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Tinărul Constantin lstra4e a îm- 
in'ri de cur'.nd 25 ce ani. Are o 

statură potrivită, fața puțin ovală, 
privirea vie, inteligentă. In ziua 
aceea, zi în care avea să încerce 
o mare satisfacție morală, Istrate 
s-a prezentat la lucru ca de obi- 
cei. Acolo, în atelierul lăcătușilor 
ce întreținere de la bateriile de 
cocs a e Hunecoa-ei, el și-a pus’ 
la îndemînă în ordine sculele, și-a 
procurat materialul de care avea 
nevoie și a începu* lucrul. Dar 
oricît de mult se dedica el lucru
lui pe care îl executa, Istrate, po- 
trivif unui obicei pe ca-e și-1 fă
cuse, urmărea cu a*enție și sem
nalele clopotului care anunța des
cărcarea șarjelor de cocs. Afîta 
timp cît aceste semnale se repe-

înainte de intrarea în șut e bine venită o discuție între tinerii fruntași din echipa Hi 
Siklodi Beniamin de la mina Uricani, sectorul 2.

Foto : L CUCU j

UZINEI

ÎN REGIUNEA MARAMUREȘ

S-A ÎNCHEIAT COLECTIVIZAREA

AGRICULTURII
Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Romin 

Tovarășului Gheoighe Gheorghiu-Dej
Comitetul regional de partid 

popular regional Maramureș __F_____
conducerii partidului- că în regiunea noastră 
s-a încheiat colectivizarea agriculturii.

în prezent, în regiunea Maramureș există 
373 gospodării colective care unesc 110.431 
familii de țărani cu o suprafață de 335-008 
hectare teren.

încheierea colectivizării — rezultat al 
muncii politice și organizatorice desfășurate 
de organele și organizațiile de partid, pe 
baza sarcinilor trasate de Congresul al 
III-lea al partidului — dovedește că țărăni- 
mea muncitoare din Maramureș urmează cu 
încredere politica partidului nostru și este 
ferm hotărîtă să-și făurească în gospodăria 
colectivă un trai îmbelșugat.

Statul democrat-popular a acordat un 
mare sprijin gospodăriilor agricole colective 
în vederea întăririi lor economico-organiza- 
torice. Stațiunile de mașini și tractoare din 
regiune sînt înzestrate cu peste 1.000 trac
toare fizice, precum și combine, semănători 
și alte mașini agricole. Gospodăriile colective 
au primit din panea statului numai în anul 
1961 credite bănești în valoare de 46 mi
lioane lei. In prezent. în regiune lucrează 
peste 700 ingineri și tehnicieni agricoli, față 
de 45 ingineri cit existau în 1938.

Datorită superiorității marii gospodării 
agricole socialiste și a ajutorului permanent 
și multilateral pe care-1 primesc din partea 
statului, gospodăriile colective au obținut 
producții care depășesc cu peste 800 kg grîn 
și cu peste 900 kg porumb la hectar produc
țiile realizate de gospodăriile țărănești indi
viduale. Anul trecut, gospodăria colectivă 
din comuna Domănești a obținut, de pe în
treaga suprafață, o producție medie de 
2.573 kg griu la hectar, gospodăria 
Foieni — 2J250 kg grîu la hectar, cea din 
Berveni — 3.783 kg porumb boabe la hec
tar, iar gospodăria colectivă ^Drumul so- 

kg po-

și Sfatul 
raportează

cu agricultura

colectivizată

Ingineri! Săvineștlulul, din- 
tre care foarte mulți sînt ti
neri ca și această nouă in
dustrie romînească, te impre
sionează însă nu numai prin 
măiestria cu care conduc mo
demele instalații, ci --------
în aceeași măsură 
prin setea lor de noi 
cunoștințe tehnice de 
Specialitate, prin do
rința lor de a-și per
fecționa în permanență pre
gătirea profesională.

tomatizatâ. Ap s® face că, 
mai ales în ultimul tri
mestru al anului trecut, des
pre această problemă se dis
cuta tot mai des în uzină.

— Organizarea unor cursuri

eandueeri! uzinelor. Așa 
s-a ajuns la crearea cu aju
torul cercului A.S.I.T., a 
cursului de automatizare pen
tru perfecționarea inginerilor 
la care

Cum este organizată 
perfecționarea profesională 

a tinerilor, ingineri de la Săvinețti

Lectori — 
profesori universitari

în procesul de producție, 
atît inginerii energeticieni cit 
și inginerii mecanici și chi- 
miști simțeau pe zi ce trecea, 
nevoia unei continue perfec
ționări profesionale în mînui- 
rea complicatelor aparate au-

regulate pentru specializarea 
noastră, își dădu părerea în- 
tr-una din zile, într-o discu
ție cu alți ingineri, Tistu Va- 
sile, inginerul șef — ar fi for
ma cea mai corespunzătoare.

Și ideea, sprijinită puternic 
de organizația U.T.M., a 
început pe zi ce trecea, să 
prindă tot mai mult contur, 
să se definitiveze. Un rol în 
acest sens l-a avut serviciul 
tehnic. Aici, s-a întocmit un 
plan concret care a fost pre
zentat organizației de partid

participă 40 de tineri.
— Este un curs ca 

la facultate: cu
prelegeri, cu semina- 
rii, și bineînțeles cu 
note, ne informează 
binevoitor inginerul 
Ion Grancea. Avem 

universitari care 
deplasează special din 

“în două 
rămîn 

în mij- 
a pre- 
curs în

Fruntașe ale luptei

profesori 
se ’ -
București din două 
săptămîni. Aceștia 
timp de trei zile 
locul nostru pentru 
da cîte trei ore de 
fiecare zL Cursul se compune 
din trei părți distincte. Opri
mă parte formată din ore de 
matematică superioară, una 
despre teoria generală a au
tomatizării și o ultimă parte 
despre dispozitive de automa
tizare moderne. După cele 
șase luni de curs teoretic, vom 
avea și-o perioadă de patru 
zile de practică în laboratoa
rele institutelor tehnice din 
Capitală.

Discuția purtată cu tinerii 
ingineri a fost deosebit de in
teresantă. De la ei am aflat 
multe amănunte despre curs. 
Dar ceea ce mi se pare demn 
de subliniat este seriozitatea 
cu care privesc și se pregă
tesc pentru acest curs ingi
nerii. Adeseori îi poți vedea 
cu caietul de notițe sau cursul 
litografiat pus la dispoziție 
de A.S.I.T., în fața tablouri
lor de comandă 
vreunul aparat 
cat

In dezvoltarea .
nerilor ingineri pentru îmbo
gățirea permanentă a cunoș
tințelor profesionale, o contri
buție substanțială aduce or
ganizația de bază U.T.M. Sub 
conducerea organizației de 
partid, organizația U.T.M. a 
dezvoltat în rîndurile ingine
rilor tineri 
perfecționa 
în pas cu 
cuceriri ale

împreună
sindical

tau la intervale regulare însemna 
că bateriile funcționează normei, 
însemna că și ei, lăcătușii de în
treținere, își fac dator a așa cum 
trebuiau Timpul se scurse pe ne
simțite.

kirate începu să facă proba 
piesei. Dar tind era mai absorbit 
de lucru, un nou semna! de data 
aceasta prelung, strident răsună 
de-a lungul bateriilor. Era un sem
nai de alarmă.

Istrafe nici nu știe cum a ajuns 
la locul accidentului. Ce se 1n- 
timplaseî Din cauza unor împre
jurări neprevăzute, manevra tre
nului n-a fost făcută cu precizie, 
astfel că șuvoiul incandescent de 
cocs curgea între vagon și loco
motivă. Locomotiva rămăsese aco
lo blocată în primejdia de a lua 
foc. La locul accidentului s-a 
strîns mulțime de cocsari. Trebuia 
luată repede o hotărîre pentru a 
salva locomotiva electrică da la 
pieire. Singura posibilitate era a- 
ceea de a decupla locomotiva de 
vagon pentru a putea fi împinsă 
din locul acela. Dar cum s-o de
cuplezi cînd între vagon șl loco
motivă căzuse o cantitate mare de 
cocs care ardea ? Și totuși treaba 
aceasta trebuia făcută fără Intîr- 
ziere.

In asemenea situații, numai cu
rajul, conștiința înaltă a omului 
pătruns de grija față de bunul 
poporului pot înlătura o primejdie. 
Intr-o clipă, fînăruf Constantin Is
trate a fost în viitoarea focurilor. 
Șuvoiul de apă rece care flșnea 
din furtunul adus în g*abă la locul 
accidentului îi răcorea fața, mîi- 
nile. Lupfînd cu flăcările și abu
rul fierbinte ca’e flșneau din masa 
incandescentă, Istrate a înlăturat 
mai întîi grămada de cocs care fl
cop ere a cupla. Apoi, punîndu-și 
la încercare ultimele puteri, a de
cuplat vagonul de locomotivă. 
Imediat aceas'a a fost împinsă de 
acolo și safva*ă ce pericol.

Zilele trecute am 
creierul comitetului 
Uzina cocsochimică.

— Da, mi-a spus el. Nu 
r.e-am înșelat cînd l-am recoman
dat pe Istrate comuniștilor să-l 
primească în rîndurile lor.

GHEORGHE PAVEL

cum sînt cele din Berveni, Pâulești, Tiream, 
UrzicenI, Pir, Mădăraș, Beltiug, Cărășeu și 
altele.

Succesele obținute de gospodăriile colec
tive în sporirea producției agricole, în dez
voltarea averii obștești și creșterea venitu
rilor au dus la ridicarea continuă a nivelu
lui de trai al colectiviștilor. In ultimii ani, 
mii de colectiviști și-au construit case noi, 
spațioase, frumos mobilate. In tot mai multe 
sate arde lumina electrică, s-au construit 
sute de școli, cămine culturale și alte așe
zăminte social-culturale.

în numele comuniștilor și al tuturor oa
menilor muncii din regiunea noastră, mulțu
mim din inimă conducerii partidului pentru 
îndrumarea și ajutorul pe care ni le-au 
acordat în activitatea de colectivizare a 
agriculturii.

Astăzi, cînd întreaga agricultură a regiu
nii este colectivizată, se deschid largi pers
pective pentru sporirea producției agricole, 
creșterea bunăstării țărănimii, dezvoltarea 
economică și social-culturalâ a satelor ma
ramureșene.

Asigurăm Comitetul Central al partidului 
că organizațiile de partid din regiunea Ma
ramureș vor munci cu perseverență și hotă- 
rire pentru consolidarea economico-organi- 
zaxcieă a tuturor gospodăriilor colective. 
Vom acorda o deosebită atenție unirii gos
podări tior mici în gospodării mai mari, 
care creează condiții optime pentru folosirea 
raționai a pămintului. a utilajelor, pentru 
utilizarea ma. eficientă a forțelor de muncă 
ș; apticarea agrotehnicii înaintate.

Fciasizd din plin resursele de care dis
pune regrunea, vcm lua toate măsurile pen
tru sporirea producției de cereale la hec
tar. dezvoî^rea pxernicâ a creșterii ani- 
maleioc. Iărg.rea bazei furajere, dezvoltarea 
pcmirulturi. ș: legumicultorii. O preocupare 
de mare importanță care trebuie să stea 
permanent in fața noastră este pregătirea 
cadrelor de conducere necesare gospodării
lor colective, asigurarea acestora cj ingi
neri și tehnicieni agronomi și zxx>tehnicieni.

Organele și organizațiile noastre de partid, 
sfarurtie populare iși concenmează în prezent 
toate eforturile pentru organizarea cit mai 
bună a muncii in gospodăriile colective nou 
create. Vom lua toate măsurile politice și 
organizau)r.ce pentru mobilizarea țărănimii 
colectiviste, a 
și tehnicienilor 
pârtiei agricole 
bune condiții.

Îmbunătățind 
ergaxiza‘-:r.că, vom munci cu abnegate pen
tru traducerea in viață a mărețelor sarcini 
trasate de Congresul al III-lea al partidului, 
pentru desăvirslrea construcției socialiste in 
scumpa noastră patrie.

COMITETUL REGIONAL MARAMUREȘ SFATUL POPULAR
AL PARTIDULUI MUNCITORESC HOMtN AL REGIUNII MARAMUREȘ

cialismulur* din Satu Mare — 3-579 
rumb boabe la hectar.

Succese însemnate s-au obținut 
creșterea animalelor — ramură care 
giunea noastră are condiții din cele mai 
vorabile. Fața de anul 1960, numărul an- 
malelor proprietate obștească a crescut cu 
113 la sută la bovine, cu 200 la sută 
cine, cu 37 la sută la ovine, cu 29 ______ 
la păsări- In gospodăria colectivă din co
muna Ciumești există în prezent la 
51 bovine, în f ............ ~ ‘
— 275 ovine etc. _ _______________
dariile colective au construit 950 grajduri, 
maternități pentru scroafe, saivane etc. 
Fondul de bază — Izvor al trăiniciei gospo
dăriilor colective și al bunăstării coleetivi*» 
tilor — a crescut de la 99 milioane lei in 1960 
la 139 milioane lei în 1961. In regiune există 
peste 50 de gospodări, colective milionare.

51 
în

în 
re- 
fa-

la per
la sută

100 ha 
gospodăria din Oarța de Sus 
te. In ultimii doi ani, gospo-

mecanizatorilor. inginerilor 
în vederea desfășurării cam- 
de primăvară in cele mai

continuu munca politică și

pasiunii ti-

Zilei

VĂDUVA POENARU

(Agerpres)

sau in fața 
mai compli-

vorbit cu se- 
U.T.M. de la

se 
a fi 
noi 

teh-
comi-

Adunări festive consacrate

pentru calitate

dorința de a 
continuu, de 

cele mal 
științei și 

cu 
și conduce-

(Continuare în pag. a 3-a)

In ultimele zile au a- 
vut loc adunări festive 
ale femeilor din diferite 
raioane ale Capitalei, 
consacrate zilei de 8 
Martie — Ziua interna
ționala a femeii.

La Casa de cultură a 
raionului 1 Mai, în fața 
reprezentantelor femei
lor din acest raion, a 
luat cuvintul tov. Lina 
Ciobanu, prim-secretar

al Comitetului raional 
P.M.R., care a făcut o 
expunere despre semni
ficația zilei de 8 Martie.

La adunarea festivă a 
femeilor din raionul 23 
August a vorbit tov. 
Ioana Șendrea, preșe
dinta Tribunalului popu
lar al raionului 23 Au
gust.

La adunarea care a 
avut loc în sala clubu-

lui Monetăriei, In fața 
unui mare număr de fe
mei din raionul Nicolae 
Bălcescu, a vorbit tov. 
Marta Munteanu, preșe
dinta Comitetului raio
nal al femeilor.

Asemenea adunări fe
stive au avut loc și în 
alte raioane ale Capi
talei.

De asemenea, la clu
burile unor întreprinderi

și instituții bucureștene 
au fost făcute expuneri 
despre Ziua internațio
nală a femeii, urmate 
de programe artistice. 
Asemenea expuneri au 
avut loc la Uzinele „Se
mănătoarea", Fabricile 

„Tableta", „Electrofar", 
Direcția regională C.F.R. 
București, și altele.

Uimind cu încredere 
demnul partidului, țăranii 
muncitori din Cicîriău, 
giunea Maramureș au 
ființat și în comuna 
o gospodărie colectivă, 
cum e și firesc, într-o ase
menea ccazie cîntecul și 
voia buna au fost la loc 

de cinste.

re- 
în- 
loz

Foto: AGERPRES

Mediaș
Foaia volantă a ziarului local 

,,Zori Noi'* tipărită luni la Tăuni, 
raionul Mediaș, a fost consacrată 
unui important eveniment : for
marea gospodăriei colective în 
care au intrat toți țăranii din sat. 
Acest eveniment a marcat colec
tivizarea agriculturii raionului Me
diaș, al 4-lea raion cu agricultura 
colectivizată din regiunea Brașov.

Ca și țăranii din celelalte sate 
ale raionului care s-au înscris în 
ultima vreme în gospodării colec
tive și cei din satul Tăuni au ho
tărî» să intre în marea familie a 
colectiviștilor ca urmare a rezul
tatelor obținute de gospodăriile 
colective în mărirea producției^ 
dezvoltarea averii obștești și spo
rirea veniturilor colectiviștilor. 
Producțiile la culturile cerealiere 
obținute de colectiviști au fost, 
anul trecut cu 400—600 kg. la 
hectar mai mari decit cele obți- 
nuîe de întovărășirile agricole, 
iar numărul de animale proprie
tare obștească a fost dublat. In 
acest raion, aproape 1.300 de co- 
ectiviști și-au construit case noi, 

iar mai mult de jumătate și-au 
cumpărat mobilă, aparate de ra
d-o, mașini de spălat rufe etc.

La întărirea convingerii țărani- 
zr muncitori că în gospodăria co- 
ectivă munca este mai rodnică, 
aj contribuit și vizitele făcute da 
e în G.A.Q fruntașe și la co/ec- 
f.« șt acasă. Ei au văzut că da- 
tor $ producțiilor mai bune rea- 
i ztte de gospodării și dezvoltării 
fermelor zootehnice, colectiviștii 
re: zează venituri mai mari. La 
G-A.C. „Axer-e Sever”, bunăoară, 
va oarea zllei-muncă a crescut 
anul trecut la 32 lei. In comuna 
Moșna, 100 de colectiviști 
construit case noi.

In raionul Mediaș, cele 
&A.C. cuprind aproape 
far- i cu o suprafață de 
55.400 ha.

și-au

70 de 
18.000 
peste

(Agerpres)

Toplița
Zilele trecute, țăranii mun

citori din satele și comunele 
Ripa. de Jos, Filea, Morăreni, 
Rușii Munți, Dumbrava s-au 
inserts in gospodării agricole 
colective.

Cu acestea, în raionul To
plița dir. Regiunea Mureș- 
Autonomă Maghiară s-a ter
minat colectivizarea agricul
turii. Acesta este cel de-al 
6-lea raion colectivizat din 
regiune. Cele 2.487 familii 
cultivă împreună 9.780 ha te
ren. Un rol deosebit de im
portant în încheierea proce
sului de colectivizare l-a 
avut cunoașterea de către ță
ranii din raion a rezultatelor 
gospodăriilor agricole colec
tive. Aceste unități au obținut 
cu 200—600 kg grîu și po
rumb, cu 5.000—8.000 kg sfe
clă de zahăr ți eu ~~~ 
5.000 kg cartofi mai mult la 
hectar decit întovărășirile a- 
gricole. Numărul de animale 
proprietate obștească a cres
cut în G-A-C-, in ultimii 2 
ani, de aproape 3 ori și în 
aceeași proporție au sporit și 
veniturile colectiviștilor. Pen
tru popularizarea succeselor 
gospodăriilor agricole colec
tive s-au ținut 
conferințe, seri

3.00 (M

numeroase 
. . ăe

serj de întrebări și 
suri, au fost editate 
lama, broșuri etc., 
prezentat pe larg 
munca rodnică a colectiviști
lor. La acestea s-au adăugat 
vizitele făcute de țărani în 
gospodăriile agricole colecti
ve milionare ca Batoș, Lue- 
riu din raionul Reghin, Di- 
trău, raionul Gheorghieni. 
Cu prilejul acestor vizite ei 
au constatat că gospodăria 
agricolă colectivă din Ditrău, 
de pildă, deține la 100 ha. te
ren agricol 68 bovine din care 
22 vaci, că gospodăria a ob
ținut cu peste 550 kg mai 
multe cereale la ha. decît in- 
tovârășiții.

In prezent, colectiviștii din 
Toplița, cu sprijinul ingineri
lor și tehnicienilor agronomi, 
pregătesc planul de dezvol
tare a gospodăriilor lor.

(Agerpres)

calcul, 
răspun- 
foi vo- 

care au 
țăranilor

Cresc rîndurile muncitorilor calificați
Peste 226.000 de tineri au 

urmat în ultimul an cursuri 
de ridicare a calificării pro
fesionale sau de specializare. 
Mulți dintre ei lucrează în 
noile uzine și fabrici înzes
trate cu utilaje de înaltă teh
nicitate, care necesită o pre
gătire profesională superi
oară. In diferite întreprinderi 
nou construite, tineretul re
prezintă cea mai mare parte 
din numărul 
Astfel la uzina 
bre sintetice de 
lucrează 2.600

muncitorilor, 
de fire și fi
la Sâvinești 

de tinerL

vîrsta medie a tuturor munci
torilor fiind de 24 de ani.

Muncind în brigăzile de 
producție, alături de munci
tori vîrstnici, cu experiență, 
un mare număr de tineri își 
îmbogățesc, de asemenea, 
cunoștințele lor profesionale, 
îmbunătățirea continuă a ca
lificării profesionale a făcut 
ca în anul 1961 numărul ti
nerilor inovatori și inventa
tori să fie de aproape două 
ori mai mare decît în anul 
precedent.

(Agerpres)

Produse alimentare
Anul acesta industria ali

mentară livrează unităților 
comerciale peste 100 de pro
duse și sortimente noi. Ținînd 
seama de propunerile și su
gestiile vizitatorilor celui 
de-al III-lea Pavilion de 
mostrei muncitorii din fabri
cile alimentare au și îmbogă
țit gama noilor produse și 
sortimente cu peste 40 de pre-

noi
lapte, conserve deparate din 

legume și fructe, produse za
haroase, băuturi superioare și 
altele.

Paralel cu realizarea unui 
număr mai mare și mai va
riat de sortimente, muncitorii 
din acest sector se preocupă 
permanent de îmbunătățirea 
calității produselor.

(Agerpres)
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a fel ca în întrea
ga țară, aproape 
în fiecctre zi în 
numeroase sate 
din regiunea Ba
cău e sărbătoa
re. Urmînd cu în

credere îndemnul partidului, 
țăranii muncitori pășesc în 
masă pe drumul gospodăriei 
colective.

Cum au ajuns oamenii a- 
ceștia la concluzia că gospo
dăria colectivă e calea care-i 
duce spre belșug, calea pe 
care vor merge spre o viată 
din ce în ce mai bună ? No
tăm aici cîteva fapte semni
ficative.

*
Pînă nu demult, despre co

muna Romîni din raionul Bu- 
huși nu prea auziseră oame
nii mare lucru. Un sat ca toa
te satele moldovenești, așe
zat în apropiere de apa Bis
triței și — atîta. Dar iată că 
de la o vreme despre cei din 
Romîni a început să se vor
bească tot mc: mult Mai pre
cis despre gospodăria colec
tivă care luase ființă acolo. 
Printre cei ce și-an manifes
tat dorința să-i viziteze pe co
lectiviștii de aici au fost si 
țăranii muncitori tatovărâsiti 
din Gîrleni. Ca răspuns kz a- 
ceastă dorință, din initatiTa 
organizației de partid a tos: 
organizată într-o durzzzcă e 
vizită la Romîni. Ccmcetui 
organizației U.T3L cm Sir
ieni, cerind sfatul orgxmxaue: 
de partid, a trimis în ceeară 
vizită și cîțiva utem.țti dz 
comună pentru ca la întoar
cere să le povestească s: 
altora ce au văzut ccolo.

O zi întreagă cît a :::z: 
vizita celor din Gîriezi Ia co
lectiviștii din Ronrini au arz: 
loc multe discuții- fctovârăsf- 
ții aveau sumedenie c.9 în
trebări de pus la car» gaz
dele abia pridideau cu răs
punsurile.

— Și cite vaci cu lapte zi
ceți că aveți ?

— Peste 150. Da' anu ăsta 
o să le sporim aurzărzL-

— Cam cîte kile dă una 
pe an?

— Păi, așa în medie, cam 
2300.

— 2300 ? Păi la noi în sat 
dacă dă o mie l

— Așa dădeau și la noi 
mai înainte. Vezi insă, că în 
colectivă e altceva. Faci to
tul după carte, te ajută ști
ința și obții lapte mai mult 
Numai aici poți face așa 
ceva.

Pe cei din Rediu, care au 
fâcut și ei o vizită aici, i-au 
impresionat cel mai mult pro
ducțiile obținute de colecti
viștii din Romîni în ce pri
vește cerealele : peste 2240 
kg gria la hectar și 2500 kg

Atenție sporită 
fertilizării

solului
DEVA (de la 

nostru).
Una din preocupă'-»?» p-

cipale ale co.ecvs-c- c-
regiunea Hunedos-t a-
ceastă perioada de precă* -e a 
campaniei de prirrs/a-ă ere 
transportul îngrașărr. -^w na*u- 
rale pe cîmp. Sub ‘-c-.-f e? 
ganizafiilor de pariri. co^snwe de 
conducere din major laiea zz:- 
podariilor agricole ccer.e c- 
raicanele Sebeș, Alba, Orâșf« an 
mobilizat toate forjele în aceestt 
importantă acțiune. Astfe. 
de la 1 ianuarie și p’-â 
prezent ău fost transportate 
însemnate cantități de îngrășă
minte naturale pe cîmp: ii 
gospodăriile colective o.'n ra
ionul Alba peste 21.000 tone zt 
o suprafață de 1044 ha, in gos
podăriile agricole colective d*n 
raionul Sebeș peste 62.090 fo~e 
pe 3130 ha, în cele din reiowd 
Hajeg 45.000 tone pe 2.200 ha, 
în cele din raionul Orăștie 33.890 
tone pe 1.600 ha etc. O a’e- e 
deosebită a fost acordată pregă
tirii terenurilor ce vor fi cultivate 
cu porumb dublu hibrid în vede- 
rea obținerii unei produc; ce 
5.000 kg porumb boabe a ha 
în condiții de neirigare.

Mobilizați de organizai, le ce 
baza U.T.M., tinerii colectiviști au \ 
adus o importantă contribuție a 
această acțiune. în numeroase 
G.A.C. au fost organizate con
voaie de atelaje, săptămîni și de
cade speciale. Totuși, rezultatele 
obținute nu sînt pe măsura posi
bilităților, Planul pe întreaga re- • 
giune prevede îngrășarea unei 
suprafețe de 35.000 hectare cu o 
cantitate de aproape 700.000 de 
tone de gunoi de grajd. Timpul 
scurf care a mai rămas pînă la 
declanșarea campaniei agricole de 
primăvară impune urgentarea a- 
cestei acțiuni. Un sprijin deosebit . 
trebuie să acorde comitetele ra
ionale U.T.M. organizațiilor ce 
bază U.T.M. din noile gospodări] 
colective în organizarea și mobi
lizarea tineretului la fertilizarea 
solului și la toate celelalte lucrări 
pregătitoare pentru apropiata 
campanie agricolă.

-------9-------  

Crește 
bunăstarea 

colectiviștilor
Cu cîțiva ani în urmă, ță

ranii muncitori din comuna 
Roești, raionul Horezu, au 
pornit pe drumul belșugului, 
pe drumul gospodăriei colec
tive. în acest timp multe s-au 
schimbat în viața satului. An 
de an, veniturile gospodăriei 
și în același timp ale colecti
viștilor au crescut. în comună 
au fost construite două școli 
noi, magazine, au fost amena
ja ? drumurile. Colectiviștii 
și-au construit peste 30 case 
noi, mulți și-au cumpărat 
mobilă, mașini de cusut, peste 
50 aparate de radios bicicle
te, motorete,

I. BUICA 
pomicultor

DE U SATE

r„Tn ziua d© 1 martie pin# 
la ora 12 s-au mai înscris 
în G.A.C. : Orâșanu Petru, 
Rădăcină Gheorghe, Dă- 
nilă Mihai"... și lista noi
lor colectiviști continuă. 
Mare le era bucuria ță
ranilor muncitori din co
muna Vorniceni, regiunea 
Suceava, cînd pe această 
listă găseau și numele 
prietenilor, rudelor sau 

cunoscuților lor.
| Foto : AGERPRES

parat veniturile întovără- 
șitului Mișu Iosif cu 
ale colectivistului Manole Ji- 
taru. Calculul a demonstrat 
celor de față că familia lui 
Manole Jitaru, cu aceeași pu
tere de muncă pe care o are 
și familia lui Mișu Iosif a cîs- 
tigat mai mult anul trecut Cu 
15.000 lei mai mult 1 Mișu Io
sif și alți țărani muncitori 
care au participat la această 
seară de calcul au făcut pe 
Ioc cereri de înscriere în gos
podăria colectivă.

în viața oamenilor sînt 
multe momește frumoase, mul
te evenimente care nu se irită 
mcodată. Un csemenea mo-

lective număra 727 capete. De 
la două vaci cu lapte s-a a- 
juns la 57, cu o producție din 
ce în ce mai bună. In vara 
aceluiași an, colectiviștii și-au 
ridicat un grajd, două pătule, 
un saivan, o remiză, o ma
ternitate pentru scroafe, și-au 
cumpărat un autocamion. A 
venit și toamna. Prima toam
nă de cînd era gospodărie 
colectivă. Satul aștepta. Ce 
va fi ? Cum va fi ? A fost 
bine. Colectiviștii au primit 
4 kg gnu, 12 kg. porumb, alte 
produse și 15 lei bani la ziua- 
muncă. De pe produsele ve
getale și animale contractate 
cu statul gospodăria a înca
sat 478.548 lei. In total veni-

Sărbătoare
în satele mo Ido vene

porumb boabe. Nec^ja: }•:-

Geeotgbe Skăl șz alri tteeo 
caza au tosd la aceasuă vas
tă ca :â~t o smzplâ scădere 
F st-aa ds! sezzz ca pro- 
ăzzztie im gospodăria colec
tivă tiz; zz mari ca aproa
pe I29C kg ie grix șz ca 15X 
kg de pcmmb la

sas raicsul B-’-aii
ia Mimc ccecstc, odată cu
ixsczxerea ior fa gospodâr.a
co-ectira. • crtâ-z--- e.er* cu
sxcce» a i olsi iniifliU !a ra-
xxal Jox le-a zmphst titimi-
5© ce zcczze r ia zioa aceea
c feri s-z:bitoar» ia toate sa-
•eCe.

♦

le dm serile de re’md

rm dm Lespeei. s-au eo>-

îti care zzzueeac 242 hectare
Pe Sugă pâm-zti gos-

xszî arac: atanci. la
iueeaz* !4 boi si 2 vaci cu
tapte. Seriori z ea cu ea-e au 

știi, spiritul 
o Ieșirea me

todelcr taatatate cde lucru, au
fâazt ca ren&ateie cbtiaute
ce ei sâ fie din c© în ce mai
frumoase. La izrezut. coleeti-
▼istii n-aveau nici o oaie; nu
mai la un ci de ia înființare.
tunsa de oi a gospodăriei co-

tul bănesc realizat s-a ridi
cat la peste 550.000 lei. Din 
acești bani o parte s-au re
partizat membrilor la zile- 
murcâ, iar restul a trecut la 
fondul de bază care a ajuns 
astfel la 448.060 lei. Și dintr-o 
dată satul a tresărit. Deși au 
fost greutățile specifice ori
cărui început, deși anul 1960 
nu poate fi socotit un an prea 
begat, Pavel Zglimbea, Ion 
F.ădiș, Gheorghe Nichifor, Ion 
Bâjaru, Constantin Iorga și 
ceilalți colectiviști care au 
lucrat cu hărnicie au dus a- 
casă căruțe vîriuite cu buca
te si mii de lei. în I960 gos
podăria a dat membrilor săi 
61.851 kg grîu. 247.400 kg po
rumb, peste 3.009 kg zahăr etc. 
Gospodăria a devenit centrul 
comentariilor întregului sat. 
Numărul familiilor a crescut 
la 367, al hectarelor de teren 
— Id 484.

Sub conducerea organizației 
de partid aici s-a desfășurat

o muncă rodnică de popu
larizare a succeselor gospo
dăriei colective.

întovărășiți! din Homo cea 
și-au dat seama că gos
podăria colectivă schimbă 
din temelii viața oameni
lor, le creează posibilitatea 
de a trăi mai bine, îi ajută 
să-și ridice nivelul cultural. 
Cîteva exemple. In trecut, în 
sat nu era nici un aparat de 
radio. în 1961 s-au cumpărat 
63 dintre care numai într-o 
singură zi din luna decem
brie 17. Nu era nici o bici
cletă. Acum sînt 200 de bici
clete și 2 motociclete. Exista 
o singură mașină de cusut. 
Vara trecută utemistele Maria 
Nichifor, Georgeta Petrea, Ta
tiana Mățăl și alte 74 colecti
viste și-au cumpărat mașini 
de cusut. Se construiau în 
medie două case noi pe an. 
în 1961 s-au construit 35 de 
case noi. Utemiștii Petre Stoi
ca, Strătel Burdujel, Constan
tin Rcdiș, Gheorghe Urlea, sînt 
doar cîțiva dintre tinerii care 
și-au făcui case noi. Utemis
tele Nichifor Anca, Marghioa
la Rădiș, Tatiana Mățăl și 
alte 49 de fete și-au cum
părat garnituri de mobilă. 15 
colectiviste și-au cumpărat 
aragaze. Sînt rezultate la 
care nu te lasă inima să șezi 
de o parte. Și iată că dintr-o 
dată cererile de înscriere în 
gospodăria colectivă au în
ceput să se înmulțească. Oa
menii fuseseră convinși de 
fapte. în iarna aceasta s-au 
înscris în gospodărie peste 
509 de noi familii. Și tot în 
iarna aceasta, în Homocea s-a 
sărbătorit încheierea cu suc
ces a colectivizării agricultu
rii întregii comune.

Atmosfera sărbătorească, 
încrederea cu care mii și mii 
de oameni ai satelor pornesc 
pe drumul bunăstării arătat 
de partid, a cuprins de la un 
capăt la altul frumoasele pla
iuri moldovenești.

PRESTIGIU 
BINEMERITAT

PETRE GHELMEZ

I ncă din primele 
I zile de la înfîîn- 
II tarea gospodărie 

noastre colective, 
organizația de 
partid, consiliul de 
conducere s-au

preocupat îndeaproape de an
trenarea masei largi a colec
tiviștilor la consolidarea ei e- 
conomică și organizatorică. 
Sarcini mari, importante, 
ne-a revenit întotdeauna și 
nouă, tineretului. De aceea, 
organizația de bază U.TAL, 
condusa și îndrumată de or
ganizația de partid, a căutat 
să pună în centrul preocupă
rilor ei mobilizarea activă a 
tuturor tinerilor colectiviști 
la munca în gospodăria co
lectivă, în toate sectoarele de 
producție.

Iată cum am procedat noi : 
Ferma de taurine a gospo

dăriei colective s-a dezvoltat 
repede. La sfîrșitul anului 
1960 aveam 50 de vaci. Acum 
numărul lor a ajuns la 120. 
Era nevoie de noi îngrijitori. 
Conducerea gospodăriei s-a 
adresat organizației U.T.M. 
cerîndu-î să recomande ti
neri pricepuți care să lucre
ze în acest important sector. 
Ca brigadier zootehnician, eu 
cunoșteam mulți tineri care 
doreau să devină îngrijitori de 
animale. Am organizat o șe
dință cu membrii comitetului 
U.T.M. Am hotărît să discu

Noi
La gospodăria a- 
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cepul, la primele lec
ții. au participe: nu
mai 65 de colectiviști, 
adică toți cei înscriși- 
Curînd însă numărul 
elevilor la această

elevi la școala belșugului
școală a belșugului a 
ajuns la 200. Aceasta 
nu pentru ca cei ce 
răspund de mobili
zarea cursanților la 
lecții nu i-au înscris 
pe toți de la început. 
Nu! Cei ce au luat 
loc mai tîrziu în 
bancă sînt țărani 
muncitori tineri și 
virstnici care s-au 
înscris de curînd în

gospodăria colectivă 
și care și-au mani
festat dorința să în
vețe agrotehnica.

Toți cursanții par
ticipă cu regularitate 
la lecții și la demon
strațiile practice. A- 
plicînd în practică 
cele învățate la 
cursuri, colectiviștii 
au amenajat răsad
nițe pentru cele 11

hectare de grădină, 
au selecționat se
mințele de legume și 
zarzavaturi, au trans
portat importante 
cantități de îngră
șăminte naturale pe 
cîmp. Sînt măsuri 
care asigură obține
rea unor recolte bo
gate în acest an.

MIHAI LUCA 
corespondent

înărul colectivist 
Ion H. Diaconu 
din comuna Gos- 
tavăț, raionul Ca
racal, a ajuns un 
om vestit. Cel pu
țin în comuna lui

și-n satele din jur. Lucrează 
la sectorul zootehnic ca mul
gător. Ceea ce i-a adus lui fai
ma au fost succesele dobîn- 
dite. Și dacă a obținut rezul
tate bune, nici nu se mai poa
te pune la îndoială faptul 
că-și iubește meseria, că-i a- 
cordă toată grija, toată aten
ția. Dar el n-a privit cu acești 
ochi întotdeauna meseria de 
îngrijitor de animale.

Acum trei ani, consiliul de 
conducere a pri
mit cu interes 
propunerea or
ganizației de ba
ză U.T.M. de a 
recomanda pe 
cei mai buni ti
neri colectiviști 
să lucreze în 
sectorul zooteh
nic. Mircea Dră-
ghiceanu, brigadierul zooteh
nician, tinăr și el, a primit a- 
tunci sarcina sâ stea de vor
bă despre aceasta cu Ion Dia
conu.

— Ioane, s-a propus să lu
crezi ca îngrijitor de animale 
în brigada mea — i-a zis el 
într-o zi.

Diaconu l-a privit cam mi
rat.

— Da’ oi fi eu bum, de me
seria asta ?

— O să fii! Ție-ți place în
totdeauna să faci lucrul cu 
grijă, așa cum se cere și asta-i 
firește important pentru un 
îngrijitor-mulgător. Să vezi c-o 
să-ți placă meseria asta.

Diaconu nu s-a lăsat prea 
ușor convins, dar cînd a venit 
la fermă s-a așezat serios pe 
treabă.

După cîteva săptămîni, pă
rea că s-a născut îngrijitor, 
nu alta. Programul fix de 
grajd, introdus de scurtă vre
me, îl respecta pînă la ulti
mul aliniat. Curînd, vacile din 
lotul său, arătau altfel, mai 
bine îngrijite, mai curate. A 
sporit și producția de lapte. 
In vizitele pe care le-a făcut 
la~ gospodăriile vecine din 
Fărcașele și Scărișoara, ca și 
la cursurile zootehnice pe 
care le-a urmat cu regulari
tate, apoi din cărți, a învățat 
multe lucruri folositoare. în
tr-o bună zi ti mărturisește 
lui Mirea Drăghiceanu un 
gînd îndrăzneț de-al lui:

— Vreau să fac o experien
ță. O încerc mai tntîi cu vaca 
„Bivolița".

Dindu-și seama că de fu-

O experiență 
utilă în scopul 

creșterii 
producției 
de lapte

rajare și îngrijire depinde 
producția de lapte, Diaconu a 
pus în practică o inițiativă 
valoroasă. Luînd pentru ex
periență cea mai bătrînă vacă 
și pe cea mai „rea de lapte", 
pe „Bivolița”, a început să-i 
acorde acesteia o îngrijire și 
mai bună și cu fiecare zi, 
să-i mărească tainul. După 
3-4 zile a observat că vaca, de 
la 8 litri a urcat la 10 litri, 
apoi la 12 litri. Acordîndu-i 
acest regim special, de la „Bi
volița" a obținut în 1959 o 
producție de 1.800 litri lapte, 
în 1960 și mai mult — 2.765 

litri, ca în 1961 
să ajungă la 
3.400 litri, în 
vreme ce media 
pe gospodărie a 
fost de 2.000 li
tri. Rezultatele 
obținute în urma 
acestei experien
țe l-au făcut pe 
Diaconu s-o ex

tindă, s-o împărtășească și ce
lorlalți mulgători. în momentul 
de față asemenea experiențe 
pentru stabilirea unor rații de 
hrană corespunzătoare greu
tății și productivității fiecărei 
vaci au intrat în obișnuința 
majorității îngrijitorilor-mul- 
gători de aici. O continuă și 
el cu rezultate bune. De pil
dă, o altă vacă din lotul lui, 
„Măgura", hrănită așa cum 
am arătat, a dat la prima fă- 
tare 14 litri lapte pe zi. Spo- 
rindu-i tainul, Diaconu a ob
servat că zilnic mulge o can
titate de lapte în plus.

Diaconu s-a bucurat nespus 
cînd a aflat că și la Consfă
tuirea pe țară a colectiviștilor 
s-a vorbit despre asemenea 
experiențe care au fost foar
te apreciate. Așa a ajuns Dia
conu ion un mulgător cu fai
mă printre îngrijitorii de a- 
nimale de la gospodăriile co
lective ce se-ntind ca o salba 
de mărgele pe Valea Oltului, 
Și dacă cineva ar încerca a- 
cum să-l convingă să mun
cească în altă parte, n-ar reuși. 
Diaconu s-a legat trup și su
flet de noua lui îndeletnicire.

V. CĂBULEA

Pe dealuri erodate 

grădini roditoare

Aproape 150 de hetriare 
din suprafața arabilă a 
gospodăriei agricole 

colective din comuna Tansa, 
raionul Negrești, s© află pe 
dealuri.

în urmă cu aproape un an, 
într-o adunare generală, co
lectiviștii de aici au hotărît 
să smulgă acestoir terenuri 
producții mult mai mari plan- 
tîndu-le cu porni fructiferi și 
viță de vie. îndată după cr- 
ceea ei au trecut la acțiune. 
Din toamnă și pînă acum, 
s-au săpat gropile necesare 
pentru plantarea d© pomi pe 
o suprafață de 12 hectare. 
La această acțiune un aport 
deosebit l-au adus tinerii co
lectiviști.

Pînă la sfîrșitul anului, alte 
33 de hectare vor fi plantate 
cu pomi. Materialul săditor a 
fost pregătit. Cele 150 de hec
tare vor deveni pînă în anul 
1965 grădini și vii roditoare.

ION MARIN 
colectivist

Dezvoltă 
legumicultura

A nul trecut, camioanele gos- 
‘ podâriei agricole colective 

din comuna Tudor Vladi* 
mirescu, raionul Galați, au tran
sportat de la grădina de zarzavatt 
pe piețele orașelor Brăila și Ga
lați însemnate cantități de legume 
și zarzavaturi. Grădina de zarza
vat a adus gospodăriei un venit 
cu 115.164 lei mai mare decît cel 
planificat.

Răspunzînd îndemnului organi
zației de partid, colectiviștii au 
stabilit ca în acest an, suprafața 
cultivată cu legume și zâr-zăvaturi 
să ajungă la 71 hectare, adică cu 
20 hectare mai mare decît în 
anul trecut. S-au construit de 
asemenea două noi sere din masă 
plastică', cu b suprafață de 230 
m.p. Aici au fost amenajat© 
răsadnițele de roșii și ardei, car© 
s-au dezvoltat bine șî, în curînd, 
vor fi răsădite în grădină.

Tinerii car© lucrează la grădina 
da zarzavat acordă acestui sector 
o deosebită atenție. Vasil© An- 
dronache, Nicolae Stan, Georgeta 
Tudoric sîn| numai cîțiva din gră
dinarii pricepuți ai gospodăriei.

NICOLAE ANTON 
colectivist

tăm cu cei mal buni tineri. 
I-am chemat pe riad și le-am 
arătat Ce importanță are sec
torul zootehnic pentru gospo
dăria noastră, pentru econo
mia națională. Cînd am fost 
siguri că treaba e făcută cu 
temei, am organizat o adu
nare generală U.T.M. îngri
jitorii de animale mai vechi.

T ărtășeștL Roadele aplicării 
in practică a învățămintelor 
căpătate acolo n-au întîrziat 
să se arate. Anul trecut s-au 
obținut 2.500 litri de lapte pe 
cap de vacă furajată în loc de 
2.300 cît era planificat

Aceste fapte și multe 
altele arată că tinerii sînt 
prezenți acolo unde gos-

lectivă. Cînd s-a ținut adu
narea generală a colectiviști
lor pentru stabilirea sarcini
lor de plan pe anul 1962, au 
venit toți. Peste 20 s-au în
scris la cuvînt. Au făcut pro
puneri utile și și-au luat an
gajamente mobilizatoare. De 
exemplu, tinerii de la ferma 
de vaci s-au angajat să ob-

ORIUNDE
£ NEVOIE DE NOI

cu cele mai bune rezultate în 
producție, au povestit tineri
lor cît de frumoasă e mese
ria lor. I-au îndemnat și pe 
alții să o învețe. Și n-au fost 
puțini cei care și-au manifes
tat dorința să devină îngriji- 
tori-mulgători. Astfel, organi
zația U.TAL a recomandat la 
începutul anului trecut încă 
10 tineri. Era o treabă bună, 
dar nu făcusem decît începu
tul Știam că meseria nu se 
învață din vedere. Ne-am 
sfătuit cu consiliul de con
ducere. am cerut ajutorul or
ganizației de partid. Pe rînd, 
toți îngrijitorii de vaci au 
fost trimiși la un curs de ca
lificare de 10 zile la G.A.S.

podăria colectivă are zil
nic nevoie de el Ca să întă
resc cele spuse, voi mai da 
un exemplu. Din cei peste 
200 de utemiști și tineri din 
gospodăria noastră colectivă 
nici unul nu a avut anul tre
cut mai puțin de 100 zile- 
muncă, medie stabilită în a- 
dunarea generală a colecti
viștilor. Noi am căutat să 
stimulăm permanent dragos
tea tinerilor colectiviști față 
de muncă, grija pentru cali
tatea lucrărilor. Am reușit ast
fel să formăm o opinie colec
tivă împotriva manifestărilor 
de indisciplină, de chiul.

Pe tineri îi interesează a- 
cum tot ce se petrece în co-

țină cîte 3.000 de litri de lap
te pe cap de vacă furajată 
în loc de 2.700 litri cît era 
planificat. Cei care lucrează 
în echipele de cîmp s-au an
gajat să respecte toate regu
lile agrotehnice pentru a ob
ține de pe parcelele cu po
rumb lucrate de ei cu cîte 
300 de kg boabe mai mult la 
hectar față de prevederile 
planului.

Intr-o adunare generală 
U.T.M. ținută la începu
tul acestui an, unii ti
neri s-au interesat ce lucrări 
mai pot face, pentru că în 
timpul iernii sînt mai puține 
treburi. Am discutat cu con
ducerea gospodăriei colective

și am făcut unele propuneri. 
Așa s-a ajuns ca tinerii de 
pe atelaje să transporte pes
te 3.000 de tone de gunoi de 
grajd la cîmp și să-1 facă 
platforme. Mulți au lucrat la 
răsadnițe, la pregătirea celor 
750.000 de fire de legume și 
zarzavaturi. Alți tineri au a- 
jutat la selecționarea semin
țelor, la reparatul uneltelor, al 
semănătorilor și celorlalte 
atelaje. O parte dintre ei au 
ieșit pe cîmpurile colectivei 
și au defrișat pilcurile izola
te de salcîmi și mărăcini, au 
desființat cîteva drumuri fără 
rost. In felul acesta, gospodă
ria colectivă a cîștigat încă 
10 hectare de teren.

Sînt numai cîteva exemple 
prin care am încercat să arăt 
că, sub conducerea organiza
ției de partid, organizația de 
bază U.T.M. din gospodăria 
noastră colectivă a căutat să 
pună în centrul preocupărilor 
sale educarea tinerilor în spi
ritul dragostei față de gospo
dăria colectivă, al disciplinei 
în muncă. Ne-am străduit să 
sporim contribuția noastră la 
îndeplinirea sarcinilor de plan 
în toate sectoarele de produc
ție, la consolidarea gospodăriei 
colective.

D. DUMITRU 
secretarul comitetului TJ.T.M. 
din G.A.C. „9 Mai" Corbeanca, 

regiunea București

Legumicultura 1© aduce venituri mari colectiviștilor din 
comuna Olegeni, raionul Ploiești. Tocmai d© aceea anul 
acesta ei s-au și gîndit să-și usigur© din timp răsadurile 
de care au nevoie. Maistrul grădinar Constantin Niță îm
preună cu tînăra colectivistă Elena Stoica controlează sta

rea de vegetație a răsadurilor.

Foto ; AGERPRES



Muncă politică intensă

în sprijinul îndeplinirii

sarcinilor economice
ecent au avut loc 
lucrările Confe
rinței regionale a 
U.T.M. Ploiești. La 
lucrările confe
rinței au luat par
te membri ai Bi

roului comitetului regional al 
P.M.R., membri ai Biroului 
C.C, al U.T.M., conducători ai 
organizațiilor de masă, direc
tori de întreprinderi, tineri 
fruntași în producție.

Delegații la conferință au 
analizat profund și multilate
ral activitatea desfășurată de 
organizațiile U.T.M. din re
giunea Ploiești, sub conduce
rea organizațiilor de partid, 
pentru mobilizarea întregului 
tineret din regiune la îndepli
nirea sarcinilor reieșite din 
Directivele celui de al III-leâ 
Congres al P.M.R. pentru îm
bunătățirea muncii de educa
ție comunistă a tineretului.

Sub conducerea și îndruma
rea organelor și organizații
lor de partid, tinerii munci
tori din regiunea Ploiești, 
alături de muncitorii vîrstnici, 
au adus o contribuție activă 
la îndeplinirea planului de 
producție al întreprinderilor 
ploieștene în anul care a tre
cut. Peste 61.000 tineri sînt 
antrenați în întrecerea socia
listă organizată de sindicate.

în întreprinderile metalur
gice și constructoare de ma
șini, pe șantierele de construc
ții se acordă mai mare aten
ție reducerii consumurilor 
specifice de metal și de ma
teriale, reușindu-se ca numai 
în anul 1961 prin munca ti
neretului să se economisească 
3.850 tone metal și alte ma
teriale.

Ca rezultat al inuncii poli
tice desfășurate de Organiza
țiile U.T.M., sub conducerea 
organizațiilor de partid, în 
rîndurile tineretului sătesc, 
mii de tineri din satele regiu
nii Ploiești, convingîndu-se de 
avantajele agriculturii socia
liste, au intrat în G.A.C. și 
au contribuit prin munca lor 
la consolidarea economico-or- 
ganizatorică a acestora.

Tinerii mecanizatori din 
S.M.T. și G.A.S. luptă pentru 
continua ridicare a calificării 
profesionale, pentru a putea 
să mînuiască mai bine mași
nile și tractoarele ce le sînt 
încredințate, efectuînd lucrări 
de bună calitate și la timp.

Atît darea de seamă cît și 
cuvîntările unor delegați au 
scos în evidență experiența 
pozitivă dobîndită de organi
zațiile U.T.M. din școli pentru 
însușirea temeinică a cunoș
tințelor predate la cursuri, 
pentru promovarea cu succes 
a examenelor.

Delegații la Conferință au 
ascultat cu deosebit interes 
cuvîntul tovarășului Dumitru 
Balalia, membru al C.C. al 
P.M.R., prim-secretar al Co
mitetului regional al P.M.R. 
Ploiești, care a adus Conferin
ței salutul organizației regio
nale de partid. Vorbitorul a 
apreciat activitatea desfășu
rată de organele și organiza
țiile U.T.M., conduse și îndru
mate de partid, și a pus in 
fața organizațiilor U.T.M. din 
regiunea Ploiești o seamă de 
sarcini deosebit de importante.

în anul 1962 — an care are 
o importanță deosebită pen
tru îndeplinirea cu succes a 
Directivelor Congresului al 
III-lea al P.M.R. — regiunii 
noastre îi revin sarcini spo
rite și de mare răspundere, 
a spus tovarășul Balalia în 
continuare. ~'
prevede ca volumul produc
ției globale

Planul de stat

ției globale industriale să 
crească cu 19,4 la sută față de 
anul 1961.

Tinerii muncitori, ingineri 
și tehnicieni din industria pe
trolului pot și trebuie să-și 
aducă o contribuție tot mai 
mare la realizarea sarcinilor 
în domeniul forajului, la creș
terea vitezei de foraj, folo
sirea pe scară largă a fora
jului cu turbina, reducerea 
timpului neproductiv. Ei tre
buie mobilizați pentru in
troducerea și extinderea teh
nologiei înaintate la extracția 
țițeiului, în 
pierderilor 
petroliere.

de
scopul reducerii 

i țiței și produse

AVANCRONICĂ MUZICALĂ
Interesantă nuve
lă a lui Eduard 

i MSricke, intitula- 
| tă „Mozart 
’ drum spre

ga", recent

în 
Pra- 

tiiiHinm . pu~
blicată îh limba 

romînă într-o culegere din 
„Clasicii literaturii universa
le", descrie în cîteva ^bio- 
ționante pagini, celebra călă
torie a compozitorului german 
spre „orașul de aurlt, în care, 
după ani de trudă și suferin
ță, s-a bucurat pentru ultima 
oară de reala prețuire a unor 
entuziaști iubitori ai muzicii. 

Puține ore de bucurie și 
destindere, asemenea acelora 
zugrăvite de Mdricke, a petre
cut în viața sa celebrul Wolf
gang Amadeus. Veșnic osci- 
lînd — după propria sa ex
presie — între „spaimă și nă
dejde". viața „seninului” Mo
zart a fost o aprigă luptă pen
tru existență încheiată în pli
na înflorire a geniului său.^

La numai 36 de ani, în 
crunta iarnă a anului 1791, 
corpul maestrului de la 
Salzburg a fost aruncat în 
groapa comună a săracilor din 
Viena, astfel încît, cu toate 
eforturile făcute după mulți 
ani, mormântul său nu a mai 
putut fi găsit.

Conferința regională de 
partid a trasat sarcini deose
bite în ceea ce privește pune
rea la timp în funcțiune a 
unor noi obiective industriale. 
Un vast cîmp de activitate 
rodnică se deschide în fața or
ganizațiilor U.T.M. de pe șan
tierele de construcție, unde 
trebuie să se pună ca obiective 
principale în fața tinerilor : 
reducerea consumurilor de 
fier beton, cărămidă, cheres
tea, darea în funcțiune îna
inte de termen a lucrărilor de 
construcții, executarea cons
trucțiilor de locuințe și indus
triale la un nivel calitativ su
perior.

Organizațiile U.T.M. au da
toria să îmbunătățească per

Conferința organizației 
regionale Ploiești a U.T.M.

dezvoltarea răs- 
de îndeplinirea 

producție.
delegați și in-

manent munca organizatorică 
și politico-educativă în rîn- 
durile tineretului, să desfășoa
re o largă activitate culturală 
și politică în rîndul tinerilor 
din industrie și agricultură, 
să folosească toate mijloacele 
muncii politice de masă pen
tru întărirea disciplinei în 
producție, pentru o atitudine 
socialistă față de muncă și 
avutul obștesc, să combată in
fluențele nefaste ale ideolo
giei și moralei burgheze, să 
cultive în conștiința lui înal
tele principii ale moralei co
muniste, atașamentul de 
nezdruncinat față de Partidul 
Muncitoresc Romîn și față de 
măreața cauză a socialismu
lui, dragostea înflăcărată 
pentru patria lor socialistă tot 
mai înfloritoare și puternică, 
pentru toate popoarele țări
lor socialiste.

în cuvîntul lor, delegații și 
Invitații la conferință au dat 
o atenție deosebita muncii po
litice desfășurate de organiza
țiile U.T.M. pentru creșterea 
conștiinței socialiste a tinere
tului, pentru 
punderii față 
sarcinilor de

Numeroși _
vitați s-au referit în cuvîn
tul lor la activitatea tineretu
lui din sectorul petrolier. în 
cadrul conferinței s-a arătat 
că în lupta pentru a da patriei 
cît mai mult țiței numeroase 
organizații U.T.M. au adus o 
contribuție de seamă la de
pășirea sarcinilor de plan și 
realizarea de economii. Merită 
să fie evidențiate organizațiile 
U.T.M. din rafinăriile Ploiești, 
Teleajen, „Lazăr Edeleanu" și 
Cîmpina care au mobilizat ti
neretul la depășirea sarcini
lor de plan și reducerea pier
derilor de produse petroliere.

După cum a arătat tov. 
Vasile Georgescu, prim-secre- 
tar al Comitetului orășenesc 
U.T.M. Ploiești, mulți tineri 
își ridică permanent nivelul 
pregătirii profesionale, dau o 
contribuție prețioasă la pro
movarea noului, manifestă 
inițiativă pentru îmbunătăți
rea procesului de producție. 
In cuvîntul său, tovarășul 
Neacșu Andrei, secretar al 
comitetului U.T.M. al uzinei 
„1 Mai“ Ploiești, a arătat că 
la uzină a fost organi
zat un schimb de expe
riență cu participarea se
cretarilor U.T.M., a directori
lor și inginerilor șefi din ma
rile întreprinderi, privind ri
dicarea calificării tineretului, 
acțiune care s-a soldat cu 
organizarea de cursuri în a- 
proape toate întreprinderile. 
Conferința a arătat că numai 
în anul 1961 la cele peste 
500 cursuri de ridicare a ca
lificării profesionale au par
ticipat peste 30.000 de tineri, 
iar numărul inovatorilor și 
raționalizatorilor a crescut, 
ajungînd la peste 1.600.

Conferința a stabilit o sea
mă de măsuri menite să îm
bunătățească munca organi
zațiilor U.T.M. pentru antre
narea tuturor tinerilor mun
citori la îndeplinirea sarcini
lor de producție, pe baza 
unor obiective concrete mobi-

în pofida acestei vieți zbu
ciumate, W. A. Mozart a 
creat o sublimă operă muzica
lă, care strălucește prin bucu
rie de viață, robustețe, echi
libru, gingășie.

în opere și simfonii, în con
certe și în sonate, în fiecare 
din acele aproape 700 de lu- 

MOZART SIMFONIA 35
craii, Mozart a surprins ma
rile probleme ale vremurilor 
sale, deschizînd căi noi în 
fața artei sunetelor.

Elev al 
pediștilor, 
permanență toate marile cu
ceriri ale culturii contempo
rane, Wolfgang Amadeus Mo
zart a militat alături de com
pozitori ca Gluck și Haydn, 
de literați ca Biirger, Klop- 
stock, Herder și în special 
Goethe și Schiller pentru ma
rile idealuri ale epocii sale.

„Mozart — scria Dmitri 
Șostakovici — este tinerețea 
muzicii, mugurele veșnic tî- 
năr ce aduce omenirii bucu
ria înnoirii primăvăratice. Ia
tă în ce constă forța și mă- 

veacului enciclo- 
însușindu-și în

lizatoare, pentru creșterea 
producției și productivității 
muncii, reducerea prețului de 
cost, îmbunătățirea calității 
produselor și realizarea de e- 
conomii. Conferința a stabilit 
ca o sarcină de seamă întă
rirea muncii organizațiilor 
U.T.M. din schelele petroliere 
și din rafinării pentru redu
cerea continuă a pierderilor 
de produse petroliere și îm
bunătățirea calității produse
lor. Este necesar să se dea 
toată atenția sporirii în con
tinuare a calității produselor 
acordînd în acest sens un a- 
jutor imediat organizațiilor 
U.T.M. din Uzina „1 Mai" 
Ploiești, Uzina nr. 2, „Flacă
ra"* și „Feroemail" din ora- 

șui Ploiești, Uzina Poiana- 
Cîmpina și Uzina metalurgică 
din Tîrgoviște.

Conferința a stabilit de a- 
semenea ca un număr cît mai 
mare de tineri să fie antre
nat alături de vîrstnici în 
brigăzile de producție, orga
nizațiile U.T.M. preocupîn- 
du-se îndeaproape de modul 
în care își îndeplinesc aceștia 
sarcinile de producție. De a- 
semenea, organizațiile U.T.M. 
trebuie să acorde în continua
re o mare atenție problemei 
ridicării calif, cării profesio
nale a tineretului.

Posturile utemiste de con
trol să-și aducă o contribuție 
sporită la lichidarea manifes
tărilor de indisciplină și risipă, 
la descoperirea și valorifica
rea rezervelor interne.

In cadrul dezbaterilor, con
ferința a stabilit măsuri pen
tru intensificarea muncii po
litico-educative ’ “ 
de organizațiile 
școli, pentru educarea comu
nistă a elevilor, dezvoltîndu- 
le pasiunea pentru studiu, 
pentru însușirea temeinică 
a cunoștințelor predate la 
cursuri.

desfășurată
U.T.M. din

★
în încheierea dezbaterilor 

lucrărilor conferinței a luat 
cuvîntul tovarășul Octavian 
Nistor, membru supleant al 
Biroului C.C. al U.T.M. care 

• Din cei 270 elevi ai Școlii 
profesionale forestiere din 
Caransebeș, 200 au participat 
la întrecerile primei etape a 
Spartachiadei de iarnă a tine

(Agerpres)

PUIU C. ALEXANDRU 
student ■

reșii va juca în compania echipei 
O.R.K. Belgrad. Meciul se anunță 
deosebit de dificil pentru echipa 
noastră care a pierdut cu 71—6 la 
București. Din echipa Știința fac 
parte printre altele Irina Hector, 
Aurelia Leonte, Maria Stef și Ca
rolina Cîrligeanu. Echipa califica
tă din acest meci va mtilnj în 
finală echipa Sparlak Praga, care 
a eliminat pe Mulheim (R. F. 
Germană).

coborîre , xr____
Sulinar) ; coborîre seniori (pîrfia 
Lupului), ’ ~ ‘ “ _'_L .
cia! seniori, sărituri speciale 
Ia trambulină.

duminică : slalom spe
rie

Tn drum spre cabana Bîlea-Cascadă, o minunată prive
liște a culmilor Făgărașilor.

Foto ; proi. V. ORZ A

reția artei lui, ce nu s-a ofi
lit de-a lungul veacurilor".

Oprindu-ne în avancronica 
noastră asupra uneia din sim
foniile mozartiene, trebuie să 
subliniem în mod special fap
tul deseori evidențiat de co
mentatorii săi (interesant să 
citiți din acest punct de ve

dere două recente lucrări ro
mânești — „W. A. Mozart" de 
V. Cristian și broșura apăru
tă în colecția „Viața în ima
gini" — publicate în Editura 
Muzicală) că simfoniile lui 
Mozart — în special cele 
concepute în perioada de ma
turitate — după Simfonia 
„Haffner" — oglindesc sigu
ranța magistrală cu care com
pozitorul și-a însușit — pre- 
lucrînd în adîncime — toate 
cuceririle simfonismului hayd- 
nian „cristalizînd prototipul 
magistral al 
cepută pentru 
o generalizare 
pra vieții^.

Printre alte 
torul concert radiodifuzat du
minică la orele 11 a.m. vom

simfoniei con- 
prima oară ca 
filozofică asu-

lucrări, în vii-

a apreciat 
desfășurată 
U.T.M.. sub

munca rodnică 
de organizațiile 
conducerea orga

nizațiilor de partid, pentru 
antrenarea tineretului la în
deplinirea sarcinilor de plan 
în industrie, agricultură. în 
diferite acțiuni social-cultura- 
le și în procesul instructiv-e- 
ducativ al elevilor. Subliniind 
rezultatele obținute, vorbito
rul s-a oprit în mod deose
bit asupra cîtorva probleme 
ale muncii desfășurate de or
ganizațiile U.T3L din indus
tria petrolieră. Tovarășul Nis
tor a subliniat că principala 
îndatorire a organizațiilor 
U.T.M. este aceea de a des
fășura o susținută muncă po
litica și organizatorică care 
să ducă la mobilizarea ute- 
miștilor și a tuturor tinerilor 
la lupta pentru înfăptuirea 
sarcinilor de producție. Orga
nizațiile U.T.M. trebuie să 
desfășoare o asemenea acti
vitate incit un număr tot mai 
mare de tineri să devină 
fruntași în producție. Directi
vele C.C. al P.M.R. cu privire 
la criteriile principale ale în
trecerii socialiste trebuie să 
călăuzească activitatea organe
lor și organizațiilor U.TJă. în 
mobilizarea tuturor tinerilor 
la lupta pentru continua creș
tere a calității produselor. 
Toate acțiunile educative des
fășurate de organizațiile 
U.TJH. trebuie să urmărească 
ridicarea conștiinței socialiste 
a tinerilor astfel incit ei să-și 
realizeze toate angajamentele 
luate, să-și ridice în perma
nență calificarea profesională, 
să obțină rezultate tot mai 
bune în producție. Vorbito
rul a subliniat in mod spe
cial necesitatea îmbunătățirii 
muncii educative in sectorul 
extracției țițeiului, sector în 
care organizațiile U.T.M. tre
buie să-și aducă o mai mare 
contribuție la ridicarea califi
cării tineretului la însușirea 
de către aceștia a procedeelor 
înaintate de foraj-extracție, 
întărirea disciplinei în muncă, 
imprimarea răspunderii fie
cărui tînăr față de îndepli
nirea sarcinilor ce îi revin.

♦
Conferința a ales noul co

mitet regional al U.T.M. Plo
iești și comisia de revizie. în 
prima sa plenară, Comitetul 
regional al U.T.M. Ploiești a 
reales ca prim secretar pe to
varășul Toma Cîrstoaie.

CAROL ROMAN 

putea audia „Simfonia 35 — 
Haffner" care deține un loc 
de frunte în catalogul simfo
niilor mozartiene prin minu
natul ei echilibru, printr-o de- 
săvîrșită structura clasică.

Lucrarea este “
cele patru părți 
în simfoniile 

alcătuită din 
cunoscute și 
lui Haydn:

andante, unun allegro, un 
menuet și un final-presto.

Iată și cîteva dintre carac
teristicile pe care le putem 
urmări de-a lungul audiției...

Prima mișcare nu se ba
zează, ca de obicei, pe 
două teme, ci pe o singu
ră melodie intonată la început 
de întreaga orchestră, căpă
tând mai tîrziu cele mai di
verse înveștmîntări. Intere
sant este, de asemenea, fap
tul că partea a Il-a și a 
IlI-a se caracterizează prin
tr-o linie melodică ușor de 
reținut, printr-o cantabilitate 
ce amintește caracterul dis
tractiv al Serenadei închinată 
primarului Salzburgului, Haf
fner și care a stat la baza 
simfoniei.

O consfătuire 
cu studenții

/' ntr-una din zilele trecu
te, toți studenții din re
giunea Bacău, care au 

fost trimiși la Universitatea 
din Iași, cu burse acordate de 
sfatul popular regional, au 
fost invitați la o consfătuire 
puțin obișnuită.

Erau de față reprezentanți 
ai secției de învățământ și cul
tura a sfatului popular al re
giunii Bacău, cadre didactice 
și chiar părinții unor studenți. 
Consfătuirea era organizată cu 
scopul de a analiza felul cum 
învață și se comportă studen
ții bursieri.

Din informările prezentate 
a reieșit că majoritatea stu
denților învață bine, participă 
activ la acțiunile obștești. S-a 
scos în evidență însă și faptul 
că unii studenți, printre care 
Ștefan Compera. Aurica 
Gheorghieș, M. Lupașcu și al
ții neglijează învățătura, au 
alte preocupări decît cele cu
venite. Despre aceasta a vor
bit și tatăl studentului Ștefan 
Compera, muncitor fruntaș la 
întreprinderea de gospodărie 
comunală din Tg. Neamț.

Consfătuirea s-a dovedit a 
fi deosebit de utilă, atît pen
tru studenți, cit și pentru sfa
tul popular care i-au trimis 
să urmeze cursurile învăță
mântului superior.

• Vineri,, sîmbătă și duminică, 
pe pîrtiile de la Poiana Brașov 
se vor desfășura întrecerile con
cursului internațional de schi, la 
care și-au anunțat participarea 
sportivi din R. S. Cehoslovacă, 
R. P. Polonă, R. D. Germană, 
R. P. Ungară, Austria, R. P. Bulga
ria, Italia și R. P. Romînă. Con
cursul prevede probe pentru se
niori și juniori. In competiția de 
juniori se va decerna ,,Cupa Spe
ranțelor".

Programul întrecerilor este ur
mătorul : vineri : fdnd 10 km 
juniori ; slalom special juniori, 
sîmbătă : ștafeta 3X5 km juniori; 
coborîre juniori (pîrtia de la

• Turneul internațional de fot
bal de la Viareggio, rezervat 
echipelor de juniori, s-a încheiat 
cu victoria echipei Irifernazionale. 
In finală, Internalionale a învins 
cu scorul de 2—1 (1—0) echipa 
Fiorentina. Locul trei în clasament 
a fost ocupat de Ac. Milan.
• Astăzi la Belgrad, în meci 

retur pentru semifinalele „Cupei 
campionilor europeni" la handbal 
tn 7» echipa feminină Știința Bucu-

care 
simfonic 

Simfonia 
aniversării 
la crearea
pentru vioară și

amintim
„Filimon 

scrisa
a 40

P.C.R.

în sfîrșit, ultima mișcare — 
un fermecător presto — ne a- 
duce din primul moment o 
melodie ce se aseamănă foar
te mult cu atia lui Osmindin 
opera „Răpirea din Serai" 
(Serenada și opera au fost 
scrise de altfel în același an).

Concertul filarmonicii bucu- 
reștene, condus de dirijorul 
Mircea Popa, cuprinde, de a- 
semeneă, în afara Simfoniei 
lui Mozart, „Patru scene co
regrafice" a tînărului compo
zitor romîn Dumitru Bughici 
(cunoscut iubitorilor muzicii 
printr-o serie de recente lu
crări dintre 
Poemul 
Sîrbu", 
prilejul 
ani de 
Poemul 
chestră), Rapsodia spaniolă a 
compozitorului francez Mau
rice Ravel și prima audiție a 
Suitei concertante pentru 
vioară și orchestră a compozi
torului rus S. 1. Taneev — 
solistă: Halida Ahtiamova, 
solistă a Filarmonicii de Stat 
din Moscova.

IQSIE S4XA

ln fotografie : un aspect de la cercul de pictura care func
ționează pe lîngâ clubul Fabricii de rulmenți din Bîrlad.

Foto: FLORIN ȚAGA-ajustor

Un prim succes
In ziua aceea, la 

gura sondei nr. 6 a 
întreprinderii nr. 2 
din cadrul Trustu
lui de foraj-Moi- 
nești, se adunaseră 
toți membrii brigă
zii condusă de co
munistul Nicolae 
Pîrvu. Sărbătoreau 
prima victorie din 
acest an : termina
rea forajului la a- 
ceastă sondă, care 
avea o adîncime de 
3333 Iii. 
tea" a 1

. „Festivita- 
fost cit se

de• De 
eultură 
create noi cercuri pentru ar
tiștii amatori. Printre acestea 
amintim cercul de arte plas
tice, cercul de foto, acordeon, 
canto etc. Numai în cîteva 
zile s-au înscris pentru a 
activa în aceste cercuri peste 
230 tineri. (STELIAN FILIP, 
lăcătuș).

curînd, la Casa 
din Hunedoara au fost

• Finala campionatului repu
blican de cros va reuni duminică 
dimineață de la ora 10, pe hipo
dromul din Ploiești, peste 200 
dintre cei mai valoroși afleți ai 
țării. Actuala ediție a campiona
tului constituie o ultimă etapă 
de selecție în vederea crosului 
balcanic de la Atena (1 aprilie) 
și a| crosului „L’Humanite" de 
la Paris.

Pe lista participanfilor figurează 
numele cunoscuților afleți C. 
Grecescu, campion balcanic, I. 
Veliciu, O. Lupu, A. Barabaș, 
Toma Voicu, Georgefa Dumitrescu, 
Lucia Paulef și alții.

poate de scurtă. Ni
colae Pîrvu a scos 
din buzunar un car
nețel în care erau 
notate toate reali
zările brigăzii: fo
losind forajul cu 
turbina, întărind 
controlul asupra no
roiului de forat, or- 
ganizînd bine mun
ca pe echipe, bri
gada a realizat o 
economie de 707.000 
lei. Sînt amintiți a- 
poi fruntașii echi
pei, tineri și vîrst-

nici, toți buni cu
noscători ai mese
riei de sondor. Din
tre aceștia, nu lip
sesc sondorii șefi 
Gh. Pirjol, Aurel 
Drăghici, mecanicul 
Gh. Domeanu și 
alții.

In zilele urmă
toare, primele tone 
de țiței au și pornit 
spre rafinării.

ION ȘERBĂNESCU
mecanic

PE SCURT
retului. La întrecerile de trîn- 
tă, șah. tenis de masă au fost 
cei mai mulți participanți. 
Acum, primii clasați se pregă
tesc să participe la faza oră
șenească. (N. PÎRVU, funcțio
nar).

• La cabinetul tehnic al 
minei Petrila sînt înregistrate 
zilnic noi propuneri de inova
ții. Multe din ele sînt aplicate 
în procesul de producție spo
rind productivitatea muncii, 
aducînd însemnate economii. 
Zilele acestea a fost aplicată 
în producție inovația lăcătu
șului Spinache Nicolae referi- 
toare la ;;raționalizarea trans
portului cupelor pentru eleva
toarele de bruți"'. (C. BĂDUȚĂ- 
miner).

• Sala de festivități a Șco
lii medii nr. 1 din Sighet a 
fost înzestrată de curînd cu 
un aparat de proiecție. Aici 
elevii aa posibilitatea să vi
zioneze atît filme documen
tare cît și artistice. (GH. 
BOICIUC, elev).

In „amfiteatrele" uzinei
(Urmare din pag. l-a) 
întreprinderii a căutat

Și
rea _
în permanență să creeze 
condiții optime în care să aibă 
loc această perfecționare.

Toți inginerii 
învață

La
au

cursul de automati- 
fast cuprinși 40 de 
Dar ceilalți ? Pentru

zare
ingineri.
ei ce am putea organiza ? La 
întrebările acestea, ne-am 
gîndit mult, am consultat un- 

Cu prilejul aniversării 
Independenței 

Republicii Ghana
Ambasadorul extraordinar 

și plenipotențiar al Ghanei la 
București, E. K. Dadzie a 
oferit, marți seara o recepție 
în saloanele hotelului Athe- 
nee Palace cu prilejul celei 
de-a 5-a aniversări a Indepen
denței Republicii Ghana.

La recepție au luat parte 
tovarășii Gheorghe Apostol,- 
prim-vicepreședinte al ... Con
siliului de Miniștri, Ștefan 
Voitec, vicepreședinte al Con
siliului de Șțaț, Cornel-iu Mă- 
hesau, ministrul Afacerilor 
Externe, Ilie Murgulescu, mi
nistrul învățămîntului și Cul
turii, Ion Constant Manoliu,- 
ministrul Justiției, Grigor e 
Geamănu, secretarul Consiliu
lui de Stat, conducători ai 
unor instituții centrale, aca
demicieni și alți oameni de 
cultură, ziariști precum și stu
denți din țările1 africane care 
studiază la'B'ueurești.. "■

Au luat parte șefi aî mi
siunilor diplomatice acreditați 
la București și alți membri ai 
corpului diplomație. •- '

(Agerpres)

Informații
Marți dimineața ambasado

ri extraordinar și plenipo
tențiar al Republicii Ghana 
la București/ E. K. Dadzie a 
depus o coroană de flori la 
Monumentul ' Eroilor Patriei* 
cu ocazia prezentării scrisori
lor de acreditare în R.P. Ro
mînă.

La solemnitate au partici
pat reprezentanți ai conduce
rii Ministerului 
Externe, ai Sfatului Popular 
al Capitalei și ofițeri supe
riori ai forțelor noastre ar
mate.

Afacerilor

Marți seara, colectitfuL Țea-> 
' thdui romîn de -stat din timi
șoara a prezentai .în premieră 
piesa „Sfînta Ioana? de G. B. 
Shaw. Regia și scenografia 
spectacolului aparțin lui Dan 
Nasta. Cu aceasta, Teatrul ti~ 
mișorean a înscris în reperto
riul actualei stagiuni cea de-a 
5-a premieră.

(Agerpres)

Bibliotecă 
în fiecare sat

In regiunea Hunedoara, unde 
înainte- de; 1944- aproape 70 la 
sută din numărul -sătenilor ■ erau 
analfabeți, există acum biblioteci 
în- fiecare sat și comună. Mai 
mult de jumătate din numărol să
tenilor frecventează cu regulari
tate bibliotecile, sînt cititori per
manent!.

în aceste zile, în urma înche
ierii colectivizării agriculturii re
giunii, bibliotecile comunale și 
sătești organizează, cu sprijinul 
țăranilor colectiviști, numeroase 
acțiuni cultural-educative. La bi
blioteca din comună Vinerea din 

‘ raionul Orășfie, de exemplu, a 
avut7 "recent o-consfătuire cu 
crescătorii de animale în card au 
fost dezbătute căile de creștere a 
producției animale și au fost re
comandate participanfilor cărțile 
cele mai potrivite care îi pot a- 
țuta în această acțiune. La biblio
teca din comuna TeiuȘr raionul 
Alba, a avut loc recent o : seară 
de calcul, cu privire la avantajele 
creșteriii - păsărilor în gospodăria 
colectivă. ‘ 

(Agefpreă)

măre- număr Jde Ingineri, n® 
spunea tovarășul Cîrciumaru 
Vasile, membru în comitetul 
organizației U.T.M. Discutînd 
la serviciul tehnic am ajuns 
la concluzia că este bine ca 
fiecare inginer să posede o 
privire de ansamblu asupra 
tuturor fazelor procesului de 
producție, să poată conduce 
dacă este nevoie orice secție. 
De aici s-a ajuns la organi
zarea unui curs la care: să 
participe absolut toți cei 130 
de , ingineri. .Cursul se com
pune dintr-un ciclu de con
ferințe aprobat de minister.

— Și lectorii ? - ; - ‘r;
— De-data asta leetbfn- nu 

. mai vin din București. Sînt 
ingineri de-ai noștri.

într-adevăr, la acest al doi
lea curs sînt aleși ca leâtori 
cei mai capabili șefi de sec
ție și cei mai buni tehnologi, 
în conferințele pe care ie țin, 
aceștia tratează cele mai în
semnate aspecte, ale procesu
lui de producție, tratează ele
mente de automatizare, de 
tehnologie chimică și mecani
că ridicate de fiecare- secție în 
parte. De pildă, tovarășul.ingi- 
ner Grancea Ion, șeful secției 
acetilenă, le-a vorbit colegilor 
despre „Obținerea acetilenei 
prîn oxidarea parțială a me
talelor". Și ceea ce este foar
te interesant e că atît tova
rășul Grancea, cît și ceilalți 
lectori, după ce și-au ex
pus prelegerile, devin și ei 
cursanți, ascultînd la rîndul 
lor din experiența altora.

După cum se vede, cei pes
te 130 de ingineri de la Uzi
nele de fire și fibre sintetice 
din Săvinești sînt tot atîția 
elevi" sîrguincioși.

Institutul de Arte 
Plastice „Nicolae Grigo- 
rescu" din București, 
strada G-ral Budișteanu 
nr. 19 — telefon 16.01.61 
— organizează în fiecare 
duminică între orele 9— 
13, pregătiri pentru vii
torii candidați la exa
menul de admitere pen
tru anul universitar 
1962—1963.
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Mesajele adresate de N. S. Hrușciov
lui Kennedy și Macmillan

MOSCOVA 6 (Agerpres).— 
TASS transmite: Nikita Hruș
ciov, președintele Consiliului 
de Miniștri al U.R.S.S., și-a 
exprimat consimțamîntul ca 
lucrările Comitetului celor 18 
state pentru dezarmare să în
ceapă la nivelul miniștrilor 
Afacerilor Externe.

în răspunsul său la mesajul 
din 25 februarie al președin
telui S.U.A., John F. Kennedy, 
Nikita Hrușciov arată că nu 
există obiecțiuni împotriva 
faptului ca miniștrii Afaceri
lor Externe ai S.U.A. și Marii 
Britanii să se întâlnească îna
inte de începerea lucrărilor 
Comitetului celor 18 cu 
nistrul Afacerilor Externe 
JJ.R.S.S.

Rămîn ca și pînă acum 
convingerea — se arată 
mesaj — că participarea per
sonală a oamenilor de stat cu 
cea mai mare răspundere ar 
fi fost extrem de necesară 
tocmai în primul stadiu al 
tratativelor, cînd se determină 
orientarea lor.

După ce amintește că tra
tativele pentru dezarmare 
continuă de 15 ani, însă nu 
s-a ajuns la nici un rezultat, 
șeful guvernului sovietic, sub
liniază că ar fi cel puțin o 
lipsă de perspicacitate să se 
pună temei pe aceleași meto
de care s-au dovedit inope
rante în trecut și că datoria 
directă a statelor participan
te la tratative, este de a găsi 
noi metode, mai eficiente, 
pentru ducerea tratativelor. 
Regretăm că propunerea noas
tră de a începe lucrările Co
mitetului celor 18 state la 
mai înalt nivel nu a găsit 
țelegerea dv.

In continuare se arată 
în urma schimbului de mes=;e 
dintre conducătorii statelor, 
s-a vădit că există un acord 
comun în ceea ce privește im
portanța pe care o capătă tra
tativele cu privire la dezar
mare în Comitetul celor 18. 
„Toți recunosc în prezent — 
se arată în răspunsul lui 
N. S. Hrușciov — răspunde
rea personală a șefilor ce gu
verne și de state pentru ti
sul acestor tratative și r.s-:e- 
sitatea participării directe a 
oamenilor de stat cu cea mai 
înaltă situație la lucrârLe ce
lor 18 pentru dezarmare. Ncâ 
apreciem aceasta ca un ps 5 
de o anumită însenmătete fn 
întâmpinarea pozițiilor noas
tre".

Referindu-se în connrut: 
la problema controlului, țeful 
guvernului sovietic a ronfir- 
mat încă o dată repetatele 
sale declarații că Uniunea So
vietică este gata să accepte 
orice propunere a puterilor 
occidentale cu privire Ia con
trolul asupra dezarmării, da
că aceste puteri vor accepta 
propunerile sovietice cu pri-

mi- 
al

la 
în

cel 
în-

Că,

vire la dezarmarea generală și 
totală.

In legătură cu hotărîrea 
președintelui S.U.A. de efec
tuare a unei serii de experien
țe nucleare în atmosferă, în 
răspuns se arată că această 
măsură constituie o nouă ex
presie a orientării agresive în 
problemele internaționale, o 
lovitură dată Comitetului ce
lor 18, care în curind trebuie 
să-și înceapă lucrările, o lovi
tură dată apropiatelor tratati
ve cu privire la dezarmare. 
Șeful guvernului sovietic ara
tă că dacă la experiențele nu
cleare, deja efectuate, S.U-A. și 
aliații lor vor adăuga încă o 
serie de asemenea experiențe 
pentru perfecționarea armei 
lor nucleare, atunci Uniunea 
Sovietică va fi pusă în fața 
necesității de a efectua expe
riențe ale unor tipuri noi ale 
armei sale nucleare, care in 
aceste condiții vor fi necesare 
pentru întărirea securității 
sale $î menținerea păcii ge
nerale.

Dv. — scrie N. S. Hr-șciov 
— începeți o nouă rundă in 
întrecerea pentru crearea de 
modele un mai distrugătoare 

’ zlănțuiți 
va de-

cînd S.U.A. vor începe — în 
aprilie — experiențele lor nu
cleare, să se răspundă în mod 
pozitiv la condițiile respinse 
de U.R.S.S. ale unui asemenea 
tratat care, sub forma contro
lului internațional asupra în
cetării experiențelor, să ducă 
la crearea unui sistem ramifi
cat de recunoaștere și spionaj. 
Sper că nu acest lucru este 
așteptat din partea noastră — 
scrie N. S. Hrușciov —, alt
minteri aceasta ar semăna 
foarte mult cu un șantaj ato
mic. Față de Uniunea Sovie
tică, asemenea metode nu au 
adus nimănui lauri în trecut 
și nu vor da nici un fel de 
rezultate nici în prezent, nici 
in viitor.

In încheierea răspunsului se 
exprjnă convingerea că seva 
pune capăt creșterii deșănțate 
a puterii armei nucleare. în
cheierea unui acord cu privi
re la încetarea experiențelor 
nucleare și nu reluarea lor — 
scrie N. S. Hrușciov — ar con
stitui tocmai o manifestare a 
rațiunii in politică despre care 
vorbiți dv.

★

MOSCOVA 6 (Agerpres). - 
După cum transmite TASS, 
la plenara Comitetului Cen
tral al P.C.U.S. au început 
discuțiile pe marginea ra
portului prezentat de N. S. 
Hrușciov, prim-secretar al C.C. 
al P.C.U.S., “ '
construirii 
sarcinile partidului 
nătățirea conducerii 
turii".

Au luat cuvîntul 
Voronov, membru 
diului C.C. al P.C.U.S., prim- 
vicepreședinte al Biroului 
C. C. al P. C. U. S. pentru 
R.S.F.S.R.; Nikolai Podgomîi, 
membru al Prezidiului C.C. al 
P.C.U.S., prim-secretar al C.C. 
al P.C. din Ucraina; Șaraf 
Rașidov, membru supleant al 
Prezidiului C.C. al P. C. U. S., 
prim-secretar al C.C. al P.C. 
din Uzbekistan ; Dinmuhamed 
Kunaev, prim-secretar al 
C.C. al P.C. din Kazah- 
stan; Ivan Spiridonov, se
cretar al C.C.
prim—secretar 
tului regional 
P.C.U.S., Fedor

„Etapa actuală a 
comunismului și 

în îmbu- 
agricul-

Ghennadi 
al Prezi-

al
Ivan Spiridonov, 

al 
al 

Leningrad 
Surganov,

P.C.U.S.,
Corni te

al
se-

De 4 ori
mai productiv

OU Președmtele Consiliului de 
Miniștri al Uniunii Sovietice, 
N. S. Hrușciov, a răspuns, de 
asemenea, mesajului din 26 
februarie al primului ministru 
britanic Macmillan.

23-25 
întiliHTfa

fectuaî

Am <

Puternice demonstrații 
la New York împotriva 
experiențelor nucleare

NEW YORK 6 (Agerpres). 
„Pentru a doua oară în de
curs de 48 de ore după ce 
președintele Kennedy a anun
țat că S.U.A. vor relua expe- 
rințele atomice în atmosferă, 
pe străzile New York-ului au 
avut loc demonstrații de pro
test împotriva experiențelor 
nucleare în atmosferă", rela
tează agenția Associated Press, 
referindu-se la puternica de-
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rr.onstrație de Ia New 
din 5 martie.

Demonstranții, după 
anunță agenția, s-au adunat 
în fața clădirii Comisiei 
S.U.A. pentru energia atomi
că, unde s-au așezat jos, pe 
trotuar, pichetând clădirea. Ei 
purtau pancarte pe care erau 
scrise lozinci în sprijinul in
terzicerii experiențelor cu 
arma nucleară și al încetării 
cursei înarmărilor.

cum

I

MOSCOVA 6 (Agerpres). — 
Uzina de tractoare „Kirov” din 
Leningrad pregătește producfia 
în se* e a unui nou tractor.

Pentru efectuarea diverselor lu
crări agricole cu tractorul „Kiro- 
vet" este nevoie de un număr de 
3 ori mai mic de mașini și trac^ 
toriști decîf dacă acestea ar fi 
eiectuate cu tracorul produs ac
tualmente ,,DT-54 A”. Avînd un 
motor de 250—300 C.P., tractorul 
„Kirovet ’ poate realiza o produc- 
• vitate de 3—4 ori mai mare de
ci» tractorul ,,DT-54 A".

Crearea noului tractor constituie 
o expresie practică a celor subli- 
n ate de N. S. Hrușciov în ra
portul ia actuala Plenară a C.C. 
al P.C.U.S-, privitor la intensifi
carea ajutorului tehnico-material 
pentru agricultură.

martie la Viena: 
mondială a femeilor

pentru dezarmare
doamna Cotton, va da posibi
litate reprezentantelor femei
lor din toate țările să facă un 
schimb de păreri în problema 
cea mai actuală a timpurilor 
noastre, problema dezarmării 
îi să hotărască cum să centri* 
baie la realizarea acestui 
scump al omenirii.

„Poziția U. R. S. S
este rațională și justă"■

DELHI 6 f Agerpres). — Ho- 
tărirea guvernului S.U.A. de 
a relua experiențele cu arma 
atomică in atmosferă a pro
vocat în rindul păturilor 
largi ale opiniei prublice indie
ne o neliniște serioasă.

Pandit Sunderlal, militant 
de seamă pe tărim obștesc, 
intr-un interviu acordat co
respondentului TASS a de
clarat că această hotărîre a 
S.U-A. dovedește o desconsi
derare totală a vieții a milioa
ne de oameni.

Președintele Consiliului de 
Miniștri al U.R-S.S., Nikita 
Hrușciov, a arătat de nenu
mărate ori că Uniunea Sovie
tică este gata să accepte ori
ce control internațional cu 
cpndzțta să se realizeze un 
acord cu privire la dezarma
re, c spus el in continuare. 
Această poziție a UJLSJS. se 
poate user înțelege, ea este 
rațională și justă. Orice con
trol fără un acord cu privire 
la dezarmare nu reprezintă

Partidul laburist 
condamnă 

experiențele 
nucleare^JtiffliiiiHiiiiiHDDUttiiiiNiitiimiiiiiire

Incâ o „contribuție americana la dezarmare. 
Desen de B. EFIMOV 

(din ziarul Izvestia)

Guvernul francez 
pe poziții 

obstrucționiste
PARIS 6 (Agerpres). — TASS 

transmite : Guvernul francez a 
hotarît să nu-și trimită reprezen
tantul său la lucrările Comitetului 
celor 18 state pentru dezarmare, 
.care.se v.a întruni la 14 martie la 
Geneva, comunică agenția France 
Presse, referindu-se la declarafia 
cercurilor oficiale.

LONDRA 6 (Agerpres). — 
La 5 martie, în Camera Co
munelor din Anglia au început 
discuții asupra problemelor 
militare. Discuțiile vor dura 
două zile.

Reprezentantul Partidului 
Laburist în problemele mili
tare, Patrik Gordon-Walker, a 
prezentat o rezoluție de neîn
credere în guvern în legătură 
cu politica acestuia în dome
niul militar.

Partidur Laburist, a subli
niat printre altele vorbito
rul, se pronunță cu hotărîre 
împotriva efectuării experien
țelor nucleare în atmosferă. 
El a spus că nu trebuia adop
tată o asemenea hotărîre îna
inte de închierea tratativelor 
de la Geneva.

Discuțiile continuă.

vis

decît un spionaj obișnuit. Iată 
de ce declarația președintelui 
S.U.A dovedește că ori el nu 
urmărește să realizeze un a- 
cord cu privire la interzicerea 
experiențelor atomice, ori do
rește, in cadrul 
prin amenințări 
obțină avantaje

tratativelor, 
și șantaj, să 
considerabile.

Evenimentele
RANGOON 6 (Agerpres). — 

La 5 martie Frontul Unității 
Naționale al Birmaniei au ho- 
tărit să colaboreze cu Consi
liul revoluționar al Birmaniei 
condus de generalul Ne Win.

Agenția France Presse rela
tează că această hotărîre a 
fost luată de Comitetul de con
ducere al Frontului Unității 
Naționale al Birmaniei, după 
ce a ascultat rapoartele ce
lor cinci lideri ai acestei or
ganizații care au participat la 
4 martie la întâlnirea lui Ne 
Win cu reprezentanții princi
palelor partide politice din 
țară.

în comunicatul dat publi
cității de Frontul Unității Na-

Robert Kennedy, care întru
nește dubla calitate de minis
tru al Justiției și frate al ac
tualului președinte al S.U.A., 
s-a înapoiat acasă după tur
neul său de o lună de zile 
„în jurul lumii". Prima sa 
grijă la coborîrea pe sol-ul a- 
merican a fost să-și exprime 
mulțumirea, ba chiar entu
ziasmul, pentru „bunăvoința" 
cu care ar fi, chipurile, în
tâmpinată politica americană 
în țările vizitate. Această a- 
firmație corespunde adevăru
lui doar în măsura în care 
se referă la contactele stabi
lite cu oficialitățile docile po
liticii S.U.A., căci primirea ce 
i-a fost făcută de către opinia 
publică nu diferă de obiș
nuitul cadru ostil destinat emi
sarilor imperialismului ame
rican. Dovada că lucrurile stau 
așa o confirmă puternicele 
manifestații cu care a fost în
tâmpinat în Japonia, reacția 
opiniei publice din Indonezia, 
riposta dată de patrioții sud- 
vietoamezi protejatului ameri
can Ngo Dinh Diem și alte 
asemenea „abateri" de la en
tuziasmul dorit de Robert 
Kennedy.

Popoarele au văzut în mi
nistrul pretinsei justiții ame
ricane pe un reprezentant al 
actualei orientări a politicii a- 
gresive a S.U.A. și totodată 
pe unul din promotorii înăbu
șirii libertăților democratice 
în S.U.A.j deoarece se știe că 
Robert Kennedy este unul din 
Inițiatorii campaniei împotriva

P. C. U. S

Micuților moscoviți li s-a pus la dispoziție un mare 
magazin pentru vînzarea jucăriilor. In fotografie o ima

gine din sala jucăriilor plutitoare.
Foto : NOVOSTI

cretar al C.C. al P.C. din Bie
loruși a ; Veli Ahundov, prim- 
secretar al C.C. al P.C. din 
Azerbaidjan ; Djabar Rasulov, 
prim-secretar al C.C. al P.C. 
din Tadjikistan ; Mihail Ol- 
șanskii, ministrul Agriculturii 
al U.R.S.S.; Ivan Bodiul, prim- 
secretar al C.C. al P.C. din 
R. S. S. Moldovenească ; Ia
kov Zarobian, prim-secretar al 
C.C. al P.C. din Armenia; Tur- 
dakun Usubaliev, prim-secre
tar al C.C. al P.C. din Kirghi
zia ; Arvid Pelșe, prim-secretar 
al C.C. al P.C. din Letonia ; 
Antanas Snecikus, prim-secre
tar al C.C. al P.C. din Lituania; 
Balîș Ovezov, prim-secretar al 
C.C. al P.C. din Turkmenia ; 
Tihon Sokolov, prim-secretar 
al Comitetului de partid al Ți
nutului pământurilor desțele
nite.

Lucrările sesiunii continuă 
la 7 martie.

Barbariile ultracolonialiștilor
din O. A. S

ALGER 6 (Agerpres). — „In 
Algeria violența s-a dezlănțuit cu 
o furie oarba", scrie ziarul „L'Au- 
rore" despre evenimentele sînge- 
roase provocate de O.A.S. în prin
cipalele orașe algeriene în ziua 
de 5 martie. In această zi bandele 
fasciste au întrecut orice limită în 
cruzimea și ferocitatea lor.

Crima cea mai oribilă a fost să- 
vîrșită la Oran unde în cursul serii 
o bandă de treizeci de fasciști ai 
O.A.S. înarmafi cu puști mitraliere 
au pătruns cu forța în in <!•■' în
chisorii în care se aflau 1900 de 
definufi politici algerieni. După ce 
i-au dezarmat pe gardieni tero
riștii din O.A.S. au pus în jurul

zidurilor interioare bidoane mari 
cu benzină și butelii cu gaz bu
tan, cărora apoi le-au dat foc. 
„Doi definufi algerieni — scrie 
corespondentul agenției France 
Presse — au fost proiectați de 
suflul exploziilor și striviți de zid. 
Alți deținuți au început să ardă 
de vii, alții se prăbușeau asfixiați. 
Un număr de deținuți care ău în
cercat să se salveze de incendiu, 
ieșind în curtea închisorii, au fost 
răpuși de Oasiști. Autoritățile care 
au venit la fața locului nu sînt încă 
în măsură să facă un bilanț al vic
timelor și nici să dea detalii asu
pra celor petrecute la închisoarea 
din Oran".

Declarația lui Krim Bellkassem
PARIS 6 (Agerpres). — în

tr-un comunicat dat publicită
ții de Cancelaria ministrului de 
stat francez pentru probleme
le Algeriei se anunță că la 
7 martie în localitatea Evian 
vor începe tratativele între 
delegațiile guvernului francez 
și Guvernului Provizoriu al 
Republicii Algeria. Delegația 
franceză va fi condusă de 
Louis Joxe, ministrul de stat 
pentru problemele Algeriei.

în drum spre Evian, unde 
va conduce delegația algeria
nă la tratative, Krim Bellkas
sem, vicepreședinte al G.P.R.A. 
a făcut următoarea declarație: 
^Delegația G.P.R.A. este îm
puternicită să continue și e- 
ventual să încheie tratativele 
franco-algeriene în curs. Sin- 
tem conștienți, a spus Bellkas
sem, de datoria care ne revine 
față de poporal nostru, față 
de toți acei care, ca și noi, 
pretutindeni în lume, așteaptă 
instaurarea păcii într-o Algerie 
independentă și suverană’'.

„Ținem să ne reafirmăm 
voința, â arătat Bellkassem, de 
a negocia și de a duce pînă 
la capăt aceste tratative în 
măsura în care vor fi respec
tate garanțiile necesare po
porului algerian pentru reali
zarea independenței sale prin 
aplicarea cinstită și sinceră a 
autodeterminării". Pînă în pre-

zent, subliniază Bellkassem, au 
fost făcute importante progre
se, dar rămîn destule proble
me de reglementat. Sperăm 
că și ultimele dificultăți vor 
fi învinse.

în continuare Bellkassem 
și-a manifestat dezaprobarea 
față de colonialiști care „spe
ră să împiedice mersul firesc 
al Istoriei. Aceștia își dezlăn
țuie pasiunile isterice încer- 
cînd prin asasinate și crime 
să creeze o situație care 
poate să compromită viitorul 
europenilor din Algeria". Șe
ful delegației algeriene la tra
tativele de la Evian și-a ex
primat speranța că aceste ele
mente vor fi „ultimele răbuf
niri ale unei lumi care este 
pe cale de a pieri. Curind va 
începe o nouă eră pentru Al
geria. Meritul pentru aceasta 
revine gloriosului nostru po
por și vitejilor noștri luptă
tori pentru libertatea Al
geriei"*

din Birmania
ționale al Birmaniei se pre
cizează că generalul Ne Win 
s-a declarat pentru o politică 
de neutralitate și pentru uni
tatea țării, pentru îmbunătă
țirea nivelului de trai al ță
ranilor. în comunicat se su
bliniază că pentru îndeplini
rea programului său Consiliul 
revoluționar trebuie să apeleze 
la sprijinul maselor largi 
populare.

Frontul Unității Naționale 
al Birmaniei grupează mai 
multe partide care se pronunță 
pentru o politică de neutrali
tate activă, pentru pace, iar 
în domeniul politicii interne 
militează pentru dezvoltarea 
unei economii naționale inde
pendente.

P.C. din S.U.A. „Misiunea de 
bunăvoință* cum a fost bote
zat turneul kii R. Kennedy, 
a urmărit două obiective prin
cipale : să facă reclamă de
suetei politici de forță și să 
sprijine menținerea regimului 
colonialist acolo unde el mai 
dăinuie în formele „clasice" 
sau sub masca acordării de 
ajutor american.

Turneul lui Robert Kennedy 
a cuprins Japonia, Taiwanul, 
Indonezia, Tailanda, Vietna
mul de sud, India, Berlinul 
occidental, R. F. Germană, I- 
talia, Olanda, Franța. La ple-

însemnări
Vi tea scrie
lui Michael

De cîfva timp, pe adresa șco
lii elementare Lincoln din 
orașul Pompton Lakes (sta

tul New Jersey) sosesc tof mai 
dese scrisori din Moscova. Ele 
sînt trimise de elevii clasei a treia 
a Școlii elementare nr. 187 din 
Moscova colegilor lor de vîrstă 
din aceeași clasă a școlii Lincoln, 
împreună cu aceste scrisori, copiii 
americani au primit foi de caiet 
în care era scris de mînă alfabe
tul rus, creioane și gume, vederi 
din Moscova, precum și ilustrate 
înfățișând pe cosmonauții luri Ga
garin și Gherman Titov,

Acest schimb de corespondentă 
a început după ce, potrivit ziaru
lui „New York Times'* învățătoarea 
clasei, Jessica Little, nu a fost în 
stare să răspundă la numeroasele 
întrebări ale copiilor privind viata 
și activitatea școlarilor sovietici. 
La sugestia copiilor, ea a trimis 
atunci o scrisoare la Moscova în 
care a cerut răspuns la întrebările: 
„Ce învafă în școli copii! din 
Moscova ? Cum trăiesc și cum se 
distrează copiii sovietici

Și iată că răspunsul nu a întîr
ziat. El a venit sub forma unei du
zini de scrisori trim se de școlarii 
sovietici în parte cîte unui școlar 
american. „Copiii din New Jersey 
— a scris ziarul „New York Ti
mes" — au putut astfel afla că 
elevii sovietici din clasa a lll-a 
merg la școală de șase ori pe 
săptămînă unde învață aritmetica.

citirea, caligrafia și desenul. Ei 
cîntă și fac sport, merg la biblio
teci, muzee, cinematografe și 
teatre".

Elevul Vitea Petrov a scris co
respondentului său american Mic
hael Clark : „Ifi doresc din toată 
inima să obții numai note de 5 
(nota maximă în școlile sovietice 
n.r.). Katia levzovici îl invită pe 
Neil Fabricant : „Așteptăm să vii 
să ne vizitezi și să vezi Moscova 
cu proprii tăi ochi”, iar A. Tan- 
ghian a scris lui Cliff Jones: 
„Sper să ne întîlnim". Și învăță
toarea sovietică Nina V. Suslen- 
kova a scris colegei sale Jessica 
Little : „Studiez în prezent limba 
engleză. Ne bucurăm mult cînd 
citim scrisorile voastre. Consider 
că este foarte bine pentru copiii 
noștri să audă unii despre alții”.

Intr-adevăr, acest lucru est© 
foarte bine. El a fost subliniat 
chiar și de ziarul american „New 
York Times" care, deși nu mani
festă sentimente de prietenie fafă 
de Uniunea Sovietică, a conside
rat nimerit să relateze la loc de 
frunte despre acest schimb de 
scrisori între copiii sovietici și a- 
mericani. Ce este oare mai fru
mos decît prietenia, ferită de a- 
menmțarea distrugerilor unul 
război, care s^_ încheagă în*re 
copii chiar dacă aceștia trăiesc I3 
mii de kilometri distanfă unii aa 
alții ?

I. RETEGAN i

BARCELONA 6 (Agerpres). 
Tribunalul militar din Bar
celona, anunță Associated 
Press, a condamnat la închi
soare, pe termene variind în
tre 4 și 7 ani, patru studenți 
care au participat la manifes
tațiile organizate acum două 
săptămîni de studenți împotri
va guvernului Franco. In 
cursul acestor demonstrații au 
fost arse portrete ale dicta
torului spaniol, iar pe zidu
rile universității au apărut lo
zinci care îndemnau la răs
turnarea odiosului regim al 
lui Franco.

Cu acest prilej, relatează 
agenția, au mai fost arestați 
un student danez și unul a- 
merican, care s-au alăturat 
demonstrațiilor organizate de 
studenții din Barcelona. Acești 
doi studenți au fost judecați 
și condamnați la cite 5.000 
pesetas amendă.

ținerea dominației colonialiș
tilor olandezi asupra acestui 
străvechi teritoriu indonezian.

Pentru fragilitatea acestei 
poziții, ar fi suficient să a- 
mintim că la scurtă vreme 
după ce R. Kennedy declara 
rituos la Saigon: „Intențio
năm să obținem victoria în 
Vietnam. Vom rămîne aici 
pînă la obținerea victoriei", a 
fost bombardat chiar palatul 
lui Ngo Dinh Diem, iar acesta 
a ținut să „mulțumească pro- 
vindenței" că a izbutit să sca
pe cu viață. Aceeași poziție 
războinică a afișat R. Ken-

Demonstrație a tinerilor italieni pentru dezarmare.

cum a fost sprijinită în con
diții similare Portugalia, a- 
tunci cînd India a trecut la 
eliberarea enclavelor Goa, Da
man și Diu. Cererilor insis
tente de a răspunde răspicat 
de partea cui se situează 
S.U.A. — formulate de ziarul 
„Merdeka", ca și de mai multe 
organizații studențești din In
donezia — Robert Kennedy a 
întîrziat să le dea un răspuns 
satisfăcător. Dar, într-un dis
curs rostit la Institutul tehno
logic din Bandung, el a de
clarat că S.U.A. sînt mîndre 
de relațiile cu Olanda, adău-

Cînd privești înapoi...
carea sa din S.U.A., R. Ken
nedy a fost apreciat de către 
secretarul de stat, Dean Rusk, 
ca fiind „perfect calificat" 
pentru a expune punctul de 
vedere oficial american în 
contactele cu oficialitățile 
străine și pe parcurs el s-a 
străduit să justifice această 
încredere. Dînd glas politicii 
colonialiste a S.U.A., R. Ken
nedy a susținut ocuparea mai 
departe de către forțele mili
tare americane a insulei japo
neze Okinawa, menținerea lui 
Cian Kai-și la adăpostul flo
tei a 7-a americane în Tai
wan, intensificarea amestecu
lui american în treburile Viet
namului de șud, precum și 
amînarea rezolvării problemei 
Irianului de vest, adică men-

nedy și în privința Laosului, 
atunci cînd la Bangkok a sus
ținut cu zel cauza clicii lui 
Boun Oum — Fumi Nosavan, 
al cărei refuz de a participa 
la un guvern de coaliție al 
întregului Laos, merge mînă 
în mînă cu intensificarea pro
vocărilor militare împotriva 
regiunilor eliberate.

Cea mai ingrată misiune i-a 
revenit fără 
R. Kennedy în 
cercarea lui de 
celași plan pe 
dică întărirea 
naționale și pe colonialiști, a 
stîmit indignarea legitimă a 
opiniei publice care a sesizat 
prompt că este vorba de spri
jinul arhicunoscut acordat O- 
landei de către S.U.A., la fel

îndoială lui 
Indonezia. In- 
a pune pe a- 
cei ce reven- 
in dependenței

gînd: „Voi, indonezienii sîn- 
teți nechibzuiți gîndind căA- 
merica s-ar putea opune o- 
landezil-or". Desigur că Ro
bert Kennedy nu a avut în ve
dere relațiile stabilite de pri- 1 
mii emigranți olandezi din 
spița Mayflower sosiți în Ame
rica în urmă cu cîteva secole 
din care se trage actuala a- 
ristocrație a S. U. A., ci legă
turile mult mai concrete și 
mai actuale ale S.U.A. cu 
Olanda în cadrul N.A.T.O. De
clarațiile făcute în Olanda, 
deși mai reținute în urma „ex
perienței" căpătată datorită 
replicii opiniei publice indo
neziene, au confirmat aceste 
legături.

Cea mai puternică afirmare 
a politicii agresive a S.U.A.,

R. Kennedy a ținut s-o facă
în Berlinul occidental, unde 
s-a întâlnit cu un alt frate — 
Edwar Kennedy. Prezența fra-: 
ților sus-puși în „orașul de 
front" vest-berlinez, avea un 
scop bine determinat și anu
me de a da o mînă de ajutor 
primarului vest—berlinez,
Brandt și ambasadorului spe
cial american, Lucius Clay 
— poreclit ironic de revista 
„Newsweek", „generalul cori
doarelor aeriene" — în menți
nerea situației încordate de 
acolo. Afirmației bombastice 
că „întreaga putere a. S.U.A. 
se află în slujba apărării li
bertății Berlinului occidental" 
care indică intenția de men
ținere a actualelor rînduieli de 
ocupație, R. Kennedy i-a a- 
dăugat promisiunea că mo
nopolurile americane vor des
chide noi filiale în Berlinul 
occidental. Dar această pro
misiune a reliefat din 
faptul că vest-berlinezii
neliniștiți de actuala stare de 
lucruri anormale.

Turneul ministrului pretin
sei justiții americane a scos 
în evidență tocmai dificultă
țile pe care le întîmpină o- 
rientarea agresivă a politicii
S. U.A. Fiecare popas cu sco
pul său mărturisit, și cu sub
stratul său nemărturisit, a fost 
însoțit de inerentele neplă
ceri rezervate oricărui repre
zentant al unei politici care 
privește iremediabil înapoi.

nou 
sînt
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