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Să pregătim
cu grijă viitorii

tractoriști-mecanizatori
ă ne amintim cî- 
teva fapte. Cu 
un deceniu și ju
mătate în urmă 
învățam din ce 
este 
cum 

primul tractor 
I.A.R.-uI. Cîte din acestea mai 
sînt acum în exploatare ca 
tractoare agricole ? Foarte 
puține. Locul lor a fost luat 
de puternicele U.T.O.S.-26 și 
27, iar acum apar, în tot mai 
multe unități agricole socia
liste modernele U.T.O.S.-600. 
Tot atunci cu greu ne ima
ginam că în fiecare G.A.S. și 
G.A.C. campania de recoltare 
a păroaselor se va scurta de 
la mai mult de o lună la nu
mai 7—8 zile, pentru că nu a- 
veam încă atunci pe ogoare 
minunatele combine romînești. 
Dar iată că toate acestea ne- 
au devenit acum obișnuite. 
Prin politica înțeleaptă 
partidului nostru, gradul 
mecanizare a agriculturii 
cunoscut o creștere uriașă

... » viitor neîn-
al III-lea 

Muncitoresc 
sarcina ca 
planului de 

în agricultură să 
aproximativ 100.000

compus și 
se conduce 

romînesc —

colecti- 
de im- 
această 
U.T.M. 

șl raio- 
sarcina

a 
de

Și
se va dezvolta în 
ceiat. Congresul 
al Partidului 
Romîn a trasat 
pînă la sfîrșitul 
șase ani 
lucreze 
de tractoare fizice, peste 70.000 
semănători, peste 43.000 de 
combine pentru cereale pă- 
ioase, peste 8.600 combine pen
tru porumb și numeroase alte 
mașini agricole. Cine vor fi 
cei ce vor conduce și întreține 
acest uriaș parc de mașini și 
tractoare ? Plenara C.C. al 
P.M.R. din 30 iunie-1 iulie 
1961 a trasat sarcina ca în ur
mătorii ani să fie pregătite 
60.000 cadre de tractoriști-me
canizatori.

Și pînă acum școlile profe
sionale de mecanici agricoli 
au pregătit muncitori cu o 
înaltă calificare, stăpîni pe 
tehnica modernă cu care este 
înzestrată agricultura noastră. 
Cele mai bune rezultate le-au 
dat școlile profesionale care 
au funcționat pe lîngă mari 
unități agricole socialiste cum 
sînt cele din Roșiori, regiunea 
București, Alba-Iulia, regiu
nea Hunedoara, Botoșani, re
giunea Suceava și altele. Cre- 
îndu-se o apropiere mult mai 
mare de condițiile de muncă 
din producție, o legătură 
strînsă cu experiența munci
torilor mai vechi, elevii și-au 
însușit mai bine meseria a- 
leasă, și-au însușit disciplina 
socialistă a muncii, cîștigînd, 
după absolvirea școlii, un bi
nemeritat prestigiu în rîndul 
muncitorilor din unitățile 
unde au fost repartizați să lu
creze.

Prin grija partidului și gu
vernului, începînd din acest 
an școlar s-a lărgit considera
bil rețeaua școlilor profesio
nale de mecanici agricoli. Pe 
lîngă numeroase S.M.T. și 
G.A.S. au fost înființate școli 
noi care cuprind marea ma
joritate a celor aproximativ 
20.000 de elevi mecanizatori.

Atenția noastră trebuie în
dreptată spre buna pregătire 
politică și profesională a an
cestor elevi care în cea mai

mare parte sînt fii de 
viști. Un rol deosebit 
portant le revine în 
direcție organizațiilor 
Comitetelor regionale 
nale U.T.M. le revine
de mare răspundere de a în
druma și ajuta concret orga
nizațiile de bază U.T.M. din 
școlile profesionale de meca
nici agricoli — și îndeosebi 
din cele noi — în scdpul în
tăririi lor din punct de vedere 
politic organizatoric, astfel in
cit să fie capabile să desfă
șoare o activitate continuă, să 
inițieze și să organizeze cît 
mai multe acțiuni cu caracter 
educativ.

O grijă deosebită trebuie a- 
cordată pregătirii politice a 
elevilor.
necesar ca organizațiile de 
bază U.T.M. din școlile profe
sionale de mecanici agricoli 
să fie ajutate să pregătească 
și să țină cu regularitate adu
nările generale în care să se 
facă larg cunoscută în rîndul 
elevilor politica partidului no
stru în domeniul agriculturii, 
să se dezbată probleme le
gate de munca tineretului pen
tru întărirea economico-orga- 
nizatorică a G.A.C., 
sușirea 
siune, 
atenție 
rea și 
politice 
înarma
rea politicii partidului, a rolu
lui statului democrat-popular, 
a rolului și sarcinilor Uniu
nii Tineretului Muncitor, cu 
cunoașterea și interpretarea 
justă a 
litice interne și internațio
nale.
mitetele raionale U. T. M. să 
ajute organizațiile de bază 
U.T.M. din școli să stabilească 
la timp colectivele care se vor 
ocupa de pregătirea informă
rilor politice și să le îndrume 
îndeaproape la stabilirea pro
blemelor ce vor fi dezbătute, 
în scopul ridicării nivelului 
politic și ideologic al elevilor 
utemiști este bine ca aceștia 
să fie mobilizați să participe 
la adunările generale U.T.M. 
din S.M.T. sau G.A.S. pe lîngă 
care funcționează școala, unde 
se dezbat probleme impor
tante din munca și viața tine
rilor mecanizatori de aici.

„Scînteia tineretului"
(Continuare In pag. a 2-a)

în acest scop este

de în- 
cu pa- 
Aceeași

temeinică, 
a meseriei.

o necesită și pregăti- 
ținerea informărilor 
care au rclul de a-i 
pe elevi cu cunoaște-

evenimentelor po-

in acest scop, co-

Cu brigada 
artistica 

de agitafie 
în turneu

Casa de cultură a raio
nului Hirșova se mîn- 
drește cu brigada artis

tică de agitație. Faima brigă
zii a trecut de mult hotarele ra
ionului, fiind cunoscută ca una 
din cele mai bune formații din 
regiunea Dobrogea. La cel de
al VI-lea concurs al formații
lor artistice de amatori, bri
gada a obținut locul I pe re
giune.

Ultimul program al brigăzii, 
intitulat „Pe drumul belșugu
lui** este axat pe ideea necesi
tății obținerii a 5000 kg po
rumb boabe la hectar. Briga
da a prezentat acest program 
ca model și în cadrul consfă
tuirii pe regiune a activiști
lor culturali ca și în multe co
mune din raion: la căminul 
cultural Crucea, cu ocazia săr
bătorii a 10 ani de la înfiin
țarea G.A.C.-ului, la căminul 
cultural Siriu, și în alte locuri. 
Luna aceasta brigada se va 
deplasa în cel puțin 15 sate 
din cuprinsul raionului.

V. GRIGORESCU

Cu agricultură 
complet colectivizată

Raioanele Tg. Mureș,

Tîrnăveni și Reghin

Raionul Lăpuș

Prima piesă lucrată la 
mașină 1 (Ucenicii Gh. Că- 
pățînă și Călin Lucian de 
la Școala profesională de 
pe lîngă Uzinele „7 No

iembrie" Craiova)
Foto : L CUCU

Livezi
pe terenuri 

erodate
primăvara aceasta gospodă- 
agricole colective din regi- 
Banat plantează cu livezi

în 
riile 
unea 
peste 1.500 ha terenuri situate în 
pantă sau supuse eroziunii. Aces
te lucrări au și început. în multe 
gospodării crearea noilor livezi a 
fost încredințată tinerilor colecti
viști care sînt îndrumați de pomi- 
cultori cu experiență.

Potrivit planurilor de producție 
ale gospodăriilor colective, pre
cum și studiilor întocmite de că
tre sfatul popular regional pen
tru valorificarea terenurilor situate 
pe pantele dealurilor sau care 
sînt supuse eroziunii, în următorii 
3 ani suprafața 
te în regiunea 
13.500 ha.

livezilor va creș- 
Banaț cu peste

(Agerpres)-- •--

In raioanele Tg. Mureș, 
Tîrnăveni și Reghin din 
regiunea Mureș-Autono

mă Maghiară s-a terminat co
lectivizarea agriculturii. De 
asemenea, s-a terminat colec
tivizarea agriculturii în cele 
10 comune aparținătoare ora
șului Tg. Mureș.

In aceste zile s-au inaugurat 
gospodării colective la Bezid, 
Chibed, Găiești, Cocoși, din 
raionul Tg. Mureș, Sînbene- 
dic, Alecuș, Căpîlna de Sus 
din raionul Tîrnăveni, Ihod, 
Gornești, Teleac și altele din 
raionul Reghin. Mii de țărani 
romîni, maghiari și germani 
s-au alăturat marei familii a 
colectiviștilor.

In prezent, în raionul Tg. 
Mureș, în cele 125 gospodării 
colective s-au unit 26.500 fa
milii de țărani cu 65.000 ha 
de pămînt. In cele 69 gospo
dării colective din raionul 
Tîrnăveni care dețin 48.606 ha 
de pămînt lucrează 15.058 fa
milii. Cele 61 gospodării co
lective din raionul Reghin 
cuprind în prezent 14.500 fa
milii de țărani muncitori cu o 
suprafață de 40.600 ha de 
pămînt.

Colectivizarea agriculturii 
în aceste raioane este rezulta
tul muncii politice desfășu
rată de organizațiile de partid 
pentru popularizarea rezulta
telor obținute de gospodăriile 
colective.

In ultimele luni s-au orga
nizat în aceste raioane nume
roase vizite în gospodăriile 
colective, seri de întrebări și 
răspunsuri, s-au editat foi vo
lante, au avut loc întîlniri în
tre colectiviști și întovărășiți, 
seri de calcul etc. Cele văzute

în gospodăriile colective din 
Șona, Coroisînmartin, Laslăul 
Mare, Zagăr, Seleuș, Dîmbău 
din raionul Tîrnăveni care au 
obținut anul trecut în medie 
la ha între 2.000—2.300 kg 
grîu, 2.600—3.400 kg porumb, 
între 30.000—36.000 kg sfeclă 
de zahăr — producții cu mult 
mai mari decît cele obținute 
de întovărășiți — au convins 
pe deplin. In gospodăriile co
lective din Deaj, Șona, Zagăr, 
valoarea zilei muncă a fost 
între 30—39 lei.

La darea de seamă anuală 
a G.A.C. Șona din raionul 
Tîrnăveni au fost invitați zeci 
de întovărășiți din satele Biia 
și Spini. Ei au văzut că îri 
aceleași condiții de climă și 
sol colectiviștii din Șona au 
obținut anul trecut în medie 
la ha 2.100 kg grîu, 2.560 kg 
porumb boabe și aproape 
30.000 kg sfeclă de zahăr pe 
cînd întovărășiții doar 1.400 
kg grîu, 1.700 kg porumb, 
întorși din vizite în satele lor,

ȘT. NECANIȚCHI
(Continuare în pag. a 2-a)

Lăpușul este al patrulea 
raion colectivizat din 
regiunea Maramureș. 

La baza hotărîrii țărani
lor muncitori din comunele și 
satele raionului de a păși 
acum pe drumul gospodăriei 
colective au stat faptele, suc
cesele mari obținute de către 
țăranii colectiviști. Acum ma
rea familie a colectiviștilor 
din raion numără 9760 familii, 
unite în 45 gospodării colec
tive care vor lucra în comun 
33.800 ha teren.

Colectivizarea agriculturii 
raionului este rezultatul unei 
variate munci politice de 
masă dusă de către organiza
țiile de partid, care a avut la 
bază faptele concrete, convin
gătoare, vizitele în gospodă
riile vecine, serile de calcul, 
întâlnirile cu colectiviștii frun
tași, cu participanții la lucră
rile Consfătuirii pe țară a ță
ranilor colectiviști. Intovără- 
șiții din majoritatea comune
lor, ca cei din Vad, Berința, 
Rușor, Brebeni au văzut
ochii lor cum la Copalnic-Mă- 
năștur și în alte gospodării 
colective țăranii colectiviști 
au obținut cu cîte 500—700 kg. 
porumb boabe la hectar mai 
mult. Veniturile la ziua-mun- 
că au depășit suma de 30 lei.

cu

Pe lîngă sporurile evidente la 
producția cerealieră, în gos
podăriile colective din raion 
s-au mărit efectivele de tau
rine de 2,5 ori. Multe din gos
podăriile colective, ca cele din 
Suciu de Jos, Larga, Dumbra
va și altele și-au dezvoltat an 
de an sectorul pomicol. Din 
veniturile realizate de colec
tiviștii de aici, ca și de cei 
din celelalte sate din raion, 
sute de familii și-au construit 
case noi, și-au cumpărat apa
rate de radio și alte obiecte 
neîntîlnite în trecut la sate. 
Aceste succese au fost larg 
popularizate în rîndurile ță
ranilor muncitori. S-au orga
nizat vizite în gospodăriile 
colective sau la colectiviști a- 
casă, adunări populare, seri de 
calcule comparative, conferin
țe și convorbiri la căminele 
culturale, programe cultural- 
artistice inspirate din viața 
nouă a satelor colectivizate. 
Mii de țărani au vizionat fil
mul „Viața nouă în Maramu
reș** iar ziarele regionale „Pen
tru socialism" și „Bănyavideki 
Faklya** au editat foi volante, 
afișe pliante prezentând con
vingător pe bază de cifre și 
fapte succesele gospodăriilor 
agricole colective.

V. MOINEAGU

TOTDEAUNA
de Mihai Negulescu

Totdeauna te cheamâ ceva, 
totdeauna cineva te așteaptâ: 
pe drumeaguri de șes, pe poteci de munte, 
pașii tâl apăsați, glasul tâu, mina ta 
spre alțî pași, alte glasuri și mîinl se îndreaptă.

Adâstînd
clipa cind vel li lingă elf 
mulți prieteni In cale îți Ies...

Ochii atenți, pașii tâl grei 
peste țarâ poemul și-l țes. 
Iată salcîmii: te știu, 
lata barajele: te-au cunoscut, 
și tot ce e tinăr și viu 
are, în tine, un scut.

Foto ; I. CUCU

Ce larg și drept e drumul meu — pare să spună tînăra Maria Costică, îngrijitoare de 
păsări la G.A.C. din Beșenova Nouă (regiunea Banat), distinsă cu Medalia Muncii la 

Consfătuirea pe țară a colectiviștilor

Nu ne clatlnâ al vremii șuvoi 
cit ești tu. partid, lingă noi. 
cit ești tu chiar in noi.

aici în oraș, acolo prin țarâ. departe 
în a inimilor noastre vibrație, 
în curaj. In creație, — 
tinerețe-a pămintului 
fără de moarte 1

In noul cartier Giulești din Capitală

1
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ile de întrecere... 
Zile obișnuite, zi
le deosebite... La 
Uzina de mașini 
și unelte „7 No
iembrie** din ora
șul Craiova, orele

capătă adesea — măsurate 
prin faptele pe care le cuprind 
în rotirile lor — o intensitate 
de zile.

Se aproprie campania de 
primăvară, ogoarele colecti
viste așteaptă cu nerăbdare 
noile mașini și unelte moder
ne, și toți oamenii din uzină 
— de la muncitorii secțiilor de 
aprovizionare pînă la cei în
sărcinați cu expediția — și-au 
asumat, în aceste prime dimi
neți cu soare fierbinte, sar
cini noi și răspunderi spori
te în întrecerea socialistă.

Să vi-i prezentăm pe cîțiva.
Pe tânărul lăcătuș trasator 

Iosif Rîndașu l-am cunoscut în 
atelierul prelucrător al secto
rului II de mecanică. Mi l-a 
recomandat cu căldură secre
tarul organizației de bază 
P.M.R., tovarășul Petre Pan- 
talie, care îi e vecin la bancul 
de lucru.

O a doua recomandare, la
conică, am găsit-o pe graficul 
de producție: Iosif Rîndașu 
își depășește totdeauna pla

nul cu 10-15 la sută, iar în ce 
privește calitatea — obiecti
vul principal al întrecerii — 
sînt multe luni de cind con
trolul tehnic, atît de sever în 
ultima vreme, n-a făcut nici 
cel mai mic reproș lucrărilor 
executate de el.

Am stat de vorbă cu Iosif,

plan (cărora le servesc, de 
altfel, ca explicație). După pă
rerea lui Iosif, important, in 
primul rînd, este să-ți iubești 
meseria, să pui pasiune fier
binte în ceea ce faci. Și el e 
un îndrăgostit al muncii sale ; 
încă de pe cind 
profesională s-a

era în școala 
calificat, în-

mei mari. Pentru a-și per
fecționa mereu măiestria, Iosif 
este unul dintre lectorii cei 
mai harnici ai bibliotecii ca
binetului tehnic. Pentru a-și 
ridica mereu cultura genera
lă — condiție obligatorie pen
tru orice muncitor al uzinelor 
noastre — Iosif e elev la școa-

l-am privit cum lucrează, am 
admirat iuțeala și precizia cu 
care trasează, pe albul sclipi
tor al metalului, liniile prin 
care vor trece cuțitele strun
gului sau dinții frezei, 
dar ceea ce m-a interesat mai 
ales au fost vorbele lui, gîn- 
durile pe care mi le-a împăr
tășit în scurta noastră discu
ție. Pentru a completa portre
tul lui Iosif, aceste mărturi
siri sînt tot atît de importan
te ca și depășirile sale de

a unui con- 
pe locul I,

tr-o primă fază 
curs pe meserii, 
iar la faza pe țară a ocupat 
locul II. Dar aceasta nu-i to
tul. Trebuie să te întrebi: 
pentru cine muncești, pentru 
ce ?... Și la această întrebare, 
surîde Iosif, răspunsul nu e 
deloc greu de aflat.

Odată stabilite aceste „cri
terii morale" ale muncii, ocu
pațiile omului sporesc, ce e 
drept, în complexitate și nu
măr, dar și satisfacțiile sînt

la medie serală de pe lingă 
uzină. E acum în clasa IX-a; 
peste doi ani va da examen 
la facultate. Și deși ocupat cu 
o seamă de sarcini (este mem
bru în comitetul U.T.M. pe 
uzină și secretar al organiza
ției de bază a atelierului în 
care lucrează), găsește totuși 
timp pentru a-i da vîrstei tot 
ce-i al ei: face sport, citește 
literatură, se duce des la cine
matograf. Rar dacă scapă o 
carte bună sau un film inte-

Muncă însuflețită
pe ogoare

seIn toate regiunile țării 
fac ultimele pregătiri pentru 
buna desfășurare a însămîn- 
țărilor și a celorlalte lucrări 
agricole de primăvară. In 
S.M.T. și GJLS. parcul de 
tractoare și mașini agricole 
ce va fi folosit la efectuarea 
acestor lucrări a fost aproape 
în întregime pus în stare de 
funcționare. In unele regiuni, 
acolo unde timpul a fost pri
elnic, brigăzile de mecaniza
tori au și început arăturile și 
diferita lucrări de întreținere 
a ogoarelor de toamnă în ve
derea însămînțărilor. Au fost 
transportate pe cîmp, numai 
în acest an, aproximativ 6 
milioane tone de îngrășămite 
naturale.

In regiunile București, Banat

resant, iar plimbările cu bar
ca, pe lacul din parcul orașu
lui, fac parte din capitolele 
privilegiate ale programului 
său.

Rodul acestor observații a- 
supra muncii și vieții, Iosif 
Rîndașu l-a dezvăluit tuturor 
tinerilor muncitori din uzină 
intr-o expunere despre educa
ția comunistă a tineretului. A 
fost o oră de neuitat, și nu 
doar pentru el. Iosif a urcat la 
tribună emoționat. Nu mai 
fusese niciodată „conferen
țiar**, și atâtea priviri ațintite 
spre el, unele părîndu-i aten
te, altele numai binevoitoare 
sau vag indiferente, îl inti
midau, retezîndu-i elanul. Și-a 
coborît ochii pe foile cu în
semnări și a început^ cu glas 
sigur, 
cîteva 
de pe 
parea 
sălii, simțise că 
interesează, 
cunoșteau, 
vorbește cu 
om pentru

și Ploiești au început plantă
rii© de pomi fructiferi.

Terminîndu-se colectiviza
rea agriculturii în noi regiuni 
și raioane, Ministerul Agri
culturii recomandă organelor 
agricole să acorde tot spriji
nul noilor unități la întocmi
rea planurilor de producție, 
organizarea brigăzilor și e- 
chipelor. In vederea execută
rii însămînțărilor de primă
vară ....................
Este 
zuite 
nile .
podăriilor colectiv© 
ca, alături de mijloacele me
canizate ale S.M.T., acestea 
să poată fi folosite pentru 
efectuarea la vreme a lucră
rilor agricole. De asemenea, 
să se continuie mai intens 
transportul îngrășămintelor 
în cîmp și pregătirea semin
țelor. îndată ce timpul devine 
prielnic să se înceapă ară
turile, întreținerea ogoarelor 
de toamnă și însămînțările.

(Agerpres)

în cit mai bune condiții, 
necesar să fie revi- 

și pregătite moși
și atelajele tuturor gos- 

pentru

n ultimii ani, rețeaua 
școlară din satele și 
comunele regiunii Ga

lați a cunoscut o puternică 
dezvoltare. Numai în anul 
trecut, de pildă, au fost con
struite peste 30 noi școli iar 
la școlii© existente au fost 
construite noi săli de clasă în 
vederea asigurării condițiilor 
necesare trecerii la învăță- 
mîntul general de 8 ani. In 
aoest an, construcțiile de 
școli vor lua în această re
giune o și mai mare am
ploare. Astfel, în mediu să
tesc vor fi construite încă 80 
școli, iar școlile existente vor 
fi extinse cu încă 68 săli de 
clasă. O dezvoltare asemă
nătoare va înregistra și în- 
vățămîntul mediu de la orașe 
pentru care vor fi investite 
sume importante. In total în 
acest an în regiunea Galați 
se vor construi 402 săli noi 
de clasă. însemnate fonduri 
au fost alocate, de aseme
nea, utilării școlilor cu labo
ratoare, ateliere, biblioteci și 
altele.

T. OANCEA

expunerea. Dar după 
clipe și-a ridicat ochii 
hîrtie... Simțise partici- 
sinceră și însuflețită a 

vorbele Iul 
atrag. Tinerii îl 
știau că Iosif le 
autoritatea unui 
care problemele

ILIE PURCARU

(Continuare în pag. a 3-a)

Inaugurarea 
sălii Teatrului 

regiunii București
In Capitală a fost inaugura

tă sîmbătă seara noua sală din 
șoseaua Ștefan cel Mare a 
Teatrului regiunii București. 
Artiștii acestui teatru — cel 
mai tânăr din țară — au pre
zentat în primul spectacol pe 
această nouă scenă piesele lui 
Vasile Alecsandri 
carnaval* și

Spectacolul 
succes.

,,Ioșii’n 
„Millo director**, 
s-a bucurat de

(Ager preș)

Mii 'de elevi învață în cele pes
te 150 de săli de clasă noi din 
regiunea Mureș-Autonomă Ma
ghiară, construite în ultimele luni. 
La Tg. Mureș și Tîrnăveni, pre
cum și în satele și 
regiune sînt în curs 
peste 100 de școli

Lărgirea continuă 
teriale a învăfămîntului a permis 
ca aproape 120.000 elevi — de 
două ori mai mulți decît în anul 
școlar 1938/1939 — să urmeze 
în prezent școlile de cultură ge
nerală din regiune. Față de ace
eași perioadă, numărul cadrelor 
didactice a crescut de 2,5 ori.

comunele din 
de construire 
noi.
a bazei ma

(Agerpres)

Crește numărul abonafilor la radio
Intr-o singură lună din acest an 

s-au făcut un număr de abona
mente la radio și radioficare a- 
proape egal cu cel existent în 
anul 1938. A crescut, de aseme
nea. simțitor numărul abonafilor 
la televiziune. De unde în trecut 
Romînia se număra printre țările 
din Europa cu cel mai scăzut nu
măr de abonați la radio, (un a-

paraf de radio revenind atunci la 
56 de locuitori) astăzi mai mult 
de jumătate din totalul familiilor 
sînt abonate ale radioteleviziunii.

O mare dezvoltare a luat la 
sale radioficarea. Numai anul tre
cut au fost radioficate peste 140 
de localități din cele mai înde
părtate colțuri ale țării.

(Agerpres)



La o repetiție 
de teatru

Veronica Porumbacu

O NOUĂ COLECȚIE

„ORAȘE ȘI PRIVELIȘTI"

■ 6ist, la Casa de
cultură „Baruch 
Berea44 din Capi
tală, la o repeti
ție în vederea fa- 

I zei pe oraș a bie
nalei de teatru 

«I. L. Caragiaie". Actorii — 
cîțiva tineri. Piesa cu care se 
vor prezenta la concurs e 
«Piața Ancorei" — pe care 
probabil mulți au văzut-o la 
televizor. O parte a echipei 
joacă asta seară pe scena 
altei case de cultură (pînă 
acum tinerii actori s-au de
plasat cu reprezentațiile 
Ja gospodăria agricolă 
colectiva Băneasa, la 
casele de cultură ale ra
ioanelor 1 Mai și Grl- 
vița Roșie, la Casa do 
cultura „Petofi Sandor 
etc.). Așa ca la repetiția 
de azi nu pot asista de
cît la scenele de început 
dintre contra-amiral (Dan 
Popescu), iiica lui (Car
men Georgescu) și mari
narul Serghei (Gh. Nicu- 
lescu). Ba nu. Ca sa nu 
uit pe nimeni — mai a- 
sistă și Cristina Cristu, 
dea de-a doua interpreta 
a „fiicei*. Echipa are în 
spectacol nu dubluri, ci 
cîte doi interpreți de fie- 
oare rol. Inițiativă utilă 
și pentru creșterea a cît 
mai multe talente, dar și pen
tru bunul mers al repetițiilor.

Iată-ne în sală. La o parte 
scaunele ; doua bănci adu
nate sub o față de masa din 
postav roșu închipuie ban
cheta din hol; banca așe
zată pe masa lungă din fund 
e „planul 11“ ce va fi lumi
nat numai în unele momente ; 
de tabla neagră — unde cu 
puține minute înainte explica 
un profesor de muzica tai
nele armoniei, se face ab
stracție. Numai de un lu
cru nu se poate face abstrac
ție : de muzica propriu-zisă. 
în sala vecina, orchestra de 
amatori dă un concert pu
blic, iar marinarul Serghei, 
membru și al acestei orches
tre, face naveta între replicile 
îndrăgostitului din piesă și 
melodiile cîntate în cadrul 
programului de alături... Căci 
unul din „of-urile" exisei de 
cultura e lipsa unei săli de

niramiiiin

In întâmpinarea bienalei de artă plastică
Cei aproape 100 de membri 

ai cercului de artă plastică de 
pe lingă Combinatul siderurgic 
Hunedoara — muncitori, teh
nicieni, ingineri și funcționari 
ai acestui important centru al 
industriei noastre grele — se 
pregătesc intens pentru bie
nala de artă plastică.

Pregătirea temeinică cere o muncă asiduă, de zi cu zi. 
De aceea studenții Facultății de matematica și iizică din 

București frecventează cu asiduitate biblioteca.
Foto! O. PLECAM

Cu agricultura 
complet colectivizată

Raioanele Tg. Mureș, Tîrnăveni și Reghin

(Urmare din pag. I-a)

întovărășiții din Biia și Spini 
au devenit agitatori înflăcă
rați pentru trecerea la gospo
dăria colectivă.

în raionul Tg. Mureș, în ul
timele luni s-au organizat 81 
de vizite în gospodăriile co
lective la care au participat 
mii de întovărășiți, tineri și 
vîrstnici. Succesele gospodă
riilor colective au avut o mare 
influență asupra țăranilor în
tovărășiți. Colectiviștii din 
Sîntana Niraj, raionul Tg. 
Mureș, au obținut în medie la 
hectar anul trecut, de pildă, 
4.411 kg porumb in cultură 
neirigată, iar colectiviștii din 
Pănet au obținut peste 31.000 
kg cartofi la hectar.

Anul trecut, în gospodăriile 
colective din raionul Tg. Mu
reș numărul bovinelor pro
prietate obștească a crescut 
cu 2.200 capete, al porcinelor 
cu 3.000, al ovinelor cu 2.000 
capete. Numai în ultimii ani 
peste 1.440 colectiviști din 
raionul Tg. Mureș și-au con
struit case noi.

O intensă muncă politică 
s-a desfășurat și în raionul 
Reghin. Numeroși colectiviști 
din Lueriu, Goreni și din alte 
gospodării colective s-au de
plasat în mijlocul întovărăși- 

teatru proprie : echipa repeta 
cum poate, unde poate, între 
o sala de orchestra și alta de 
gimnastică și joacă... în tur
neu perpetuu. Vina e și a 
noastră, a deputaților. Dar, 
trecînd peste dificultățile de 
acomodare, scena se desfă
șoară cu întreruperi și reluări, 
mișcător. Carmen e prea sen
timentala. Instructorul, unul 
din „veteranii" Casei de cul
tură, actorul S. Fișier, îi a- 
trage atenția : „Ia seama, aici 
nu ești o Julieta și nici Ser
ghei un Romeo 1" în locul be

retei, junele marinar 
trămîntă în mînă fularul, 
în locul pendulei ce tre
bui© s-o repare, în pie
să, Serghei meșterește 
brațele unui cuier de pe 
care s-au scos toate pal
toanele. Și totuși toți trei 
actorii își trăiesc rolul. 
Fiecare a venit la repe
tiție după o zi de muncă. 
Dan Popescu de la fa
brică (lucrează la „Elec
tronica"), Gheorghe Ni- 
culescu de la școala 
(este elev la școala me
die de muzică), Carmen 
Georgescu de la Arta 
lemnului (e decoratoare). 
Fiecare are propria bio
grafie, propriile bucu
rii și necazuri. Dar în 

momentul în care au pășit pe 
scena improvizată, și-au lăsat 
pe banca din colț, odată cu 
paltoanele, totul, totul. Singu
rele speranțe sînt ale îndră
gostitei, singurele îngrijorări, 
ale contra-amiralului, singu
rele probleme, ale marinaru
lui Serghei.

Cînd, pe la zece seara (u- 
neori pe la miezul nopții), se 
despart membrii echipei de 
instructor, în casa de cultură 
sa ©ting luminile. S-a terminat 
șezătoarea muzicală, conferin
țele și ultimii care părăsesc 
„pozițiile44 sînt actorii. De pe 
banca își iau paltoanele, și 
cu ele, își îmbracă propria 
biografie, propriile trăiri. Dar 
dincolo de ele s-a năs
cut între membrii aces
tei ©chip© de amatori o tră
sură de unire: dragostea de 
arta interpretării, pasiunea 
pentru scenă și dorința de a 
cîștiga concursul din luna 
mai.

Cu același interes se pre
gătesc și artiștii plastici ama
tori din cercurile care își des
fășoară activitatea la Petro- 
șeni, Lupeni, Petrila, Colan, 
Brad și în alte looalitățl din 
regiunea Hunedoara.

(Agerpres)

ților din Sîntu, Voivodeni, 
Aluniș, vorbindu-le despre 
succesele gospodăriilor colec
tive, despre viața nouă a 
colectiviștilor. Astfel, le-au 
arătat, de pildă, că gospodă
riile colective din Taionul Re
ghin au obținut în 1961 în 
medie la hă cu 250 kg mai 
mult grîu, cu 350 kg mai mult 
porumb, cu 4.210 kg mai mul
tă sfeclă de zahăr, decît în
tovărășirile.

Gospodăriile colective din ra
ioanele Tg. Mureș, Tîrnăveni 
și Reghin au largi perspective 
pentru dezvoltarea tuturor ra
murilor de producție și în
deosebi a creșterii animalelor, 
extinderea pomiculturii și viti
culturii, care le vor asigura 
venituri tot mai mari.

In prezent, în vederea aju
torării noilor gospodării co
lective și a întăririi celor mai 
vechi s-au format brigăzi de 
ingineri agronomi și zooteh- 
niști, președinți și brigadieri 
din gospodării colective cu 
mai multă experiență care se 
deplasează în satele raionului. 
Pretutindeni se fac intense 
pregătiri pentru ca lucrările 
din campania agricolă de 
primăvară să se desfășoare în 
condiții optime.

„Bolnavul închipuit44
(din însemnările unui chiulangiu)

Povestea a început într-o zi 
de practică. Meșterul mi-a 
dat să execut o piesă compli
cată. Am luat desenul piesei, 
l-am studiat. Pentru executa
rea lui îmi trebuiau două zile 
de muncă, nu glumă. Simțeam 
că... amețesc. Ca atare am în
ceput să oftez, să mă vait și 
să arăt dintr-o dată ca un om 
care și-a scos cinci măsele.

— Ce-ai, flăcăule, ce te 
doare ? m-a întrebat mește
rul.

— Nu știu, mă-nțeapă un 
junghi că de-abia mai respir. 
Vreau să merg acasă.

Meșterul mi-a pus mîna pe 
frunte, a clătinat îngîndurat 
din cap și, spre surprinderea 
mea, mi-a spus :

— Să știi că ești grav bol
nav. Du-te acasă ! Ingrijeș- 
te-te!

A doua zi dimineața m-a 
trezit însă sbîmiitul soneriei. 
Era Titel, prietenul și colegul 
meu de clasă.

— în drum spre școală 
m-am abătut pe la tine să-ți 
spun că după-masă la ora 3 
la școală dă un spectacol o 
formație de estradă venită de 
la București. Păcat că ești... 
bolnav.

— Asta cam așa e ! Dar... 
omul se mai face și bine. Am 
să-i spun meșterului c-am 
fost răcit și că o aspirină și-o 
frecție m-au pus pe picioare.

Titel a plecat Ia școală fără 
să mă contrazică.

La ora trei fără zece mi
nute eram în holul școlii. 
Aici i-am găsit pe colegii 
mei. Vorbeau despre specta
col, și fără să înțeleg de ce 
își dădeau coate și rîdeau. 
Curînd a venit și meșteruL

Programul spectacolelor 
de la 5—11 martie

Sala Palatului R.P.R. tel 15.73.72
NUNTA LUI FIGARO — joi 

8, ora 19,30, BĂRBIERUL DIN 
SEVILLA — vineri 9, ora 19,30, 
BUCUREȘTI, INIMA TĂRII — 
sîmbătă 10, ora 19,30 (spectacol 
prezentat de Ansamblul folclo
ric de cîntece și dansuri al 
S.P.C.) SURORILE BOGA — 
duminică 11, ora 10 și ora 19,30 
(spectacol prezentat de Teatrul 
Național „I. L. Caragiale44).

Teatrul de Operă și Balet 
al R.P.R., tel. 16.48.20

OEDIP — marți 6, ora
19,30 . LACUL LEBEDELOR — 
miercuri 7, ora 19,30; COPEL- 
LIA — vineri 9, ora 19,30 ; 
FAUST — sîmbătă 10, ora 19,30; 
SPĂRGĂTORUL DE NUCI — 
duminică 11, ora 11. DAMA DE

— Bravo, măi Grigoriță, mă 
bucur că te-ai vindecat, mi-a 
zis el. Apoi s-a adresat tutu
ror elevilor.

— Mergeți la vestiar și îm- 
brăcați-vă hainele de lucru.

— La spectacol în haine de 
lucru ? — m-am exprimat plin 
de nedumerire.

— Spectacolul... „Bolnavul 
închipuit44 a luat sfîrșit. După 
cum văd te-ai făcut bine, 
mi-a răspuns meșterul vesel. 
Băieții chicoteau. Misterul 
l-am rezolvat privind spre 
ușa cancelariei pe care era 
prins un bilet: „Azi elevii a- 
nului III fac practică între 
orele 15-18“. Uite-așa a fost 
cu „boala", drept pentru care 
și semnez : Grigoriță Alexan
dru, elev la Școala profesiona
lă „Tractorul44 din Brașov.

Ptr. conformitate 
V. POPESCU 

corespondent voluntar

„CRONICĂ SPORTIVA"
„Cursă 

cu obstacole"
Participanfi ; Cei 20 de călători 

care în ziua de 17 februarie au 
călătorit cu autobuzul I.R.T.A. nr. 
50.967 B.T. pe distanța de circa 
20 km. Chișineu Criș — Cintei.

Desfășurarea cursei : La ora 17 
călătorii s-au prezentat la stația 
Chișineu Criș. Aici au avut de 
trecut primul obstacol : o aștep
tare de patru ore, adică atît cît 
a întîrziat autobuzul respectiv care, 
plecînd din Arad fără să i se facă 
controlul tehnic obligatoriu, a ră
mas în pană pe drum.

Al doilea obstacol l-au trecut 
cînd au luat loc în autobuz i taxa
torul nu dispunea de bani mărun
ți (î î) așa că cei ce nu aveau 
bani potriviți au trebuit să renun
țe la restul ce li se cuvenea, al- 
lel riscau să rămînă in stafie.

Al treilea obstacol l-au trecut 
imediat ce autobuzul a ieșit din 
comuna Nabad. Aici, pe șofer l-a 
cuprins dinfr-o dată îngrijorarea că 
a întîrziat. Ca atare a accelerat 
brusc viteza incit călătorii și-au 
liniștit emoțiile de-abia cînd ma
șina s-a oprit... într-un șanț I

Trecerea celui de al patrulea 
obstacol a cerut călătorilor o în
cercare a puterii fizice, adică scoa
terea mașinii din șanț.

Al cincilea obstacol a pus la 
încercare spiritul de orientare al 
participanfilor. Noaptea, la ora
1,30, în stafia Cintei fiecare pasa
ger a frebuie să identifice baga
jul său în mormanul de valize șl 
pachete aruncate de-a valma pe 
șosea de taxatorul autobuzului.

N. R. Drept „mulțumire1* pentru 
cursa la care au fost obligați să 
participe, călătorii în cauză pro
pun Direcției regionale I.R.T.A.-Ba. 
nat să „ofere" taxatorului și șofe
rului de pe autobuzul cu nr. 
50.967 B.T. trecerea unui singur 
obstacol : analizarea cauzelor pen
tru care adeseori nu respectă ore
le prevăzute în itinerariu, precum 
și atitudinea lor lipsită de respect 
față de călători.

Sperăm că nu-l vor trece fără 
să primească „recompensele" ce 
li se cuvin.

I. COȚOI 
activist cultural

Ilustrațiile rubricii 
de RIK AUERBACH

PICĂ — duminică 11, ora
19,30.

Teatrul de Stat de Operetă 
tel. 14.80.11

LYSISTRATA — miercuri 7, 
ora 19,30; VĂDUVA VESE
LĂ — joi 8, ora 19,30; ROSE. 
MARIE — vineri 9, ora 19,30; 
BOCCACCIO — sîmbătă 10, ora 
19,30; ELIXIRUL DRAGOSTEI
— duminică 11. ora 10,30 ; RE
CITAL DE ARII DIN OPERE
TE — duminică 11, ora 16 ; LĂ- 
SAȚI-MĂ SA CINT — dumi
nică 11, ora 19,30.

Teatrul Național
„I. L. Caragialeu, sala Comedia 

tel. 14.71.71
APUS DE SOARE — marți 6, 

ora 19,30 . REGELE LEAR - 
miercuri 7, ora 19,30 ; DISCIPO
LUL DIAVOLULUI — joi 8, 
ora 19,30 ; ANNA KARENINA
— vineri 9. ora 19,30; ÎNVIE
REA - sîmbătă 10, ora 19,30; 
POVESTE DIN IRKUTSK — 
duminică 11, ora 10 ; O SCRI
SOARE PIERDUTĂ — dumini
că 11, ora 15 ; CIDUL — du
minică 11, ora 19,30.

Se mută standul de cârti
Zilele trecute 

mă îndrep
tam .zorit 

spre uzină. La co
titura dintre blocuri 
și turnurile de ră
cire îmi apare în 
cale tînărul Gh. 
Nicoară. Avea bra
țele pline cu cărți.

— Ce-i, Ghiță, în
treb eu, se mută 
biblioteca ?

— Nu biblioteca, 
standul — îmi răs
punde el zîmbind.

M-am întîlnit și 
cu tinerii Mariana 
Băluț, Mircea Ve- 
Ucu, Maria Dinu, 
Ion Cădoriu. Toți 
cu cite un pachet 
mare de cărți în 
brațe.

— Se mută stan

dul — mi-am zis. 
Dar unde s-o fi 
muțind ?

In sfîrșit, am în- 
tîlnit-o pe tov. Flo- 
rica Martina, res
ponsabila standu
lui de la uzina Pa- 
roșeni.

— E adevărat — 
întreb eu — că se 
mută standul ?

— Da! Și încă de 
două ori pe lună.

— Și nu se iau 
nici un fel de mă
suri ?

— Nu-i nevoie — 
răspunse ea — pu- 
nînd în brațele u- 
nui tînăr un alt 
pachet de cărți.

— Atunci e cazul 
să scriu la ziar. Să 
scriu că într-o așa

Un „record" neobișnuit
„Competiția44 a început în anul 

1953, adică în anul cînd am ab
solvit școala profesionala de trac
toriști din comuna Hagiești, regiu
nea București. Atunci am fost re
partizat ca tractorist la S.M.T. Co
cioc, raionul Snagov. Odată cu 
dispoziția de repartizare, în loc de 
diplomă de calificare, direcția 
școlii mi-a dat... promisiuni că-mi 
va trimite acest act la locul de 
muncă.

A trecut o lună, două, un an. 
Diploma de calificare întîrzia să-mi 
parvină. Deoarece era vorba de 
actul care atesta meseria învățată, 
m-am alarmat. Am început să tri
mit scrisori către școală. La prima 
n-am primit nici un răspuns. Și 
nici la a doua și nici la a treia 
și nici la celelalte. Așa au trecut 
ani și ani în care atît eu cît și 
alți foști colegi de școală profe
sională, c© sînt în această situa
ție, am realizat o „performanță44 
unică : adică lucram de 8 ani ca 
tractoriști fără să avem diplomele 
de calificare.

Noj nu ne-am pierdut însă răb

„A b a n d o n“

Cu toate că sînt un simplu grup 
generator electric adeseori m-am 
comparat cu-n sportiv, cu-n măr
șăluitor. La fel ca un sportiv ce 
cucerește admirația publicului și 
eu, grupul generator electric din 
comuna Feldru, seară de seară, 
timp de 5 ani, am cucerit buna 
apreciere a tuturor locuitorilor co
munei, în casele cărora străluceau 
becurile electrice, alimentate cu 
energia produsă de mine. Dar as
ta s-a întîmplat pînă în urmă cu-n 
an, cînd mi-am pierdut condiția 
fizică, adică am început să scîrțîi 
din lagărele uzate, să tușesc. An
trenorul meu, mai corect, mecani
cul Ion Condrate, s-a alarmat ?• 
a cerut I.G.O. Năsăud, tute
lara uzinei electrice din comuna

Teatrul „Lucia Sturdza 
Bulandraut sala Matei Millo, 

tel. 14.60,60
SFÎNTA IOANA — marți 6, 

ora 19,30; CUM VĂ PLACE - 
miercuri 7, ora 19,30 ; duminică 
11, ora 15 și ora 19,30 ; UN 
STRUGURE ÎN SOARE — joi 
8, ora 19,30; MOARTEA UNUI 
COMIS VOIAJOR — vineri 9, 
ora 19,30 ; AL PATRULEA — 
sîmbătă 10, ora 20 ; ÎNTOAR
CEREA — duminică 11, ora 10.

Studioul „Lucia Sturdza 
Bulandra" tel. 12.74,50

CRED ÎN TINE - marți 6, 
joi 8, duminică 11, ora 19,30 ; 
MENAJERIA DE STICLĂ - 
miercuri 7, vineri 9, ora 19,30, 
duminică 11, ora 10; COPIII 
SOARELUI — sîmbătă 10, ora
19.30.

Teatrul „C. I. Nottara" 
Sala Magheru, tel. 15.93.02
CIOCÎRLIA — marți 6, ora

19.30, duminică 11, ora 10 ; AN- 
TONIU ȘI CLEOPATRA — 
miercuri 7, vineri 9, ora 19,30 ; 
VLAICU VODĂ — joi 8, ora
19.30 ; PYGMALION — sîmbătă
10, ora 19,30: SCANDALOASA 
LEGĂTURA DINTRE DOMNUL 
KETTLE și DOAMNA MOON 
— duminică 11, ora 15,30; 
FIUL SECOLULUI - duminică
11, ora 19,30.

Teatrul „C. I. Nottara'' 
sala Studio, bd. Magheru 20
BĂIEȚII VESELI — marți 6, 

joi 8, ora 20, duibihică 11, ora
10.30 șl ora 16 ; SCANDALOA
SA LEGĂTURA DINTRE DOM
NUL KETTLE ȘI DOAMNA 
MONN — miercuri 7, vineri 9, 
ora 20; VIORI DE PRIMĂ
VARĂ — sîmbătă 10, ora 20; 
CÎNTĂ PRIVIGHETORILE — 
duminică 11, ora 20.

Teatrul de Comedie, tel. 16.64.60
CELEBRUL 702 — miercuri 7, 

ora 20, vineri 9, ora 19,30, du
minică 11, ora 11 ; SVEJK ÎN 
AL DOILEA RĂZBOI MON

mare termocentrală 
nu se găsește o ca
meră pentru stan
dul de cărți! Asta 
e...

— De acord ! răs
punse Florica Mar
tina. Să scrii nea
părat la ziar. Să 
spui că în fiecare 
lună — adică de 
două ori pe lună, 
se corectă singură 
— standul se mută. 
Se mută... acasă la 
muncitorii termo
centralei. Adică a- 
ceștia le cumpără 
pe toate, preciză 
ea rîzînd.

Am luat o coală 
de hîrtie și am 
scris.

IOSIF CRAC 
corespondent 

voluntar

darea. Credem că direcțiunea 
școlii nu ne-a uitat. Iar dacă ne-a 
uitat ea pe noi, n-o uităm noi 
pe ©a...

MUNTEANU OVIDIU 
Complexul de șantiere Borzești

Feldru, să trimită o comisie de 
expertiză care să constate că am 
nevoie de-un concediu pentru re
parai»» capitale. Cererea lui s-a 
pierdu) însă în van. Așa ca, tîrîș- 
grăpiș, am mai mers încă vreo 
8-9 luni. Efortul acesta în plus 
m-a extenuai la maximum. Fără 
voia mea, nu de mult, într-o sea
ră de iarnă am simțit că nu mai 
pot, și deci... am abandonat I Știu, 
un abandon nu este o faptă ono
rabilă, dar spuneți-mi ce puteam 
face dacă toate piesele mele sînt 
uzate? Așa că am ieșit pe tușă. 
De atunci zac și aștept zi de zi 
sosirea onorabilei comisii de la 
I.G.O Năsăud, prin concursul că
reia am ajuns dintr-un grup ge
nerator ce necesita reparații ca
pitale, într-unul bun de pensio
nat la... fiare vechi.

Vă spun deschis că mă doare 
ieșirea mea prematură din acti
vitate, dar mai mult mă supără 
nepăsarea tovarășilor de la I.G.O. 
Năsăud care au „abandonat” în 
sertarele birourilor cererile locu
itorilor din comuna Feldru de a 
se repune în funcție mica lor u- 
zina electrică comunală, mai pre
cis de a fi adus în locul meu un 
grup generator nou. Sper însă ca 
la citirea rîndurilor de față Sfa
tul popular raional Năsăud va 
lua măsurile ce se cuvin.

Grupul generator electric, 
Pentru conf.

TRAIAN POP
student

DIAL — joi 8, sîmbătă 10, du
minică 11. ora 19,30 . PRIETE
NA MEA PIX — duminică 11, 
ora 15,30 (spectacol cedat).

Teatrul Muncitoresc C.F.R.
Giulești tel. 18.04.85

HOȚII ȘI VARDIȘTII - 
miercuri 7, ora 19,30, duminică 
11, ora 10 ; O LUNĂ DE CON
FORT — joi 8, ora 19,30 ; VE
CINI DE APARTAMENT — 
vineri 9, ora 19,30 ; OAMENI 
ȘI UMBRE — sîmbătă 10, ora
19,30 ; DOMNUL PUNTILA ȘI 
SLUGA SA MATTI — duminică 
11, ora 19,30.
Teatrul pentru tineret și copii 

str. C. Miile, tel. 15.65.88
DE PRETORE VICENZO — 

marți 6, ora 20 ; PIGULETE 4- 5 
FETE — miercuri 7, ora 20, 
duminică 11, orâ 11 și ora 20 ; 
MARELE FLUVIU ÎȘI ADUNĂ 
APELE - joi 8, ora 20 ; PRIMA 
INTÎLNIRE — vineri 9, ora 20; 
NILA - sîmbătă 10, ora 20

Cinematografe
4 MARTIE 1962

Străzile au amintiri: Patria, 
G. Coșbuc; Pace noului ve
nit : Republica, I. C. Frimu; 
Perle negre: Lumina, Liber
tății; Nana: Magheru, Bucu
rești, Floreasca; Sentința : V. 
Alecsandri, Olga Bancic, 8 
Martie; Dragostea Iui Alioșa: 
Maxim Gorki, înfrățirea între 
popoare, Miorița, 16 Februa
rie; în noaptea spre 13: Cen
tral, Cultural; Cetatea Hur- 
ramzamin: E. Pavel, Alex. 
Popov, Arta, 30 Decembrie; 
Frumoasa Lurette: Victoria. 
V. Boaită, Flacăra, Aurel 
Vlaicu; Despre oameni și ani
male — Depinde de noi — 
Consecințele alcoolismului — 
Motanul neascultător — în
tâlnire cu Pamirul — Munca

Sub titlul „Orașe 
și priveliști". Edi
tura Meridiane 
inaugurează o 
nouă colecție de 
mici albume de 
buzunar alcătuite 
din circa 30—40 
fotografii artistice, 
menite să înfăți
șeze principalele 
orașe, centre mun
citorești și regi
uni pitorești ale 
țării, frumusețile 
naturale, monu
mentele de arhi
tectură și de artă, 
marile construcții 
ridicate în anii 
puterii populare, 
viața nouă care 
pulsează în aceste 
orașe și regiuni.

Colecția, bine 
îngrijită, cu foto
grafii dintre Cele 
mai reprezenta
tive este menită 
să constituie un prim ghid și 
sfătuitor pentru cel pornit la 
drumeție. Așa cum e și na
tural, fotografiile nu pot în
locui cunoașterea directă, ne
mijlocită a regiunilor patriei, 
dar, așa cum notează poetul 
Marcel Breslașu în prefața 
volumului „Valea Prahovei", 
o carte cu poze este întot
deauna o invitație la visare, 
iar călătorul avînd în față 
cîteva zeci de fotografii va 
reuși să întregească și să fixe
ze cu ajutorul lor un întreg 
univers de imagini și impresii 
de drumeție.

In afara volumului „Valea

Să pregătim cu grijă viitorii 
tractoriști-mecanizatori

(Urmare din pag. I-a)

Totodată este bine ca activi
tatea culturală și sportivă să 
se desfășoare în comun cu 
muncitorii unităților de care 
aparțin școlile.

Organizațiilor de bază 
U.T.M. din școlile profesio
nale de mecanici agricoli Ie 
revine în același timp sarcina 
de mare răspundere ca, sub 
conducerea organizațiilor de 
partid, să desfășoare o susți
nută muncă politică în 
scopul cultivării în rîndul ele
vilor a dragostei față de me
seria pe care și-au ales-o. Po
sibilități sînt nenumărate. Se 
pot organiza, de pildă, întâl
niri între elevi și tineri me
canizatori cu care ocazie a- 
ceștia din urmă să vorbească 
despre frumusețea meseriei 
de mecanizator al agricultu
rii socialiste, despre marea 
răspundere pe care o au cei 
ce mînuiesc complicatele ma
șini și tractoare moderne, 
despre prestigiul pe care l-au 
cîștigat în fața colectiviștilor 
pe ogoarele cărora lucrează.

Multă grijă trebuie să ma
nifeste organizațiile U.T.M. 
din școlile profesionale de me
canici agricoli pentru pregăti
rea profesională, teoretică și 
practică a elevilor. Frecventa
rea cu regularitate a cursuri
lor, însușirea profundă a ma
teriilor predate, pregătirea se
rioasă pentru lucrările prac
tice, studierea atentă a litera
turii de specialitate sînt sarcini 
a căror îndeplinire trebuie ur
mărită în fiecare zi. Aseme
nea probleme trebuie să stea 
nu odată în centrul dezbateri
lor adunărilor generale de or
ganizație. Chiar atunci cînd 
elevii sînt plecați în practica 
de producție, munca politică 
nu trebuie să cunoască nici un 
fel de întrerupere. Dimpo
trivă, aceasta va continua în 
cadrul grupelor U.T.M. din 
brigăzile de tractoare în care 
sînt repartizați elevii.

Pentru a ajuta în mai mare 
măsură organizațiile de bază 
U.T.M. din școlile profesio
nale de mecanici agricoli, co
mitetele raionale U.T.M. au 
datoria de a se preocupa cu 
multă grijă de buna pregăti
re a secretarilor U.T.M. dina-

Teatrul pentru tineret și copii 
str. Dobrogeanu Gherea, 

tel. 15.07.44
CINE A UCIS — sîmbătă 10, 

ora 20, duminică 11, ora 20.
Teatrul Satiric Muzical 

„C. Tănase", sala din cal. Vic
toriei 174, tel. 15.04.18

CONCERT ÎN RE... HAZLIU 
marți 6, miercuri 7, joi 8, vineri
9, sîmbătă 10, duminică 11, ora 
20.
Institutul de artă teatrală și 
cinematografică „I. L. Caragia- 
le“t str. 3o Decembrie 9, tel 

15.72.59
DISCIPOLUL DIAVOLULUI- 

joi 8. ora 20 ; MINCIUNA ARE 
PICIOARE LUNGI — sîmbătă
10, ora 20 ; D-ALE CARNAVA
LULUI — duminică 11, ora 20.

Circul de Stat, tel. 11,01.20
O SEARĂ LA MOSCOVA - 

luni 5, marți 6, miercuri 7, joi 
8, vineri 9, sîmbătă 10, ora 20, 
duminică 11, ora 16 și ora 20.

și joaca — Zîna de cerneală : 
Timpuri noi; Ultimul meu 
tango: 13 Septembrie; Prime
le încercări (ambele serii): Ti
neretului, B. Delavrancea; 
Insula: Gh. Doja, T. Vladi- 
mirescu ; Cer senin : Gri vița; 
Cursa de 100 kilometri; Uni
rea, 23 August, Volga; Tom 
Degețelul: Drumul Serii, M. 
Eminescu; Muzicantul orb: 
Alex. Sahia, N. Bălcescu ; Ni
kita Sergheevici Hrușciov: 
Munca; S-a furat o bombă; 
C. David, I. Pintilie, G. Ba- 
covia; Circul fără cupolă: Mo
șilor ; Caldul: Donca Simo; 
Raidul vărgat: 8 Mai; Fii fe
ricită, Ani!: Luceafărul; Făc
lii : Popular.

Prahovei", pînă în prezent au 
mai apărut volumele „Bucu
rești" (prefață de Demoster.e 
Botez), „Cluj", (prefață de 
acad. C. Daicoviciu), „laș •• 
(prefață de Ion Istrati), și 
sînt în curs de apariție volu
mele „Brașov", „Bicazul și 
împrejurimile", „Tîrgu Mu
reș", „Litoralul romînesc’i 
„Băile Herculane" etc.

Colecția „Orașe și prive
liști44 vine să contribuie la o 
și mal bună cunoaștere a fru
museților patriei.

EUGEN FLORESCU 

ceste școli, acordînd o mare 
atenție instruirilor lunare.

în munca de control și în
drumare a activității ce se des
fășoară în școlile profesionale 
de mecanici agricoli și-au do
vedit eficacitatea colectivele 
mixte formate la nivelul re
giunii, sub îndrumarea organe
lor de partid, din care să facă 
parte activiști ai comitetelor 
regionale, raionale și orășe
nești U.T.M., oameni de specia
litate din cadrul serviciilor 
S.M.T., trusturilor Gostat, sec
țiilor de învățămînt și cul
tură. Este util ca aceste comi
sii să continue să-și desfă
șoare cu regularitate activi
tatea, să ajute concret la îm
bunătățirea muncii de educa
ție și de pregătire teoretică și 
practică, la rezolvarea opera
tivă, cu concursul organelor 
tutelare (Ministerul Agricul
turii, Ministerul Învățămîntu- 
lui și Culturii) a problemelor 
ce se ridică în legătură cu 
asigurarea cadrelor didactice 
necesare, a manualelor, a lo
calurilor etc.

în același timp, comitetele 
regionale U.T.M. trebuie să 
depună o muncă de perspec
tivă. încă de pe acum să cu
noască planul de școlarizare 
pe regiune pentru anul urmă
tor și in funcție de acesta să 
ia măsurile cuvenite, să asi
gure necesarul de elevi absol
venți ai școlilor elementare 
care să fie înscriși la școlile 
profesionale de mecanici a- 
gricoli. Pentru realizarea a- 
cestei sarcini este necesar să 
fie ajutate organizațiile de 
pionieri din școlile elemen
tare să inițieze, cu sprijinul 
comitetelor comunale U.T.M., 
o serie de acțiuni cu scopul 
de a stimula interesul elevilor 
față de frumoasa și importan
ta meserie de mecanizator. Se 
pot organiza, de pildă, întâl
niri cu tineri mecanizatori, vi
zite la S.M.T. și G.A.S. etc.

Prin întreaga muncă poli
tică și organizatorică pe care 
o desfășurăm să contribuim 
într-o măsură mereu mai 
mare la înfăptuirea uneia din 
sarcinile importante trasate 
de partid — pregătirea unor 
cadre de mecanizatori cu o 
înaltă calificare pentru agri
cultura noastră socialistă.

Mcntatoaiea Elena £ad®a, r>e 
care o vedeți în fotografie, 
este una dintre muncitoarele 
fruntașe ale secției montaj- 
vagoane de la Uzinele „Gri- 

vița roșie" din Capitală.

Foto : AGERPRES



Prezentarea scrisorilor de acreditare 
de către ambasadorul Republicii 

Guineea la București
La 3 martie, președintele 

Consiliului de Stat al R. P. 
Romîne, Gheorghe Gheorghiu- 
Dej, a primit la Palatul Re
publicii pe Barry Boubacar 
Biro, ambasadorul extraordi
nar și plenipotențiar al Repu
blicii Guineea la București, 
care și-a prezentat scrisorile 
de acreditare în R. P. Ro
mînă.

După ce a transmis mesa
jul de prietenie sinceră al 
președintelui Seku Ture, al 
poporului și guvernului Re
publicii Guineea, Barry 
Boubacar Biro a spus prin
tre altele : „Sînt fericit și 
mîndru de a reprezenta tara 
și guvernul meu pe lingă gu
vernul și poporul romîn, prie
ten sigur și de nădejde al po
porului guineez. Intr-adevăr, 
d-le Președinte, legăturile 
care unesc cele două popoare 
s-au dezvoltat continuu după 
obținerea independenței de 
către țara mea și s-au întă
rit și mai mult o dată cu sta
bilirea relațiilor diplomatice 
dintre cele două țări. Aceste 
legături firești create în 
cursul deceniilor trecute în 
lupta noastră comună, în 
epoci diferite împotriva feu
dalității, aservirii, pentru li
bertate, iar astăzi împotriva 
imperialismului, pentru pro
gres și pace, ne-au permis să 
închegăm o prietenie sinceră 
și o cooperare rodnică. Una 
din manifestările recente ale 
acestei colaborări o constituie 
plecarea profesorilor și tehni
cienilor romîni la Conakry".

După ce s-a referit la lupta 
poporului romîn pentru „con
strucția și consolidarea eco
nomiei sale naționale, care an 
de an cunoaște noi progrese", 
vorbitorul a spus : „Coope
rarea rodnică între țările 
noastre și guvernele noastre se 
încadrează în lupta constantă 
pe care dv. o duceți pentru 
sprijinirea dezinteresată a as
pirațiilor legitime aie popoa
relor încă oprimate sau re
cent eliberate de sub jugul 
colonial, pentru coexistență 
pașnică și pentru pace**. Vor
bitorul a arătat că cei trei 
ani care au trecut de la do- 
bîndirea independenței au 
permis Republicii Guineea, 
grație sprijinului prietenilor, 
printre care și Republica 
Populară Romînă. grație en
tuziasmului și maturității po
litice a poporului său, activi
tății Partidului Democrat, sâ 
obțină mari victorii în conso
lidarea independenței sale po
litice, în interesul patriei și 
al întregii Africi, pentru în

țelegere, prietenie și pace în
tre toate popoarele.

„Poporul guineez, — a spus 
vorbitorul, — ale cărui inte
rese sînt legate de cele ale 
altor popoare africane, acțio
nează fără încetare pentru o 
independență și unitate afri
cană adevărată. Făcînd acest 
lucru, el este și va fi în mod 
constant mobilizat în lupta 
împotriva colonialismului și 
imperialismului sub toate for
mele sale. El este deci alături 
de dv., Domnule Președinte, 
alături de toți acei care au a- 
les apărarea libertății, a de
mocrației și a păcii, împo
triva stăpînitorilor și ațîțăto- 
rilor la război.

în încheiere, Barry Bouba
car Biro a exprimat vii mul
țumiri pentru ajutorul pe 
care poporul și guvernul ro
mîn l-a acordat Guineei și 
dorința de a se dezvolta în 
continuare cooperarea dintre 
cele două țări, pe baza respec
tului reciproc și al prieteniei, 
asigurînd câ în ceea ce îl pri
vește nu-și va precupeți efor
turile în îndeplinirea înaltei 
misiuni ce i-a fost încredin
țată.

După ce a urat ambasado
rului un călduros bun sosit și 
i-a mulțumit pentru mesajul 
de prietenie pe care l-a trans
mis, președintele Consiliului 
de Stat, Gheorghe Gheorghiu- 
Dej, a transmis președintelui 
Seku Ture, guvernului și po
porului Guineei cele mai bune 
urări de fericire și prosperi
tate din partea poporului ro
mîn, a Consiliului de Stat al 
R. P. Romîne și a sa personal.

„Am înregistrat cu satisfac
ție cele spuse de dv. cu pri
vire la prețuirea pe care gu
vernul și poporul guineez o a- 
cordă relațiilor de prietenie 
și colaborare dintre țările 
noastre — a spus tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej. In 
misiunea dv. în R. P. Romînă 
veți putea constata nemijlocit 
că poporul romîn nutrește sen
timente de caldă prietenie și 
respect pentru poporul gui
neez și acordă aceeași înaltă 
prețuire relațiilor dintre ță
rile noastre. Poporul romîn 
este vital interesat în elimi
narea definitivă a războiului 
din viața omenirii, în instau
rarea unei păci trainice în 
lume. De aceea, R. P. Ro
mînă, împreună cu celelalte 
țări socialiste și cu toate ță
rile iubitoare de pace, prin
tre care se situează la loc de 
cinste și Republica Guineea, 
militează consecvent pentru

dezarmarea generală și totală, 
pentru lichidarea completă a 
colonialismului, pentru dezvol
tarea continuă a colaborării 
pașnice între popoare".

împărtășind pe deplin pă
rerea exprimată de ambasa
dorul Republicii Guineea că 
relațiile de colaborare dintre 
cele două țări vor putea cu
noaște în viitor o dezvoltare 
tot mai mare, tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej a 
spus: „Ne-au impresionat
plăcut cuvintele calde pe care 
le-ați spus despre profesorii 
și tehnicienii romîni care au 
plecat recent în Guineea. Ac
tivitatea lor va duce fără în
doială la o mai bună cunoaș
tere reciprocă, la adîncirea 
prieteniei care unește deja 
popoarele noastre“.

In încheiere, președintele 
Consiliului de Stat a expri
mat convingerea că activita
tea ambasadorului Republicii 
Guineea va contribui la dez
voltarea relațiilor de priete
nie și colaborare dintre R. P. 
Romînă și Republica Guineea 
și l-a asigurat pe acesta că, 
în îndeplinirea misiunii sale 
îndreptate spre dezvoltarea 
relațiilor de prietenie dintre 
cele două țări, s« va bucura 
de sprijin deplin din partea 
Consiliului de Stat, al guver
nului romîn și al său perso
nal

între președintele Consiliu
lui de Stat al R. P. Romîne, 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, și 
ambasadorul Republicii Gui
neea, Barry Boubacar Biro, a 
avut apoi loc o convorbire 
cordială.

La prezentarea scrisorilor 
de acreditare și la convor
birea care a urmat au asistat 
Comeliu Mănescu, ministrul 
Afacerilor Externe, și Grigore 
Geamănu, secretarul Consi
liului de Stat al R. P. Ro
mîne.

★

Simbăti dimineața ambasa
dorul extraordinar și pleni
potențiar al Guineei in R. P. 
Romînă, Barry Boubacar Biro, 
a depus o coroană de flori 
la Monumentul Eroilor Patriei 
din Capitală cu ocazia pre
zentării scrisorilor sale de fl
er editare.

La solemnitate au partici
pat reprezentanți ai conduce
rii Ministerului Afacerilor 
Externe, ai Sfatului Popular 
al Capitalei, ofițeri superiori 
ai forțelor noastre armate.

(Agerpres)

Aspect de la o demonstra
ție a oamenilor muncii din 
R.F.G. împotriva înarmării 
atomice. Pe pancarte atâ 
scris: Construiți spitale 

nu arme nucleare

Dezarmarea - cerință
imperioasă pentru asigurarea păcii

MOSCOVA 3 (Agerpres). — 
TASS transmite : Președintele 
Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S., N. S. Hrușciov, a 
adresat un mesaj lui Jawa
harlal Nehru, primul ministru 
al Indiei, în legătură cu răs
punsul acestuia la propunerea 
guvernului sovietic ca lucră
rile Comitetului celor 18 state 
pentru dezarmare să înceapă 
la cei mai înalt nivel.

N. S. Hrușciov și-a expri
mat satisfacția în legătură cu 
faptul că Jawaharlal Nehru 
consideră necesar ca conducă
torii de state cu cea mai mare

Solemnitatea 
înmînării unor 

decorații

Mesajul adresat de N. S. Hrușciov
răspundere să participe ne
mijlocit la rezolvarea sarci
nilor ce revin Comitetului ce
lor 18 state pentru dezarmare. 

Sînt bucuros, scrie Hrușciov, 
că împărtășiți considerentele 
noastre cu privire la impor
tanța excepțională a apropia
telor tratative în problema 
dezarmării. „Consimțămîntal 
dv, de a participa personal 
ia tratativele pentru dezar
mare, exprimat în mesajul 
de răspuns, confirmă convin
gerea mea că în prezent ideile 
noastre sînt îndreptate în 
aceeași direcție".

Guvernul sovietic, remarcă 
N. S. Hrușciov, prețuiește con
tribuția guvernului Indiei la 
eforturile comune ale statelor 

popoarelor iubitoare de

lui J. Nehru

la

Și

pace, îndreptate spre tradu
cerea în viața a mărețului 
scop — elaborarea unui acord 
privind dezarmarea generală 
și totală.

Referindu-se la comunicarea 
lui Nehru că pentru el ar fi 
extrem de greu să părăsească 
India înainte de sfîrșitul lunii 
aprilie, avîndu-se în vedere 
alegerile parlamentare care 
au loc în prezent, apropiata 
sesiune a parlamentului și al
cătuirea noului guvern, Hruș- 
ciov scrie :

„Permiteți-mi să vă încre
dințez că noi am înțeles preo
cuparea dv. pentru marile 
probleme ale vieții interne ale 
țării dv. și dorința dv. de a 
vă afla în India în timpul re
zolvării lori*.

Deschiderea Tîrgului
international

LEIPZIG 3. — De la corespon
dentul Agerpres: La 3 martie a 
avut loc într-un cadru festiv des
chiderea tradiționalului Tîrg inter
național de primăvară de la 
Leipzig. La tîrg participă 58 de 
țări, peste 9.000 de firme din 
toate continentele lumii, prezen- 
tînd circa 1.000.000 de exponate. 
Importanța deosebită a tîrgului 
din această primăvară este sub
liniată și de faptul că aici au so
sit delegații guvernamentale din 
numeroase țări, iar unele țări sînt 
reprezentate prin delegații la 
nivel ministerial.

La festivitatea deschiderii ofi
ciale a tîrgului, care a avut 
loc la Teatrul de Operă, au 
fos| prezenți: Walter Ulbrichtj 
prim-secrefar al C.C. al P.S.U.G., 
președintele Consiliului de Stat al 
R. D. Germane ; Anastas Mikoian, 
prim-vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri al U.R.S.S., conducă
torul delegației guvernamentale a 
U.R.S.S. ; Jozef Cyrankiewicz, 
președintele Consiliului de Mi
niștri af R. P. Polone, conducăto
rul delegației poloneze ; Otakar 
Simunek, vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri al R. S. Ceho- 

șj conducătorii 
guvernamentale, 

de asemenea,

de la Leipzig

Prezentarea scrisorilor de acreditare 
de către ambasadorul Republicii 

Ghana la București
Președintele Consiliului de 

Stat al R.P. Romîne, Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, a primit sîm- 
bătă, la Palatul Republicii, pe 
E. K. Dadzie, ambasador ex
traordinar și plenipotențiar al 
Republicii Ghana la Bucu
rești, care și-a prezentat scri
sorile de acreditare în R. P. 
Romînă.

Transmițînd, din partea pre
ședintelui Republicii Ghana, 
urări cordiale pentru fericirea 
personală a președintelui Con
siliului de Stat, Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, și pentru pros
peritatea poporului romîn, 
ambasadorul E. K. Dadzie a 
spus: „Curajosul și harnicul 
popor al republicii a muncit 
fără încetare pentru a con
strui o demnă națiune de eroi
— o patrie a tuturor muncito
rilor cu brațele și cu mintea, 
în orașe și sate, fără deose
bire de naționalitate, sex sau 
convingeri religioase. Ghana 
nutrește simțăminte de admi
rație față de uriașele pro
grese înregistrate în dezvol
tarea socială, politică și eco
nomică a R. P. Romîne într-o 
perioadă relativ scurtă. Noi 
admirăm marile dv. realizări 
din domeniul industriei și a- 
griculturii, fără a mai men
ționa progresele obținute în 
reformele învățămîntului și în 
revoluția din domeniul cultu- 
ral“.

„Legăturile dintre popoarele 
noastre —- a declarat în con
tinuare ambasadorul Ghanei
— au fost mult întărite de 
vizita în R. P. Romînă a pre
ședintelui Republicii Ghana, 
de vizita delegației comerciale 
ghaneze și de încheierea di
feritelor acorduri în domeniul 
comerțului, colaborării tehni- 
co-științifice, colaborării cul
turale, transportului aerian, a 
căror realizare va apropia și 
mai mult cele două repu- 
blici“.

Ambasadorul Ghanei a ară
tat apoi că are plăcuta misiu
ne de a întări aceste legături 
prietenești și și-a exprimat 
speranța că în eforturile de
puse pentru îndeplinirea aces
tei misiuni se va bucura de 
sprijin.

Transmițînd guvernului și 
poporului R. P. Romîne since
re salutări din partea guver
nului și poporului Republicii 
Ghana, care consideră în mod 
sincer și real pe romîni ca 
prieteni, ambasadorul Ghanei 
a spus în încheiere : „Exprim, 
din partea președintelui și a 
poporului ghanez, urări fier
binți de putere și în
țelepciune, pentru Excelența 
Voastră, pentru ca astfel să

puteți continua pe mai de
parte conducerea Republicii 
Populare Romîne care deja 
a tras foloase atît de mari 
în urma conducerii dv. 
pricepute4*.

In răspunsul său, președin
tele Consiliului de Stat al 
R. P. Romîne a adresat amba
sadorului un cald salut de 
bun venit în patria noastră și 
l-a rugat să transmită din 
partea sa personal, a Consi
liului de Stat și a poporului 
romîn cele mai sincere urări 
de sănătate și fericire pre
ședintelui Ghanei și de pros
peritate poporului ghanez.

„Istoria de secole a luptei 
eroice a poporului Coastei de 
Aur împotriva colonialismului 
— a spus tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej — ca și reali
zările obținute de poporul 
ghanez după proclamarea in
dependenței pe linia dezvoltă
rii economiei naționale și ridi
cării nivelului de trai sînt cu
noscute și apreciate de po
porul romîn. Republica Ghana 
și-a cîștigat în țara noastră, ca 
și în întreaga lume, un bine 
meritat prestigiu datorita 
luptei sale hotărîte pentru 
lichidarea colonialismului ?i 
deplina eliberare a Africii, 
pentru transformarea conti
nentului african într-o zonă 
fără arme nucleare*4.

„Popoarele noastre — a de
clarat președintele Consiliului 
de Stat — vital interesate în 
statornicirea unei păci traini
ce în lume, militează activ 
pentru înfăptuirea dezarmării 
generale și totale, pentru înțe
legere și colaborare interna
țională, pentru progres și 
bunăstare. Convorbirile care 
au avut loc cu ocazia vizitei 
în R. P. Romînă a eminentu
lui om de stat dr. Kwame 
Nkrumah, președintele Repu
blicii Ghana, au arătat că ță
rile noastre au vederi comune 
în principalele probleme ale 
vieții internaționale și sînt 
hotărîte să-și aducă întregul 
aport la soluționarea lor. Vi
zita președintelui dv. a consti
tuit în același timp o contri
buție de seamă la dezvoltarea 
relațiilor de prietenie dintre 
R. P. Romînă și Republica 
Ghana în interesul ambelor 
țărl“.

Președintele Consiliului de 
Stat a arătat că acordurile de 
colaborare economică, tehnico- 
științifică și culturală, înche
iate cu ocazia vizitei delegației 
guvernamentale ghaneze la 
București oferă un cadru 
larg pentru dezvoltarea multi
laterală a relațiilor romîno- 
ghaneze. „Există după părerea 
noastră — a spus tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej —

toate condițiile pentru spori
rea considerabilă a schimburi
lor economice reciproc avan
tajoase intre țările noastre*4.

Subliniind că poporal romîn 
este un sincer și real prieten 
al poporului ghanez, președin
tele Consiliului de Stat și-a 
exprimat convingerea că acti
vitatea ambasadorului Repu
blicii Ghana va contribui la 
adîncirea prieteniei și Ia dez
voltarea relațiilor dintre cele 
două țări și l-a asigurat că în 
îndeplinirea misiunii sale se 
va bucura de sprijin deplin 
din partea Consiliului de Stat, 
al guvernului romîn și al său 
personal.

Președintele Consiliului de 
Stat al R- P. Romîne, 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, a 
avut apoi o convorbire cordia
lă cu E. K. Dadzie, ambasado
rul Republicii Ghana.

La prezentarea scrisorilor 
de acreditare și la convorbi
rea care a urmat, au asistat 
Comeliu Mănescu, ministrul 
Afacerilor Externe, și Grigore 
Geamănu, secretarul Consiliu
lui de Stat al R. P. Romîne.

Ambasadorul Republicii Gha
na a fost însoțit de Issac Dua 
Dickson, secretar I de amba
sadă, W. F. Duncan, secretar n 
de ambasadă, și G. S. Tettey, 
atașat de ambasadă.

(Agerpres)

(Urmare din pag. l-a) 

eticii comuniste nu sînt doar 
probleme „în general", ci fac 
parte din înseși preocupările 
sale de viață.

A fost o expunere frumoasă, 
limpede, antrenantă, pătrunsă 
de idei îndrăznețe și cu exem
ple la îndemîna oricui. O ex
punere pe care a completat-o 
mai apoi cu discuții priete
nești, de la om la om.-

Și, desigur, e necesară pre
cizarea că tinerii nu întîmplă- 
tor l-au ales pe el, fruntaș în 
muncă, în întrecere, să le 
vorbească despre educația co
munistă.

★
In freamătul acestei între

ceri, un element nou, de mare 
importanță economică, îșî cro
iește drum cu tot mai multă 
vigoare prin secțiile și sectoa
rele fabricii. Este vorba de 
modernizarea unor utilaje și 
mașini — măsură care răs
punde unei importante sarcini 
subliniate de Directivele C.C. 
al partidului cu privire la 
criteriile principale ale între
cerii socialiste.

Uzina „7 Noiembrie" n-a 
fost ocolită de tehnica nouă.

Sîmbătă la amiază a avut loc 
Palatul R. P. Romîne solemnitatea 
înmînării unor decorații conferite 
de Consiliul de Stat al R. P. Ro
mîne. Distincțiile au fost înmînafe 
de președintele Consiliului 
de Stat, tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej.

Pentru activitate îndelungată în 
mișcarea muncitorească și pentru 
merite în opera de construire a 
socialismului, cu prilejul împlinirii 
a 60 de ani, a fost conferit Ordi
nul Muncii clasa I tovarășei 
Vanda Nicolschi, vicepreședinte 
a| Crucii Roșii ; pentru merite în 
opera de construire a socialismu
lui, cu prilejul împlinirii a 50 de 
ani, a fost decorat cu Ordinul 
Muncii clasa a II—a tovarășul Ste- 
rea Constanfinescu, prim-secretar 
al Comitetului raional Roșiori de 
Vede al P.M.R., regiunea București.

A fost conferit Ordinul Muncii 
clasa I Institutului „Pasteur" din 
București, cu prilejul sărbătoririi 
a 50 de ani de activitate și pen
tru realizările importante obținute 
în producerea materialelor biolo
gice de uz veterinar. Mai mulți 
lucrători din cadrul Institutului au 
fost decorați cu ordine și medalii 
pentru contribuția deosebită adusa 
în domeniul cercetărilor științifice 
sanifar-veterinare și pentru re
zultatele obținute în producerea 
materialelor biologice de uz vete
rinar și în combaterea epizootii
lor.

Tovarășul Gheorche Gheorghiu- 
Dej a felicitat pe cei decorați 
urîndu-ie noi succese în activita
tea lor de viitor. în numele celor 
decorați a răspuns dr. Hie Po
povic i, profesor la Facultatea de 
medicină veterinară din București.

La solemnitate au asistai Ion 
Cozma, minisirul Agriculturi, Gri
gore Geamănu, secretarul Consi
liului de Stal, Marin Sfancu, 
adjunct al ministrului Agriculturii, 
Radu Rusescu și Petre Radu, vice
președinți ai Crucii Roți>.

(Agarp.es)

INFORMAȚIE
Sîmoâtâ după-amiazâ a so- 

iit în Capitală tovarășul Zde- 
nek Pucek. prim-ăoctiitor al 
președintelui Comisiei de Stat 
a Planificării a R. S. Ceho
slovace. Oaspetele este condu
cătorul delegației economice 
cehoslovace care se află în 
țara noastră pentru a purta 
discuții privind probleme ale 
colaborării economice intre 
R. P. Romînă și R. S. Ceho
slovacă, pentru perioada de 
perspectivă generală pînă in 
anul 1980.

(Agerpres)

un acord cu privire la dezarmare
LONDRA 3 (Agerpres), — Re

luarea experiențelor nucleare de 
către guvernul englez a stîrnij în
dată un val de proteste în An
glia.

Comitetul englez pentru apăra
rea păcii a daf publicității o de
clarație în care califică drept un 
„act pe de-a întregul revoltător- 
reînnoirea acestor experiențe. în 
declarație sînt respinse toate ar
gumentele, potrivit cărora aceste 
experiențe sînt impuse de nece
sitați militare și sa arată că ele 
au fost reluate numai „din cauza 
presiunilor americane în vederea 
reluării în comun a experiențelor44. 
Celelalte țări, se spune în decla-

rafie, 
bună 
vernului nosiru, finind seama că 
el a hotărit să reia experiențele 
acum cînd pînă la tratativele pen
tru dezarmare de la Geneva au 
mai rămas mai pufin de două 
săptămîni.

Comitetul englez pentru apăra
rea păcii invită pe toți oamenii 
cinstiți să participe la trimiterea 
unei delegații în ziua de 13 mar
tie, care să prezinte guvernului 
„un protest împotriva politicii pri
mejdioase pe care o promovea
ză și să insiste ca la Geneva 
facă propuneri pozitive".

vor pune la îndoială, pe 
dreptate, sinceritatea gu-

să

S.U.A.: Vii proteste împotriva
experiențelor nucleare

NEW YORK 3 (Agerpres). 
Comitetul național din S.U.A. 
pentru o politică nucleară să
nătoasă a adresat președin
telui Kennedy un mesaj în 
care cere guvernului S.U.A.să 
încheie un acord privind inter
zicerea experiențelor nucleare, 
pe baza unui sistem național 
de detectare.

în mesaj se subliniază că, 
fn lumina actualelor realizări 
ale științei, pentru nici o pu
tere nucleară nu poate consti
tui o dificultate stabilirea ori
cărui caz de violare a unui a- 
semenea acord.

Comitetul a cerut președin
telui Kennedy să consimtă la 
interzicerea experiențelor nu
cleare în atmosferă, sub apă 
și in spațiul cosmic și arată 
că respectarea acordului pri
vind interzicerea experiențelor

poate fi controlată printr-un 
sistem de posturi naționale de 
detectare, cu participarea unui 
comitet internațional care să 
stringă datele furnizate de a- 
ceste sisteme naționale.

in
Teroare 

Vietnamul de sud
HANOI La recentul bom

bardament asupra palatului 
prezidențial de la Saigon, 
clica dlemistâ a răspuns prin 
dezlănțuirea terorii in masă. 
După cum anunță ziarele din 
capitala Vietnamului de sud, 
în țară a fost decretată 
rea de asediu. Poliția 
darmeria întemnițează 
de oameni numai pentru 
tul că ele au cutezat si 
bească despre atentatul la 
viața dictatorului sud-vietna- 
mez.

sta- 
jan- 
zeci 
fap- 
vor-

slovace, precum 
altor delegații

Au participat, 
membrii delegației guvernamen
tale romîne condusă de tovarășul 
Alexandru Bîrlădeanu, vicepre
ședinte al Consiliului de Miniștri 
al R. P. Romîne.

Cuvîntul de deschidere la șe
dința festivă a fost rostit de 
J. Balkow, ministrul Comerțului 
Exterior și fnfergerman al R. D. 
Germane.

Actuala ediție a Tîrgului inter-

național de la Leipzig demon* 
sirează încă o dată puternicul 
avîni economic și tehnic al țărilor 
marii comunități a lumii socialiste, 
in toate cele 55 de grupe de 
produse prezentate la tîrg, țările 
socialiste ocupă un loc important 
Exponatele lor, de la produse ale 
industriei bunurilor de con-t 
sum și pînă la aparataj optic com
plex și utilaje automate, dovedess 
înalta calitate a f 
industriale, înaltul 
volfare a tehnicii 
liste.

Anul acesta, 
participă la Tîrgul de la Leipzig 
cu un sortiment bogat de produse 
industriale. R, P. Romînă prezintă 
un pavilion în care, pe aproxima
tiv 4.900 m.p., sînt expuse nume
roase produse din cele mai dife
rite sectoare ale economiei. Un 
loc important îl dețin produsele 
industriei constructoare de mașini. 
Sînt prezentate peste 300 de 
mașini și utilaje. Dintre acestea 
sa remarcă instalațiile de foraj, 
în celelalte standuri sînt expuse 
chimicale, produse petroliere, 
mobilă și alte produse ale in
dustriei de prelucrare a lemnului, 
precum și o bogată gamă de bir* 
nur» de consum industriale și alfa 
mentare.

Pe terenul în aer liber din fața 
pavilionului, punctul de atracție îl 
constituie instalațiile de foraj, nu
mite de unele ziare ,,Goliai" — 
un simbol al progresului industrial 
a| Republicii Populare Romîne. 
„Industrialexport" prezintă vagoa
ne de cale ferată, mașini-unelte, 
autobuze, mașini textile, pompe 
centrifuge, tractoare, aparate de 
radio, instalații electro-acustice.

produselor lor 
nivel de dez* 
în țările socia-

R. P. Romînă

Bandele fasciste ale O.A.S
își continuă nestingherite

acțiunile
ALGER 3 (Agerpres). — 

Perspectiva încheierii unui a- 
cord franco-algerlan determi
nă pe ultracolonialiștii din 
O.A.S. să-și intensifice acțiu
nile sîngeroase împotriva 
populației pașnice algeriene. 
Agenția France Presse rela
tează că în cursul zilei de vi
neri, în principalele orașe al
geriene au avut loc 69 de a- 
tentate, înreglstrîndu-se 57 
morți și 81 răniți.

Agențiile occidentale de in
formații remarcă, de asemenea, 
că numeroși algerieni au fost 
asasinați de poliția și armata 
franceză care au organizat îm
potriva acestora adevărate po
gromuri. La Oran, 
agenția Reuter, au
10.900 de soldați 
pentru a încercui

locuite de arabii din acest 
oraș.

De asemenea, agenția United 
Press International informează 
că la Alger, Oran și în alte 
orașe ale Algeriei au avut loc 
ciocniri sîngeroase între popu
lația algeriană, care manifesta 
împotriva atrocităților săvîr- 
șite de fasciștii din O.A.S. și 
soldații francezi trimiși pen-i 
tru a reprima pe manifest 
tanțl.

transmite 
fost aduși 

francezi, 
cartierele

Kennedy pe calea intensificării
cursei înarmărilor

WASHINGTON 3 (Ager
pres). — Intr-o cuvintare ros
tită vineri seara la posturile 
de radio și televiziune, pre
ședintele Kennedy a anunțat 
că la sfîrșitul Iul aprilie 
S.U.A vor începe experiențe 
cu arma nucleară in atmos
feră. Experiențele vor fi efec
tuate in zona Oceanului Faci- 
fic și vor dura două-trei luni.

Argumentele președintelui, 
cu care el a urmărit să jus
tifice în fața opiniei publice 
mondiale această acțiune agre
sivă, au fost clădite pe un te
ren șubred: el a recurs din 
nou Ia născocirea că Statele 
Unite ar fi amenințate de o a- 
gresiune.

Prin hotărirea lor de a În
cepe experiențe nucleare in 
atmosferă, Statele Unite au 
deschis larg porțile cursei 
înarmărilor nucleare.

Incercînd să ocolească reali
tatea, președintele a prezentat 
într-o lumină denaturată cau
zele eșecului tratativelor cu 
privire la interzicerea armei

nucleare, care revin, după 
cum se știe, poziției obstruc
ționiste a puterilor occiden
tale.

Președintele S.U-A. a con
diționat proiectatele experien
țe nucleare în atmosferă de 
rezultatul tratativelor cu pri
vire la dezarmare care urmea
ză să înceapă la 14 martie 
în Comitetul celor 18. El a 
declarat că dacă Uniunea So
vietică va accepta planul an- 
glo-american de interzicere a 
experiențelor nucleare care, 
după cum se știe, prevede un 
sistem de inspecții, cu totul 
inacceptabil, în de
spionaj, atunci „nu
va mai considera necesar să 
înceapă experiențele**.

Ritmuri de primăvară
Dint r-un umil atelier — care 

stăpinea, înainte de naționa
lizare, doar citeva strunguri 
ce lăsau să se vadă, sub stra
turi mari de rugină, date de 
fabricație anterioare lui 1900 
— ea este astăzi o uzină mo
dernă, înzestrată cu tot ce e 
nou în materie de tehnică și 
tehnologie a muncii. Mai are, 
totuși, și citeva mașini cu 
randament mai scăzut, depă
șite de pretențiile tot mai înal
te ale producției. Unele din
tre ele au fost hărăzite topi
toriilor. Altele însă, mai puțin 
„inactuale" în ce privește con
cepția tehnică și gradul pu
terii, muncitorii uzinei s-au 
legat să le alinieze mașinilor 
noi, printr-o serie de modifi
cări și adaptări speciale. Se 
vădește și aici dorința oame
nilor de a descoperi, mereu, 
noi posibilități creatoare pen
tru sporirea producției, pen
tru a-i ridica necontenit ni
velul tehnic și calitativ.

Deosebit de captivant, în 
privința aceasta, este micul 
„roman" — cum îl numesc, nu 
fără dreptate, înșiși eroii săi

- al modernizării malaxoru
lui pentru pămînt de la turnă
toria uzinei.

Intr-un decor care se trans
forma zi după zi, malaxorul 
acesta 
uitat.
flețit, peste care ochii multora 
alunecau fără să-i mai rețină, 
practic, imaginea-. „Ce facem, 
totuși, cu el? — s-au între
bat într-o zi turnătorii. îl tri
mitem la topit, sau...n ? Un 
grup de muncitori s-au aple
cat asupră-i, cercetîndu-l cu 
atenție șl exigență, și diagnos
ticul a fost unanim : 
întineri ! Supus unei operații 
transformatoare, ne va mai 
aduce bune servici!‘*

Anunțată într-o consfătuire 
de producție, propunerea tur
nătorilor i-a cucerit îndată 
pe tehnologi. Preluînd-o, aceș
tia au îmbogățit-o cu date noi. 
Au stabilit, adică, tehnologia 
de preparare a pămîntului, 
după care au cedat locul ingi
nerilor proiectanți. Iar aceștia 
(un colectiv de tineri entuzi
aști, autori ai multor perfecțio
nări și modificări constructive

rămăsese la o parte, 
Simplu detaliu neinsu-

„Poate

la utilajele din uzină) au 
muncit cu pasiune vreme de 
trei săptămîni, cheltuindu-se 
adesea și din timpul odihnei, 
pînă ce proiectul modernizării 
a fost definitivat și considerat 
fără reproș. Ultimul cuvînt 
l-a spus echipa de lăcătuși a 
lui Gh. Babarada, care a exe
cutat lucrarea cu multe zile 
înainte de termen. Operă a 
zeci de coautori harnici și ta- 
lentați, micul roman dl mala
xorului așteaptă acum epilo
gul confruntării cu practica.

Un „roman" asemănător este 
și istoria modernizării unei 
raboteze, al cărei „naș** este 
Constantin Julea, muncitor de 
la atelierele mecanicului șef.

★
întrecere... Lîngă 
și succesele care 

născute, ocolul uzi- 
comentate 

sancționate

Zile de 
realizările 
fac, abia 
nei, lipsurile sînt 
la fel de aprins, 
promt și sever.

Muncitorii sectorului de 
montaj sînt concurenți de te
mut la steagul de fruntași ai 
întrecerii. Aici lucrează o în
treagă pleiadă de muncitori

Evenimentele
PARIS 3 (Agerpres). — După 

cum transmite corespondentul 
din Rangoon al agenției 
France Presse, colonelul So

inovatori: Ion Negrea, Ion 
Fota, Gheorghe Restea, Ște
fan Veza... Lista tinerilor su
dori care execută numai lu
crări de calitate superioară 
cuprinde ți ea, la rîndu-i o 
mulțime de nume, printre 
care lancu Ștefan, Firu 
Gheorghe, Eftimie Marcu ți 
alții. Dar, din păcate, munca 
lor e citeodată îngreunată de 
sectorul prelucrător, care le 
mai trimite unele piese sub 
calitatea admisă; discurile, 
de exemplu, au imperfecțiuni 
care necesită un supliment de 
ajustaj, adică timp ți cheltu
ială de muncă in plus. Mai 
sînt ți necazuri în ce privește 
aprovizionarea cu piese. Deși 
graficul prevede ca sectorul 
de montaj să primească zil
nic piese pentru asamblarea 
a patru mașini, acestea sosesc 
uneori cu o întîrziere de cite
va zile.

...Se aproprie campania de 
primăvară, ogoarele așteaptă 
cu nerăbdare noile mașini ți 
unelte moderne ți toți oame
nii din uzină ți-au asumat, în 
aceste zile, sarcini noi ți răs
punderi sporite.

Zile de întrecere, zile obiș
nuite, zile deosebite...

Corespondentul din 
Barcelona al ziaru
lui „Stuttgarter Zei- 

tung“scrie că In ultimele 
zile la Universitatea din 
Barcelona au avut loc mai 
multe manifestații de am
ploare ale studenților îm
potriva regimului dictato
rial al lui Franco. Studen
ții au protestat împotriva 
arestării unor colegi ai lor 
de către autoritățile tran- 
chiite. împotriva studenți- 

trimise forțelor au fost 
polițienești.

După cum 
în timpul 
atudenfii 
picioare 
Franco. Au fost arestați 
trei studsnți. Din cauza 
cenzurii, instituită de auto
ritățile iranchiste, presa 
spaniolă nu a relatat ni
mic despre manifestările 
antifranchiste ale studenți
lor.

arată ziarul, 
demonstrației 

au călcat în 
portretul lui

din Birmania
Miint, ministrul Informațiilor 
și Culturii In noul guvern bir- 
man, a declarat că politica ex
ternă a Birmaniei va rămîne 
neschimbată. So Mlint a spus 
că politica externă a Birma
niei se va întemeia întotdeau
na pe trei principii, neutralii 
tate, respectarea Cartei O.N.U. 
și menținerea relațiilor de 
prietenie cu toate țările.

în după-amiaza zilei de 2 
martie autoritățile militare au 
continuat să dețină în stare de 
arest pe U Nu, primul mi
nistru al Birmaniei, pe preșe
dintele U Win Maung și zece 
membri ai cabinetului lui 
U Nu.

In noaptea spre 2 martie cu 
prilejul unei razii au fost a- 
restați aproximativ 50 lideri 
marcanți ai guvernului și 
partidului de guvemămînt. 
Șapte dintre ei inclusiv patru 
miniștri au fost puși în liber
tate în dimineața zilei de 2 
martie.

NEW YORK 3 (Agerpres). -» 
După cum. transmite corespon
dentul din Rangoon al agen
ției U.P.I., la 3 martie gene
ralul Ne Win a suspendat 
constituția birmană și a di
zolvat parlamentul.

Agarp.es


In lumea ' Umbrii șomajului c.fim;peste anii tinereții
Decazeville

1962■ imp de 64 de zile, 
peste 800 de mi
neri din bazinul 
carbonifer Deca
zeville au înscris 
o pagină eroică în 
lupta revendica

tivă a muncitorilor francezi. 
Protestînd împotriva planuri
lor de închidere a unor mine 
și de reducere a extracției 
de cărbune, ceea ce i-ar fi 
condamnat la o moarte lentă 
prin foamete și șomaj, mine
rii din Decazeville au ocupat 
puțurile minelor pe care nu 
le-au mai părăsit decît după 
ce guvernul a acceptat să 
discute cu reprezentanții mi
nerilor revendicările și propu
nerile lor. Ei și-au apărat 
astfel cu curaj dreptul la 
muncă și la pîine.

Acțiunea minerilor de la 
Decazeville a atras atenția 
opiniei publice mondiale asu
pra crizei industriei într-unul 
din departamentele Franței — 
Aveyron. Aici, după cum a 
scris presa franceză, ca ur
mare a concurenței celorlalte 
țari ale Pieții Comune, ex
tracția cărbunelui a devenit 
^neeconomicoasă" la fel ca și 
producția altor ramuri indus
triale. încă în urmă cu doi 
ani guvernul francez a în
ceput să întocmească planuri 
privind închiderea unor mine, 
fabrici și întreprinderi și mu
tarea muncitorilor de aici, 
condamnați șomajului, în alte 
regiuni ale Franței.

Criza din departamentul 
Aveyron a lovit deopotrivă în 
muncitorii vîrstnici ca și în 
cei tineri. Săptămînalul fran
cez „L’Avangarde** a scris 
astfel că „ în fiecare an 
aproximativ 3.000 de persoane 
au părăsit definitiv acest de
partament întrucît nu au reu
șii să mai găsească de lucru. 
90 la sută dintre ei erau oa
meni tineri". Din anul 1951 
10 mari întreprinderi s-au 
închis în această regiune și 
ciclul continuă. Comitetul in- 
tersindical din departamentul 
Aveyron a arătat la începu
tul acestui an: „Peste cîtva 
timp 5.000 de tineri vor intra 
aici pe piața muncii. Cine-i va 
angaja?" Autoritățile nu au 
putut da un răspuns întrucît, 
după cum s-a văzut, aici se 
pune problema concedierilor 
și nu a angajărilor.

Printre delegațiile primite 
de subprefectul din orașul 
Villefranche (departamentul 
Aveyron) care au venit să 
protesteze împotriva lipsei si
guranței zilei de mîine și a 
locurilor de muncă s-a aflat 
și una alcătuită din reprezen
tanții muncitorilor tineri. li
nul din membrii delegației a

dintre

spus: „învăț în prezent, cu 
mari greutăți, într-o școală 
tehnică. De doi ani am văzut 
cum promoția mea se împu
ținează tot mai mult. La în
ceput eram 15, acum nu am 
mai rămas decît doi. De cu
rînd am întîlnit doi
foștii mei colegi. Ei muncesc 
ca manipulanți într-o uzină". 
Acesta este așadar viitorul 
tinerilor francezi din această 
regiune. Cînd, cu greu, reu
șesc să găsească de lucru, cu 
toate că au învățat în școli, 
primesc posturi de muncitori 
necalificați.

în zilele grevei eroice de la 
Decazeville tinerii din această 
regiune au luptat cot la cot 
cu minerii pentru dreptul la 
muncă. Peste 5.000 de tineri 
muncitori au demonstrat în 
orașul Decazeville cu pancarte 
pe care era scris : „Tineretul 
este alături de mineri", „Să se 
dea de lucru tinerilor". A fost 
una din demonstrațiile soli
darității oamenilor muncii 
francezi care se ridică tot mai 
mult în lupta împotriva patro
nilor, împotriva mizeriei și 
șomajului, pentru pîine și 
locuri de muncă.

„Du travail pour tous' (De 
lucru pentru toți) scrie pe 
pancartele purtate de ti
nerii mineri din Decaze
ville la una din demon
strațiile ce s-au desfășu- 

rat recent. 93

Datele publicate recent de 
Confederația Generală a Muncii 
din Grecia arată că în momentul 
de față 30 la sută din muncitorii 
greci, adică 300.000 de oameni 
sînt șomeri totali. Alfi 20 la sută 
din muncitori sînt șomeri parțiali. 
La marele miting al șomerilor care 
s-a ținut de curînd la Teatrul 
„Acropole11 din Atena s-a arătat
— așa cum a relatat presa greacă
— că din întregul număr de șo
meri existenți, 65 la sută sînt mun
citori tineri.

— Este iarnă. Nu avem de 
lucru și nu știm dacă vom găsi 
vreodată, familiile noastre suferă 
de foame, îndură frigul în locuin
țe neîncălzite. Situația noastră este 
cu adevărat tragică* — a declarat 
un tînăr șomer participant la 
miting.

Căutînd o ieșire din greaua si
tuație în care-i aruncă șomajul, 
270.000 de tineri și tinere au pă
răsit Grecia în ultimii 5 ani ple- 
cînd în străinătate în căutare de 
lucru.

Unde să învețe
5

o meserie ?
rr n ultimele luni, presa
/ britanică a semnalat 

intensificarea fenomene
lor de criză care a cuprins 
numeroase sectoare ale eco
nomiei engleze. Șantierele na
vale, de pildă, își reduc an de 
an producția destinată atît ar
matorilor englezi cît și comen
zilor din străinătate. Industria 
metalurgică și siderurgică lu
crează cu mult sub capacita
tea de producție. Uzinele de 
automobile primesc comenzi 
tot mai puține. Crunt loviți 
de stagnarea economică sînt 
oamenii muncii, in rîndurile 
cărora se găsesc numeroși ti
neri.

„Datorită crizei — scrie re
vista „Labour Monthly^-^exis- 
tă zeci și zeci de mii de ti
neri care caută de lucru. Din 
păcate foarte puțini sînt aceia 
care pot ocupa un post". 
Referindu-se la calamnitatea 
șomajului în rîndurile tinere
tului englez revista subliniază 
că „media anuală a șomerilor 
în vîrstă de 15—22 ani a cres
cut an după an de Ia termi
narea războiului încoace. în

unele părți ale țării — adaugă 
publicația — cum ar fi de 
exemplu Liverpool, Scoția. 
Sudul Țării Galilor, situația 
este foarte gravă".

Mulți tineri englezi sînt 
dornici să învețe o meserie. 
Dar cum să facă acest lucru 
dacă fabricile și uzinele nu 
mai angajează ucenici întru
cît în prezent ele se află în 
fața problemei concedierii 
muncitorilor existenți. în le
gătură cu aceasta ziarul „Ti
mes* a scris : „De-a lungul și 
de-a latul* țării numeroase fir
me informează despre cozile 
pe care le fac tinerii care aș
teaptă să fie angajați ca uce
nicia. Dar — adaugi ziarul — 
numărul posturilor de ucenici 
devine tot mai mic, pe mă
sură ce industria trebuie sâ 
facă față crizei-.

Ziarul englez recunoaște, de 
altfel, că firmele lovite de 
criză desființează cu totul 
posturile de ucenici. Unde duc 
toate acestea ? Nu numai că 
nu mai au posibilitatea de a 
munci, dar tinerii englezi sînt 
lipsiți și de posibilitatea de a 
se califica.

„Washingtonul face planuri 
iar in acest timp șomerii nu 
pot găsi de lucru**. Aceste cu
vinte au fost spuse luna tre
cută unui redactor al revistei 
americane „Look" de unul din 
șomerii care făceau coadă în 
fcrța unui oficiu de plasare 
din orașul Toledo. Intr-ade
văr, șomerii — in rîndurile 
cărora ziaristul a descoperit 
numeroase fețe tinere — s-au 
săturat de atîtea planuri și 
de... pronosticurile favorabile 
privind viitorul economiei a- 
mericane. După cum a 6cris 
d-1 Chandler Brossaid, redac
tor al revistei „Look" — în 
concluziile la o anchetă pri
vind șomajul în rîndurile ti
neretului american, peste tot 
unde a fost, in orașe și fer
mele agricole, în uzine și la 
oficiile de plasare, în fața 
lui s-a prezentat același ta
blou sumbru și lipsit de spe
ranțe. .Tinerii americani — a 
arâ’.at rernz'.u ,Xcox" — ră
tăcesc pe drumurile Americii. 
Viitorul lor este întunecat".

Unul dintre acești tineri este 
Jack Kerry din Toledo (statul 
Ohio). A împlinit 18 ani și 
caută de acum de peste un 
an de lucru. El a povestit lui 
Brossaid că a bătut la por
țile tuturor uzinelor și fabri
cilor din oraș. Peste tot a în- 
tllniț același carton pe oare 
era scris : „Nu angajăm sa
lariați, nu avem de lucru".

O situație asemănătoare a 
mtilnit un corespondent al 
ziarului american „Worker" 
intx-un. dt oraș din statul 
Ohio — Lorain. Aici, după 
cum a arătat eL citind o de
clarație a inspectorului școlar 
dr. John Evans, .cei mai mulți 
dintre tineri și-au pierdut spe
ranța de a obține o slujbă. 
Singura lor perspectivă este 
de a se Înrola in armată".

Autoritățile americane recu
nosc de altfel câ șomajul in 
rîndurile tinerilor și tinerelor 
din S.UJL a devenit de mult 
o problemă națională. Potri
vit datelor oficiale, in pre
zent în Statele Unite există 
peste un milion de șomeri în 
vîrstă între 16 și 25 de ani. 
„Bărbați și femei In vîrstă 
pină la 25 de ani sînt astâzi 
șomeri — a recunoscut cu a- 
mărăciune ziarul „Nevr York 
Poet". Printre ei se află tineri 
și tinere între 14 și 18 ani 
care au întrerupt școala pen
tru a-și ajuta familiile să se 
întrețină, seu tineri intre 
20—24 de ani care se află la 
începutul carierei lor. Tinerii 
sub 25 de ani — adaugă zia
rul — formează o treime din 
numărul total al șomerilor a- 
mericani, deși ei reprezintă 
numai 17 la sută din numărul 
total al muncitorilor". In fața 
cumplitului flagel al șomaju
lui este ușor de închipuit de
zamăgirea și deziluziile pe 
care le trăiesc In prezent a- 
cești tineri. „Am discutat cu 
mulți asemenea băieți din 
Toledo și din alte orașe — a

Brossaid în revista

„Look" — și peste tot ei mi-au 
spus câ se simt părăsiți, oa
meni uitați pur și simplu de 
societate**.

„Nu angajam salariați, nu 
avem de lucru**. Aceste cu
vinte înscrise pe porțile a 
sute de fabrici, uzine și insti
tuții americane provoacă a- 
mărăciune tinerilor șomeri 
americani ca și celor vîrst- 
nici. Ce speranțe pot avea ei 
dacă în prezent fiecare al 
12-lea salariat american 
are de lucru 1 încotro

nu 
sâ se

De ce a încercat
să se sinucidă

Giuliano Musella■THTHTTim

ocuitorii Romei au 
fost de curînd mar
torii unei întîmplări 
dramatice. în piața 
Veneția un șomer a 
vrut să se sinucidă 
aruneîndu-se de la

o înălțime de 20 de metri. Giu
liano Musella, eroul acestei întîm
plări, are 30 de ani. A venit din 
sudul Italiei sperînd că în capi
tală va găsi de lucru. Luni de zile 
n-a reușit să cîștige decît cîteva 
sute de lire, muncind ocazional, 
ca hamal. în ultimul timp însă nu 
mai avea nici bani și era flămînd. 
A hotărît să se sinucidă. „Nu sînt 
nebun, mi-e foame. Vreau să 
muncesc, dați-mi de lucru". 
Mulțimea adunată la strigătele lui, 
l-a împiedicat să-și pună în

rătăcesc

rile șomerilor care fac coadă 
în fața oficiilor de plasaro, 
vor mări numărul familiilor a- 
mericane sărace."

Situația tragică a tinerilor 
americani lipsiți de posibili
tatea de a-și cîștiga existența 
a fost analizată recent și în 
cadrul unui raport al Comi
siei Congresului S.U.A. pentru 
problemele educației și mun
cii. După ce subliniază că 
problema șomajului în rîndu
rile tineretului a căpătat „pro
porții sinistre" raportul a-

• Jack Kerry caută
lucru • De pe băncile școlilor—în 

rîndurile șomerilor • Cînd ministrul 
Muncii S. U. A.

de peste un an de

se autodezminte

îndrepte cînd, potrivit statis
ticilor oficiale, în S.UJL există 
101 regiuni declarate oficial 
ca „lovite de șomaj" 1 In 61 
din aceste regiuni procentul 
șomerilor a atins 6 la sută din 
întreaga forță de muncă. In 
alte 14 ed a ajuns pînă la 9 
la sută.

In vagoanele metrourilor, în 
autobuze, p© panourile de pu
blicitate se pot citi de cîtva 
timp asemenea invitații adre
sate tinerilor :
în școli și veți primi un ser
viciu bun". Oare lucrurile 
stau chiar așa cum le prezin
tă propaganda oficială ame
ricană ? In ultimele zile ale 
anului trecut ziarul „New 
York Herald Tribune" a publi
cat un articol intitulat : „De 
pe băncile școlilor — în rîn
durile șomerilor". Ziarul arată 
că în Statele Unite există 
peste un milion de tineri care 
după ce au ieșit de pe băn
cile școlilor nu au găsit de 
lucru. „In mod practic — a- 
daugă ziarul — nu s-a făcut 
nimic pentru ca aceștia să 
fie ajutați". Intr-adevăr, sta
tisticile recente demonstrează 
că greutățile tinerilor ameri
cani care au terminat școlile 
medii sînt la fel de mari ca 
și ale acelora care nu au 
avut posibilitatea să frecven
teze aceste școli. După cum 
a scris presa americană, con
siliul profesoral al unei școli 
medii din orașul ~ 
luat, cu puțină 
urmă, inițiativa de a se inte
resa de soarta promoției din 
anul 1958 a absolvenților șco
lii. Comisia însărcinată cu a- 
ceastă anchetă a fost „pur și 
simplu uluită" cînd a aflat că 
48 la sută din absolvenți nu 
au reușit nici pînă acum să 
găsească de lucru. Revista 
„Look" a tras chiar un sem
nal de alarmă atunci cînd a 
arătat că în scurtă vreme 2,5 
milioane de tineri vor termina 
școlile și vor intra pe piața 
muncii iar în următorii cîțiva 
ani cifra lor se va ridica la 
7,5 milioane. „Ce se va întîm- 
pla cu acești tineri ?" — se 
întreabă revista. Și tot ea răs
punde : „Vor îngroșa rîndu

„Inscrieți-vă

rată că 15,5 la sută din băr
bații care aparțin grupei de 
vîrstă între 16 și 25 de ani 
sînt șomeri în timp ce în xîn- 
dul femeilor de aceeași vîrstă 
procentul șomajului este și 
mai mare — 18,5 la sută.
„Mulți muncitori tineri, în pli
na putero de muncă — a de
clarat în fața Comisiei sena
toriale pentru problemele e- 
conomice, președintele cen
tralei sindicale A.F.L.-C.I.O., 
George Meany — descurajați 
pur și simplu de creșterea 
numărului șomerilor nici nu 
îndrăznesc să-și caute de lu
cru**.

In ultimele luni la Washing
ton se vorbește mult despre 
hiarea unor măsuri eficace 
pentru lichidarea „situației 
tragice" a tineretului ameri
can. Intr-un interviu recent 
ministrul Muncii, Goldberg, a 
anunțat că guvernul intențio
nează să reducă numărul șo
merilor în țară pînă la 4 la 
sută din întreaga forță de

muncă și să creeze în același 
timp 4,5 milioane de noi pos
turi de muncă. Nimic de zis. 
intențiile sînt frumoase dacă 
nu ar rămîne însă numai pe 
hîrtie. O dovadă a acestui 
lucru a fost făcută chiar de 
d-1. Goldberg care, trecînd 
pur și simplu cu vederea de
clarațiile sale anterioare, a 
calificat sarcinile asumate de 
guvernul Kennedy drept „a- 
proapo irealizabile". „In 1962 
— a spus ministrul american 
al Muncii — șomajul va fi 
în medie la un nivel de 5 mi
lioane de oameni, ceea ce va 
reprezenta 7 la sută din bra
țele de muncă, chiar și în ca
zul cînd înviorarea economiei 
se va transforma într-un 
boom, care ar întrece toate 
recordurile. Așteptăm ca în 
anul 1962 forța de muncă să 
crească cu 1.303.000 de oa
meni șL în același timp, a- 
proximativ 1.800.000 locuri de 
muncă vor dispare în urma 
automatizării și progresului 
tehnologic".

In lumina acestor recunoa
șteri ce perspective așteaptă 
așadar pe tinerii americani ? 
Răspunsul a fost dat de ra
portul Comisiei Congresului 
S.U.A. pentru problemele edu
cației și muncii care subli
niază : „In cursul anului 1962 
pe piața forței de muncă vor 
intra încă peste un milion de 
tineri americani. Datele preli
minare prezentate de statisti
cieni arată că în viitor pro
blema șomajului în rîndurile 
tineretului se va ascuți și mai 
mult". America monopolurilor 
nu e capabilă să rezolve pro
blema șomajului, acest flagel 
îngrozitor ai capitalismului — 
boală cronică, fără leac a 
putredei orînduiri capitaliste.

practică hotărîrea, Și... ca răspuns 
la dorința lui de a munci, a fost 
urcat într-o ambulanță și trimis la 
un spital de boli nervoase...

în numai cîțiva ani aproximativ 
un milion de locuitori din Sud 
și-au părăsit locurile natale. Sără
cia îi face pe mulți să întrevadă 
o scăpare in evadarea spre nord 
sau în afara țării. Cei care pleacă 
sînt în general tineri între .18 și 
30 de ani.

în localitatea Alabanella, pro
vincia Salerno, din 5.000 de locui
tori 800 au emigrat în afara țării. 
„La Alabanella — a declarat u- 
nul din ei, nu se mai poate frăi. 
Mizeria, lipsurile, te îndeamnă să 
pleci. Nu știm ce ne așteaptă, dar 
mai rău ca aici nu poate fi**. 
In Elveția sau Germania occiden
tală viaja lor este plină de sacri
ficii. Abia reușesc să-și plătească 
datoriile și cu mare greutate pot 
economisi ceva bani pe care să-i 
trimită familiei rămasă în țară.

...In orașul vest-german 
Rheinhausen a sosit nu de mult un 
nou transport de forță de muncă 
proaspătă din Italia, majoritatea 
tineri munțitori. Ce au găsit în 
schimb în Republica Federală ? 
O exploatare crîncenă, salarii 
derizorii și atacuri șovine ale huli
ganilor vest-germani. Despre acest 
din urmă aspect al vieții pe care 
o duc muncitorii italieni în Ger
mania occidentală, despre regimul 
de discriminare aplicat atît la lo
curile lor de muncă cît și, în ge
neral, în orașele unde au fost a- 
duși, a relatat unor ziariști tînărul 
muncitor Gino Bernardoni care a 
sosif la Rheinhausen împreună cu 
alți 350 de tineri compatriofi. Ber
nardoni a declarat astfel că munci
torii italieni sînt în permanența 
ținta atacurilor huliganilor vest- 
germani. Pe străzi ei sînt huiduifi 
iar pe ușile multor berării și loca
luri se poate citi: ,,Intrarea italie
nilor interzisă". „Compatrioții mei 
— a spus el — sînt tratați în Ger
mania occidentală la fel cum sînt 
tratați negri în America". Tinerii 
muncitori italieni sosiți în orașul 
Rheinhausen suportă însă toate a- 
cestea întrucît altfel ar fi condam
nați să piară de foame.

Nu mai puțin grea este viața 
șomerilor care se îndreaptă spre 
centrele industriale din nordul 
Italiei.

Dacă în sudul Italiei dispar — 
numai pentru că au fugit — cîteva 
sute de mii de șomeri — la 
Milano, Torino sau Genova aceș
tia nu fac decît să îngroașe nu
mărul brațelor 
bile așa încît 
ori rămîn mai 
Musella sau,
caz, sînt utilizați ca mînă de lucru 
foarte ieftină, pe o nimica toată. 
Cu alte cuvinte — așa cum scriu 
ziarele italiene — „au reușit să 
schimbe sărăcia din sud cu cea 
din nord". „A fi calabrez la Mi
lano, (în nord — n.r.) — scria zia
rul „Unita* — e ca și cînd ai fi 
negru la New York".

c/e muncă disponi- 
de cele mai multe 
departe șomeri, ca 
în cel mai bun

Detroit a 
vreme în

PEN TRU 400■MMI

tiviți fotografia de mai sus. Tînărul 
care întins pe masa laboratorului pri
vește in gol este unul dintre cei peste 
10 milioane de șomeri japonezi. Despe
rat, înfometat, negăsind nicăieri de 
lucru s-a oferit donator de singe. Dez
nădejdea l-a împins să nu mai țină

seama de consecințele dăunătoare pe care le poate 
avea asupra sănătății organismului său șubrezit de 
foame și lipsuri acest act. Nevoia mistuitoare de 
cei 400 de yeni — prețul sîngelui vîndut — a pre
cumpănit asupra oricărei rațiuni (și cînd te gîn- 
dești că din acești bani, abia poți cumpăra în Ja
ponia 5 kilograme de carne). In aceste cazuri ur
mările nu se lasă mult așteptate. Au existat nume
roase cazuri în care din pricina donării excesive 
de sînge mulți șomeri au sucombat.

Centrele de recoltare a sîngelui fac afaceri stră-

lucite cu această „marfă*. Și în fotografia noastră 
se poate vedea sistemul perfecționat gen „bandă 
rulantă* menit să recolteze cit mai mult singe...

Primăvara, anotimpul speranțelor, este întimpi- 
nată în Japonia intr-un mod original: oamenii 
muncii, tineri și bătrini pornesc in mod tradițio
nal de cîțiva ani „ofensiva de primăvară*.

„Ofensiva de primăvară* este răspunsul dat de 
oamenii muncii ofensivei celor care prin intensifi
carea muncii vlăguiesc pe tineri, pe cei ce găsesc 
de lucru și condamnă la foame pe cei aruncați pe 
drumuri.

Să judecăm situația din industria minieră: în 
afară de cei 120.000 de mineri concediați in confor
mitate cu așa-zisul plan pe patru ani (1959-1962) de 
raționalizare a industriei miniere, Ministerul In
dustriei și Comerțului al Japoniei intenționează să 
reducă cu încă 110.000 numărul minerilor in peri-

oada 1962-1967. Așadar meseriei de miner moște
nită in toate țările lumii din tată în fiu nu i se 
oferă nici un fel de perspectivă. Dintre acești oa
meni loviți de șomaj, peste 50 la sută sînt tineri.

Tocmai de aceea în acest an, „ofensiva de pri
măvară* este de așteptat să cunoască o amploare 
nemaiintilnită. Să reținem că din organul de con
ducere al „ofensivei de primăvară* fac parte re
prezentanți a 14 importante uniuni sindicale din 
Japonia, care cuprind peste 5,5 milioane de mem
bri, adică peste 78 la sută din numărul total al 
muncitorilor japonezi. Consiliul are filiale în toate 
cele 46 de prefecturi ale țării. La aceste acțiuni 
iau parte și organizațiile de tineret progresiste cu 
atît mai mult cu cit muncitorii tineri sînt loviți 
crunt atît de flagelul șomajului cît și de perma
nenta ofensivă patronală de intensificare a ritmu
lui muncii.

O imagine obișnuită nu numai pentru Italia unde este fotografia făcută, ci pentru în
treaga lume capitalistă, unde flagelul șoma jului lovește crunt în tînăra generație. Tineri 
muncitori din Milano așteptînd în fața ofi ciului de plasare. Ei speră să găsească 

ceva de lucru, fie chiar și temporar.
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