigăzile 
artistice, la casa lor de cul
tură.

In sfîrșit, în această or 
dine de idei aș mai atinge 
problema bibliotecii perso
nale. Cartea în țara noastră 
este accesibilă maselor largi. 
Fiecare 
permite 
fiecare 
înainte

cu care este înzes- 
fericire ar fi fost 

mine, odinioaiă, să 
însumi juca teatru 

colectiv de artiști a- 
să nu fiu numai un

student își poate 
sâ-și cumpere în 

luna o carte bună, 
de toate aș renunța

la prostul obicei să mă 
mulțumesc cu notițele lua
te în pripă la curs. Ca vi
itor medic trebuie să am o 
bibliotecă de specialitate so
lidă la care să pot face apel 
în fiecare clipă. Aș găsi că 
e datoria mea să cumpăr, 
rînd pe rind, excelentele ma
nuale și tratate din toate 
specialitățile medicale, care, 
mai tirziu, pe teren îmi vor 
fi sfătuitoare neprețuite. Dar 
și cartea bună, care depă
șește preocupările profesio
nale, trebuie să fie prezentă 
în viitoarea mea bibliotecă: 
cărți fundamentale din do
meniul filozofiei, științelor 
naturii, literaturii, istoriei și 
artei, cărți care m-ar aju
ta să nu fiu numai un sim
plu medic profesionist ci și 
un medic cult, un medic 
cetățean. Așa cum trebuie 
să fie medicul de astăzi al 
țării 
om 
cea 
fie - 
caracterizat de cea 
umană morală — morala co
munistă.

noastre socialiste — 
de știință, călăuzit de 
mai înaintată filozo- 

- marxism-leninismul —, 
de cea mai

I

rețineți din timp 
locuri pentru concediul de 
odihnă sau tratament în 

stațiunea balneară 
preferată

AGENȚIILE 
O.N.T. CARPAȚI 

din toată țara au pus în 
vînzare BILETE PENTRU 
LUNILE APRILIE — MAI 
IUNIE în stațiunile :

OLĂNEȘTI (boli ale apa
ratului digestiv și gla lor 
anexe, urologie); S0\ A 
(reumatologie și ginecolo
gie); VICTORIA „9 Mai" 
(reumatologie) ; VICTORIA 
„1 Mai" (reumatologie); 
BUZIAȘ (boli cardio-vas- 
culare); SLANIO MOLDO
VA (boli ale aparatului di
gestiv și ale glandelor a- 
nexe; CALIMANEȘTI (boli 
ale aparatului digestiv și 
glandelor anexe, urolo
gie și boli profesionale); 
CĂCIULATA (boli ale apa
ratului digestiv și glande- 
lon anexe, urologic).

Plata eșalonată. Tarife 
reduse pînă la 31 mai, 50’/» 
reducere pe C. F. R. si 
I.R.T.A.



PESTE
mesaj

Foto : TASSo importanta descoperire a savanelor sovietici

și Nigeriei
Copii moscoviți în timpul 
unui spectacol prezentat 
pentru ei la Palatul pio
nierilor din Capitala 

U.R.S.S.

HOTARE»
Rezolvarea urgentă a problemei 
dezarmării - cerința popoarelor
Mesajele trimise de N. S. Hrușciov 

primilor miniștri ai Italiei
MOSCOVA 2 (Agerpres) 

T-A.S.S. transmite: N. S. 
Hrușciov, președintele Consi
liului de Miniștri al U.R.S.S. 
a adresat lui Amintore Fan- 
fani, președintele Consiliului 
de Miniștri al Italiei, un me
saj în legătură cu răspunsul- 
acestuia la propunerea guver
nului sovietic de a se începe 
lucrările 
state cu 
de state

N. S. 
că este greu să fii de 
cu propunerea primului 
nistru al Italiei de a se amîna 
participarea oamenilor de stat 
cu cele mai înalte funcții pînă 
în „stadiul critic sau final" al 
tratativelor.

Comitetului celor 18 
participarea șefilor 

sau guverne. 
Hrușciov a subliniat 

acord 
mi

Exprimîndu-și speranța că 
dl. Fanfani și guvernul con
dus de el vor depune eforturi 
pentru ca tratativelor dela Ge
neva sâ li se asigure un în
ceput încununat de succes, 
N. S. Hrușciov a atras a- 
tenția asupra faptului că toc
mai conducătorilor la cel- mai 
înalt nivel, le esie mai ușor 
să manifeste, prin cor.:ac:e 
personale, încredere față de 
intențiile și propunerile ce
leilalte părți și să creeze o 
atmosferă favorabilă pentru 
găsirea căilor in vederea a- 
propierii pozițiilor părților.

*
MOSCOVA 2 (Age-^xes). — 

TASS transa 4e: N. S. Hrușbov, 
președ^tee Cons>Wui de M

Lri al U.ILS-S., a trimis un 
primului ministru al Nigeriei, Abu
bakar T. E&ewa, în legătură cu 
răspunsul său la propunerea gu- 
wrnuiui sovietic de a începe lu
crările ComHetului celor 18 pen
tru dezarmare la cel ma» înalt

0 NOUA ETAPA 
ENIGMELOR

IN DEZLEGAREA 
MATERIEI

„Dezarmarea — o necesitate
imperioasa

ROMA 2 (Agerp-es) — e- 
gătură cu apropiata con-'e- - ă ce 
la Geneva a Comitetului ce’oe 18 
state pentru dezarmare, M șcarea 
italiană pentru pace a trim s un 
mesaj șefilor guvernelor Ane e 
și U.R.S.S., președinților S.U.Â. ; 
Franței. Partizanii pac d n 
lia cheamă conducători, -j- 
puteri sa contribuie la succes, 
lucrărilor Comitetului celor 12 
Ei își exprimă speranța că e- 
gătură cu apropiatele trat»1 ve 7-- 
vernele acestor puteri ..ș 
asuma obligații serioase

o-ă.

nucleare in
pașesscî 
că* oare.

MOSCOVA 2 (Agerpres). — 
TASS transmite: După cum a 
anunțat la 2 martie acad. Dmitri 
Skobelțîn la o ședință a Prezi
diului Academiei de Științe a 
U.R.S.S., oamenii de știinjă so
vietici au reușit să pătrundă în 
adincul particulelor elementare 
cunoscute sub denumirea de nu
cleon:. El a spus că această des
copere a fost realizată de către 
cercetători de la Institutul de fi
zică „Lebedev" din cadrul Acade
miei de Științe a U.R.S.S. Totodată 
au fost cercetate particulele raze
lor cosmice.

Acad. Skobelțîn a subliniat că 
„a fost străbătută o nouă etapă 
în dezlegarea enigmelor materiei".

Descoperirea s-a făcut aplicîn- 
du-se o nouă metodă de cerce
tă/. experimentale, așa-numitul 
„calorlmetru de ionizare".

Savantul sovietic a subliniat că 
caiorimetrul de ionizare permite

să se măsoare în mod sigur 
gia particulelor razelor cosmice 
și, cu cît mai mare este această 
energie, cu atît mai precise sînt 
măsurătorile.

Referindu-se la perspectivele 
cercetărilor, acad. Skobelțîn a 
arătat că structura materiei va fi 
studiată cu ajutorul particulelor 
razelor cosmice — „proiectile" cu 
forța maximă de străpungere.

Instalația la elaborarea căreia 
lucrează fizicienii gruzini va avea 
o însemnătate deosebită pentru 
aceste lucrări.

ieraî e. 
pace, sa

Guvernul francez pe poziții 
obstrucționiste

PARIS 2 (Agerpres). — 
TASS transmite: în oadnl 
unei conferințe de presă t. 
ta la 2 martie, purtătorul de 
cuvînt al Ministerului Afare- 
rilor Externe al Franței c în
cercat să justifice poz'.:a ne
gativă a guvernului francez 
față de propunerea lui .V. S. 
Hrușciov ca lucrările Comite
tului celor 18 pentru dezarma
re să înceapă la nivelul șefe
lor de guverne.

S. U. A. reîncep exploziile
atmosferă

Reviriment ideologia 
în rîndul tineretului 

american"
Un interviu al lui Gus Hali

NEW YORK 2 (Agerpres). 
TASS transmite : Unul din 
conducătorii Partidului Comu
nist din S.U.A., Gus Hall, a 
acordat corespondentului a- 
genției TASS un interviu, îm- 
părtășindu-i impresiile asupra ' 
recentei sale călătorii prin re
giunile din nord-vestul țării, 
în timpul căreia el a expus 
concepțiile Partidului Comu
nist din S.U.A. în fața a mul
tor zeci de mii de americani.

„Aceasta a fost una din cele 
mai interesante călătorii din 
viața mea, a spus Hali, și con
sider că rezultatele ei simbo
lizează ceva cu totul nou în 
țara noastră — un reviriment 
ideologic de masă în rîndul ti
neretului american și studen
ților americani". Acest lucru 
a fost cel mai bine exprimat 
de un student, la întrunirea 
de la Universitatea din Ore
gon. „Pentru actuala genera
ție de studenți americani, a 
declarat el, marxism-leninis-

Ultracolonialiștii intensifică
acțiunile teroriste în Algeria

mul și concepțiile comuniste 
reprezintă o manifestare fi
rească a gîndirii, pe care ei 
doresc să le studieze în mod 
serios".

Referindu-se la cuvîntarea 
sa ținută la Universitatea din 
Oregon, la care au participat 
12.000 de persoane, Hall a a- 
rătat că aici ultrareacționarii 
au suferit o înfrîngere ruși
noasă.

La această întrunire, Hali 
a răspuns la întrebări timp de 
o oră și jumătate.

întrebările studenților, a a- 
rătat Hali, s-au referit în spe- 
fial la următoarele : Ce este 
socialismul ? Ce este comunis
mul ? Cum vede Partidul Co
munist din Statele Unite calea 
spre socialism în S.U.A.? Care 
sînt problemele coexistenței 
pașnice ?

Gus Hall a subliniat că stu
denții au ascultat cu înțele
gere cele spuse de el în le
gătură cu faptul că este cu 
neputință să se importe sau 
să se exporte revoluția și au 
fost de acord că afirmațiile 
cu privire la exportul revolu
ției socialiste nu sînt decît 
o absurditate.

Gus Hall a fost întrebat 
care este, după părerea sa, 
cauza progresului ideologic 
de masă în rîndul tineretului 
american. El se datorește unei 
serii întregi de evenimente, 
unei serii întregi de influen
țe, a răspuns Hali. Noua ge
nerație începe să se reflecte 
epoca nouă în care se dezvol
tă... Problemele care stau în 
fața generației actuale 
dese faptul că în lume 
două sisteme de state, 
glindesc, de asemenea,
că socialismul este o realitate, 
că el

Un
mare 
țeleg
că tot ce se vorbește despre 
Uniunea Sovietică este o min
ciună. Tineretul vrea să cu
noască adevărul.

Gus Hall a declarat că a 
primit invitația să ia cuvîn- 
tul la încă opt colegii din ves
tul S.U.A. și la două școli 
medii. în afară de aceasta el 
a primit o invitație din par
tea Comitetului cetățenilor de 
frunte ai orașului Tacoma 
(statul Washington), unde ul
trareacționarii au reușit să in
timideze autoritățile locale o- 
bligîndu-le să interzică 
vintarea 
membrii 
municat 
tru cele
și că, dacă el va fi de acord, 
ei vor organiza un mare mi
ting — fie chiar în cîmp des
chis — dacă nu vor putea ob
ține o sală.

algerian, urmat de încetarea 
focului, se precizează net, si
tuația care continuă să se în
răutățească din marile orașe, 
mai ales la Alger și Oran, 
determină cercurile G.P.R-A. 
să-și pună în mod legitim 
problema: în ce măsură 
Franța va fi gata să asigure, 
prin armata sa și europenii 
din Algeria, respectarea even
tualei încetări a focului. 
Dacă guvernul francez este 
cu adevărat hotărît la o so
luție pașnică și trainică a 
conflictului, dacă 
hotărît să asigure respecta
rea eventualelor 
asupra încetării focului, este 
necesar ca chiar din acest mo
ment să pregătească toate con
dițiile practice necesare".

TUNIS 2 (Agerpres). - 
Continuarea și intensificarea 
acțiunilor teroriste ale ultra- 
colonialiștilor în Algeria stîr- 
nește neliniștea observatori
lor politici francezi și alge
rieni, care subliniază că aten
tatele puse la cale de O.A.S. 
urmăresc în mod evident să 
saboteze realizarea încetării 
focului și rezolvarea pașnică 
a problemei algeriene. în le
gătură 
nicat 
Presse 
Tunis 
loc în ...
guvernului provizoriu al Re
publicii Algeria, în cadrul 
căreia s-a discutat situația 
de încordare care se menți
ne pe teritoriul Algeriei ca 
urmare a acțiunilor teroriste 
ale ultracolonialiștilor.

In special, scrie agenția ci
tată, s-a discutat situația 'din 
Oran unde, în urma unor a- 
tentate O.A.S., populația al
geriană a organizat demon
strații de protest care au 
fost atacate de poliția fran
ceză. Referindu-se la faptul 
că în general ultracolonia
liștii își continuă nepedepsiți 
în toate orașele Algeriei ac
țiunile criminale împotriva 
populației civile algeriene, 
agenția citată scrie : „In mo
mentul în care perspectivele 
unui acord politic franco-

oglin- 
există 
Ele 0- 
faptul

Rezultate parțiale 
ale alegerilor din India

DELHI 2 (Agerpres). — Numă
rătoarea voturilor exprimate în 
recentele alegeri parlamentare din 
India se apropie de sfîrșit. De pe 
acum se poate spune că partidul 
Congresul National Indian al pri
mului ministru Nehru a obținut 
majoritatea absolută în Camera 
Inferioară a Parlamentului, care 
cuprinde în total 494 de depu
tat i Din cele 470 de locuri în 
Parlament atribuite deja, 338 au 
revenit partidului Congresului, 29 
Partidului Comunist din India,

O mare victorie a obținut Kris
hna Menon, ministrul Apărării, îm
potriva căruia cercurile reacționa
re indiene precum și imperialiștii, 
au desfășurat o campanie furibun
dă deoarece el a luat adesea o 
poziție hotărît antiimperialistă și 
anticolonialistă.

Este, de asemenea, semnifica
tiv, după cum subliniază ziarul 
„Indian Express", că aproape 
toți liderii partidelor reacționare 
de dreapta au fost înfrînți.

cu aceasta, un cornu
al agenției Algerie 
Service anunță din 

că la 1 martie a avut 
acest oraș o ședință a

ed este

acorduri

există, că el acționează, 
număr din ce în ce mai 
de tineri americani în
că ei sînt dezinformați,

lor“. In același timp, potrivit 
agenției Associated Press, 
..surse diplomatice din capi
tala americană au anunțat că 
guvernul Statelor Unite a co
municat de acum primului 
ministru al Japoniei, Ikeda, 
hotărîrea S.U.A. de a relua 
experiențele nucleare în at
mosferă".

Reflectind îngrijorarea de 
care sînt cuprinse cercurile 
largi ale opiniei publice față 
de această acțiune a guvernu
lui american, mfluentul ziar 
.Nev York Times" și-a ex
primat la 2 martie ^regretul*’ 
față de știrile potrivit cărora 
preșecm^ie Kennedy a hotă- 
rit reluarea experiențelor nu
cleare. ^Această hotfrfre — 
scrie z_arul — urmează unor 
presiuni crescinde pentru re
luarea unor asemenea expe
riențe din partea consilierilor 
preșeriEntelui ca și a Congre
sului S.UA-. «Avem îndoieli 
în ce privește înțelepciunea 
acestei hotâriri — adaugă zia
rul — îndeosebi acum, cu 
două săptămîni înaintea des
chideri. conferinței pentru 
dezarmare de la Geneva".

per-^nțe-

ruor Ex

ta*
a sdopca

Anglia a reînceput 
exploziile nucleare 

subterane

Aspect de la demonstrația populației orașului japonez Iwakuai pentru d—ființrnea 
bazei aeriene americane

WASHINGTON 2 (Ager
pres). — Comisia pentru ener
gia atomică a S.U.A. a anun
țat că la 1 martie pe poli
gonul experimental din Ne
vada a avut loc o explozie 
subterană a unti bombe nu
cleare engleze.

După cum subliniază agen
ția United Press Internatio
nal, aceasta este prima oară 
cind se anunță o explozie a- 
tomică subterană engleză în 
ultimii trei ani.

Agenția France Presse 
reamintește că pe baza unui 
acord încheiat recent între 
Anglia și S.U.A., Marea Bri
tanic a consimțit să pună la 
dispoziția S.U.A. poligonul 
pentru experiențe nucleare 
din insula Christmas (Ocea
nul Pacific) primind în 
schimb posibilitatea de a fo
losi dispozitivul subteran a- 
merican din deșertul Ne
vada.

Canibalul-economist

Lovitură de stat militară 
in Eirmania

prece-

RANGOON 2 . (Agerpres). — 
La 2 martie, ora 8,45 (ora lo
cală), comandantul suprem al 
armatei birmaneze, generalul 
Ne Win, a anunțat la postu
rile de radio că armata a pre
luat puterea în țară, printr-o 
lovitură de stat militară care 
a avut loc în noaptea 
dentă.

După cum anunță cores
pondentul agenției United 
Press International, premierul 
U Nu și membrii guvernului 
său au fost arestați de către 
armată. Pe străzile Rangoon- 
ului patrulează tancuri și ma
șini blindate. Corespondentul 
agenției Reuter anunță că u- 
nități de tancuri și artilerie 
au sosit la Rangoon venind 
de la bazele lor din apropie
rea orașului. Aeroportul din 
capitala Birmaniei a fost în
chis pentru orice trafic. Tot
odată în țară a fost instituită 
cenzura.

Armata a preluat, controlul 
asupra oficiului telegrafic și 
a tribunalelor. Clădirea par
lamentului — anunță cores
pondentul agenției United 
Press International — este în
conjurată de un cordon de 
trupe iar deputății sînt opriți 
să intre.

Potrivit relatărilor cores
pondentului agenției France 
Presse, preluarea puterii de 
către armată a avut loc fără 
lupte, iar populația a luat cu
noștință de această lovitură 
de stat abia la ora 8,45 cînd 
a fost difuzată declarația ge
neralului Ne Win.

Generalul Ne Win a decla
rat că această lovitură de stat 
a fost efectuată datorită „si
tuației din țară care continuă 
să se înrăutățească" și că a 
fost constituit un „consiliu re
voluționar". După cum anunță 
agenția Reuter, Consiliul re
voluționar a dat publicității 
în după-amiaza zilei de 2 
martie lista membrilor noului 
guvern, din care fac parte, cu 
o singură excepție, numai mi
litari.

Generalul Ne Win deține 
portofoliile Apărării, Finanțe
lor și Justiției.— - - •- - -

GENEVA 2 (Agerpres). — 
între 27 februarie și 1 martie, 
la Geneva a avut loc sesiunea 
a XXX-a a Comitetului Exe
cutiv al Biroului Internațional 
de Educație, la care au luat 
parte delegați din peste 45 de 
țări. Din partea R. P. Romîne 
a participat tovarășul Ștefan 
Bălan, adjunct al ministrului 
învățămîntului și Culturii, 
vicepreședinte al Comitetului 
Executiv. Reprezentantul ro- 
mîn a salutat primirea în rîn
dul organizației a noilor 
membri: Guineea, Nigeria și 
Iordania.

pu
sa. Hall a spus, că 
comitetului i-au co
că le este rușine pen- 
petrecute la Tacoma

însemnări
O ȘCOALĂ A CRIMEI

Ratificat in numai 
trei minute...

ATENA 2 (Agerpres).
TASS transmite: Parlamen
tul grec a ratificat acordul 
cu privire la aderarea Gre
ciei la „Piața comună" vest- 
europeană. Numai trei minu
te i-au trebuit majorității 
guvernamentale pentru ratifi
carea unui acord care, după 
cum au subliniat mulți de- 
putați, amenință poporul grec 
cu numeroase nenorociri. Re
prezentanții E. D. A. și ai 
Partidului Național Agrar au 
votat împotriva acordului. 
Ei au subliniat că intrarea 
Greciei în „Piața comună" va 
constitui o catastrofă națio
nală pentru Grecia.

„Consilierii" militari ame
ricani in acțiune în Viet
namul de sud. Ei îi ajuta 
activ pe mercenarii clicii 
lui Ngo Dinh Diem sa te
rorizeze populația care s-a 
ridicat la lupta împotriva 

odioasei dictaturi

unoscutul ziarist 
american Norman 
Cousins scria de
unăzi : „Televiziu
nea americană 
s-a transformat 
într-un factor de

infecție morală. Prin canalele 
televiziunii americane se 
scurg nenumărate obscenități 
și murdării pe care bunul 
simț al americanilor de rînd 
nu le plasează 
de rezidurilor 
salubritate, 
sînt de-a dreptul terorizați".

Președintele Comisiei Fe
derale de Comunicații a 
S.U.A., Newton Minov, a fost 
nevoit să recunoască faptul 
că „televiziunea americană 
constituie în momentul de 
față un vast pustiu în care 
se împletesc plictiseala și re
latările despre crime".

După cum anunță agenția 
„United Press International", 
președintele subcomisiei Se
natului pentru problemele 
delicvenței juvenile, Thomas 
Dodd a declarat că, potrivit 
unei cercetări a subcomisiei 
pe care o conduce, numărul 
filmelor despre crime și vio-

prea departe 
canalelor de 

Telespectatorii

D-l Lorent Shister se consideră 
economist. E o chestiune care-l 
privește. Dar el a vrut să se laude 
cu erudiția lui și iată ce a ieșit: 
„Nu știu dacă Marx poate să în
vețe ceva pe cineva. în ce mă 
privește nu face decît să-mi în
curce ideile".

Ar fi ridicol să luăm apărarea 
lui Marx împotriva lui mister 
Shister din Tennesse. Vrem doar 
să menționăm una din „ideile" 
profunde ale numitului economist 
american : „în timpul actual — 
scrie el —? lumea se află în chinga 
dilemei monstruoase creată de ea 
singură : ori să lărgească consu
mul cu ajutorul războaielor, ori să 
reducă producția plin criză și 
șomaj. Economia de război ră- 
mîne cea mai ideală economie. 
Ea asigură profituri record și 
prosperitate pentru toți".

Cu toată dorința de a fi poli- 
ticoși nu putem spune că domnul 
Shister e original. Teoria lui nu-i 
decît un plagiat. Și dacă părin
tele economiștilor hifleriștî, Som- 
bart, ar mai trăi, el ar pretinde 
cu siguranță drepturi de autor. 
Altceva dorim însă să remarcăm :

absurditatea acestor 
Shister vrea 
că bombele 
izvoare de lapte și miere și că 
drumul spre prosperitate trece 
prin cimitirele unui nou măceL

Toate aceste speculații ar pă
rea stupide dacă n-ar fi însoțite 
de alte manifestări găiăg oase : 
uruitul uzinelor americane de ar
mament, exploziile nucleare de 
pe poligoanele din Nevada, fișii- 
tul bacnotelor pe care le numără 
domnii Morgan, Dupont și alfi 
regi al bombelor și superbombe- 
lor. Dacă e vorba de miliardarii 
americani, ei într-adevăr au parte 
de prosperitate. Soțiile lor nu mai 
prididesc cu cheltuitul banilor. Ei 
scriu în rubricile financiare ale 
ziarelor lor: „înarmările racheto- 
nucleare intense fac să se anunțe 
o ploaie de dolari și o activitate 
uriașă a afacerilor în perioada ce 
urmează" (revista „Business 
Weeck"). In ce-i privește pe 
oamenii simpli, ei n-au nici un fel 
de șanse de prosperitate. Asta n-o 
spunem noi. Asta o spune și dom
nul Wiliam Harrison : „Dacă vom 
continua să cheltuim atît de mult

,teorii". D-l 
să convingă lumea 
atomice sînt niște

pentrj înarmare atunci poporul 
•mer can va fi aruncat în cele mai 
grave și mai dure'oase lipsuri". 
Harrison nu e comunist. El a fost 
ministru ce finanțe in cabinetul 
Hocttv și are experiență in ma
terie de prosperitate". Pe vre
mea când dînsul era la conduce
rea finanțelor, americanii au trăit 
prosperele" zile ale marii crize 
economice din 1929—1933.

Nu-i cine știe ce greu de di
buit că teoriile lui Lorent Shister 
își au izvorul in cabinetele Penta
gonului și in carnetele de cecuri 
ale domnilor Morgan et Company. 
Simțind probabil că treaba e 
prea străvezie, el și-a luat oare- 
cari precaut iun i. El scrie cu gra
vitate : „Ideile mele sînt fondate 
pe știință fi tint limbajul rațiunii. 
Acest limbaj nu se poate să nu 
fie înțeles". D-l Shister poate fi 
liniștit. El poate fi lesne înțeles. 
Limbajul canibalilor nu e compli
cat. Ei și-au scos servietele și 
au început să calculeze. Colegii 
lui Shister de la publicația eco
nomică „Monthly Rewiew" au 
anunțat: „Viitorul război nuclear 
va avea drept consecință cel puțin

150 milioane morți". Iar D-l Shis
ter personal s-a simțit dator să 
precizeze : „Un nou război pe 
scară mare va aduce Americii 
7.000 miliarde dolari beneficii". 
Canibalii se exprimă clar I Mi
lioane de oameni să-și caute pros
peritate în cimitire in vreme ce 
el, în calitate de domnul Shister, 
va număra bombele lui mister 
Morgan și va încasa bacșișuri 
grase I

Ne gindim nu numai la respin
gătorul canibalism al shisterilor ci 
și la faptul că aceste „teorii" sînt 
publicate în numeroase ziare și 
autorii lor nu sînt trimiși nici la 
închisoare, nici la casa de nebuni. 
Împreună cu colegii lui, d-l Shis
ter prosperă în cea mai deplină 
liniște. Pînă una alta, ca un șarla
tan patentat ce este, el scoate 
panglici viu colorate : „Progresul 
poate fi adus numai de o econo
mie de război. Ea ne va da și o 
lume spirituală bogată". Cunoaș
tem „progresul” monopoliftilor 
armelor din S.U.A. : el e pro-

greșul distrugerii, drumul de la 
obuz la bomba atomică. în ce 
privește, „lumea lor spirituală* 
e aproximativ 
autoturism sau 
praf....

în focul
Shister a lăsat să-i scape următoa
rea constatare : ,,S-ar putea ca 
mulți oameni să nu fie entuzias
mați de ideea unei economii mili
tarizate deși aceasta ar fi o eco
nomie ideală". De data aceasta 
canibalul-economist s-a exprimat 
delicat. Milioanele de oameni 
simpli din lumea întreagă nutresc 
cea mai profundă ură și indignare 
fafă de teoriile cinice ale shiste
rilor și față de uneltirile stăpînilor 
acestora — rechinii monopolurilor 
morjii. Popoarele au forțele și 
mijloacele necesare ca să se opu
nă și să zădărnicească planurile 
promotorilor „economiei ideale" 
planurile canibalice ale profitorilor 
cursei înarmărilor, ale miliardari
lor care visează un nou măcel.

ca
aceeași ca a unui 
a unui aspirator de

speculațiilor sale,

EM. RUCĂR

REDACȚIA și ADMINISTRAȚIA i București, Piața bSdnteli‘, Tel. 17.60.10, Tiparul: Combinatul Poli grafic „Casa Scînteii

lențe prezentate în timpul 
după-amiezii și serii la pos
turile de televiziune din 
S.U.A. a crescut de la 16, 6 
la sută cît era în anul 1954, 
la 52,3 la sută în anul 1961.

O anchetă efectuată recent 
de câteva ziare americane a 
scos în evidență faptul că în 
primele două luni ale acestui 
an programele posturilor de 
televiziune din S.U.A. au cu
prins în medie 197 asasinate 
săptămânal (aceasta în afară 
de numeroase masacre, acte 
de sadism, bătăi, etc-).

După toate acestea nu-i de 
mirare că, alături de ava
lanșe de comicsuri care ri
dică în slăvi crima, televi
ziunea exercită o influență 
nefastă asupra unora dintre 
tinerii americani.

Agenția France Press rele
va deunăzi că potrivit statis
ticilor publicate de poliția 
newyorkeză numărul crime
lor din S.U.A. este în creștere 
vertiginoasă. Numai în cursul 
anului 1961 au fost comise 
113.340 crime și delicte, adică 
cu 5.000 mai mult decît în 
1960. Asasinatele au bătut re
cordul, numărul lor fiind 
cel mai ridicat de la termi
narea războiului încoace.

Profesorul dr. Ralph Gary, 
vorbind despre influența te
leviziunii asupra educației ti
neretului a scos plastic în re
lief faptul că „Banii și pu
terea sînt prezentate tineri
lor ca țeluri pentru care tre
buie să lupți, noblețea și 
umanitarismul fiind excluse 
din filme".

Intr-adevăr, prin otrava 
spirituală propagată in pro
gramele televiziunii, stăpînii 
monopolurilor caută să educe 
tineretul în spiritul cultului 
crimei, în spiritul urii față 
de om. Din rîndurile acestui 
tineret vor regii
să-și recruteze carne 
pentru aventurile lor 
sive.

Faptele arată însă că 
durile tineretului Americii 
crește împotrivirea față de în
cercările de a-l dezumaniza, 
de a-l împinge în brațele cri
mei, violenței și barbariei.

GABRIEL GACIU
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