
CONDIȚII NOI, Proletari din toate țările, uniți-vă!

SARCINI NOI
Unul din obiectivele prin

cipale stabilite de Congresul 
al III-lea al Partidului îl 
constituie încheierea procesu
lui de colectivizare a agricul
turii. In regiunea noastră, 
după cum se știe, acest 
obiectiv a fost îndeplinit. Ță
ranii muncitori din raionul 
Focșani sînt astăzi uniți în 63 
de gospodării agricole colec
tive. Colectivizarea completă 
a raionului a pus și în fața 
organizațiilor U.T.M. o seamă 
de probleme ce se cer temei
nic și operativ soluționate.

In cuvîntarea sa la Confe
rința organizației Orășenești 
de Partid București, tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej a 
subliniat că toate forțele țâră" 
nimil, ale tuturor lucrătorilor 
din agricultura regiunilor com
plet colectivizate 
acum concentrate 
pentru consolidarea 
și dezvoltarea eco
nomică a gospodă
riilor colective. A- 
ceasha înseamnă că, 
sub conducerea or
ganizațiilor de par
tid, organizațiile de 
bază U.T.M. tre
buie să desfășoare a susținută 
muncă politică pentru a mo
biliza întreaga masă a tine
rilor colectiviști la muncă în 
gospodărie, pentru a efectua 
la timp și calitativ superior 
toate lucrările agricole.

Avem în raion gospodă
rii agricole colective puter
nice care au știut să dea o 
mare dezvoltare ramurilor de 
producții aducătoare de veni
turi. Asemenea gospodării 
sînt în comunele Mărtinești, 
Jariștea, Slobozia-Ciorăști și 
altele. Organizațiile de bază 
U.T.M. din aceste gospodării, 
sub conducerea organizațiilor 
de partid au dobîndit o boga-

trebuie

tă experiență în activitatea 
de antrenare a tineretului la 
întărirea și dezvoltarea gos
podăriilor agricole colective.

Această experiență se cerea 
să fie grabnic generalizată 
mai ales acum cînd colectivi
zarea agriculturii raionului 
nostru s-a încheiat. Era ne
cesar în primul rînd ca se
cretarii organizațiilor de bază 
U.T.M. din noile G.A.C. și 
din cele ce s-au mărit să fie 
ajutați nu numai să cunoască 
această experiență dar să și 
o aplice practic.

Și acum iată pe scurt care 
au fost formele, mijloacele fo
losite de noi în această pri
vință.

în primul rînd noi am 
folosit „Ziua secretarilor". 
Aceasta este de altfel locul 
și momentul în care se fac

Cum se ocupă Comitetul raional 
U.T.M. Focșani de întărirea 

organizațiilor de bază U.T.M. 
din noile G.A.C.

între secretari nu numai 
schimburi de informații în 
ceea ce privește munca de 
organizație ci și o analiză 
a metodelor folosite, a mo
dului în care sînt îndeplinite 
sarcinile de organizație. Dar 
să vedem mai bine practic 
cum s-a desfășurat una din
tre aceste „zile ale secretari
lor U.T.M.“.

Programul a început cu o 
expunere amănunțita a sarci
nilor ce stau în fața organi
zațiilor de bază U.T.M. din 
G.A.C. în lumina lucrărilor 
Consfătuirii pe țară a colec
tiviștilor. Expunerea a fost

ținută de tovarășul Moldo
van Zenovie, prim-secretar al 
comitetului raional de partid. 
S-au dat apoi spre studiu cu
vîntarea tovarășului Gheorghe 
Gheorghiu-Dej la Consfătuire 
și celelalte documente ale 
Consfătuirii. A fost studiat 
planul de măsuri al comite
tului raional de partid pri
vind dezvoltarea economică a 
raionului pe o perioadă mai 
îndelungată. Cea de a doua 
parte a ședinței noastre cu 
secretarii a constituit-o semi- 
nariile. Pentru ca problemele 
să poată fi cît mai bine ana
lizate, noi am organizat gru
pe de seminarii, îngrijindu- 
ne ca în ele să existe un 
echilibru între numărul se
cretarilor noi și al celor cu 
experiență mai îndelungată.

S-a discutat mult de pildă 
despre contribuția 
pe care tineretul 
poate să o aducă la 
dezvoltarea sectoru
lui zootehnic. în 
special secretarii 
din noile GAC, 
l-au privit cu mira
re pe Dinu Dumi
tru, secretarul or- 
de bază U.T.M. din

cînteia
tineretului

Organ Central al Uniunii Tineretului
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Noi raioane
cu agricultura

ganizației
G.A.C. Tătăranu, comuna Măr- 
tinești, cînd acesta a spus că 
la ei în gospodărie tinerii in
tră în sectorul zootehnic nu
mai prin concurs.

— Cum ați reușit lucrul a- 
cesta ? l-a întrebat cineva. La 
noi mai sînt tineri care se 
feresc sâ lucreze în sectorul 
zootehnic.

— Și la noi au fost astfel 
de oameni — le-a răspuns 
Dinu. Noi i-am ajutat însă 
pe tineri să înțeleagă, să se 
convingă că între văcarul sa
tului de altă dată și crescă
torul de animale de astăzi 
este o diferență ca de la cer 
la pămînt.

Și în continuare Dinu le-a 
povestit despre vizita 
cu un 
G.A.S. 
cîteva 
avute 
a lui Mihai Mititelu

complet colectivizată
Filiași și Turnu Severin

Aproape 1.000 de țărani în
tovărășiți și cu gospodării in
dividuale din satele raionu
lui Filiași au fost în ultimul 
timp oaspeții colectiviștilor 
din comuna Piscu Vechi, ra
ionul Calafat.

Cei mai vîrstnici s-au inte
resat de viața bătrînilor de 
aici, iar femeile au vizitat 
grădinițele gospodăriei unde 
copiii colectiviștilor sînt în
grijiți în timpul lucrărilor a- 
gricole.

Tinerii au aflat că cei că
sătoriți au primit loturi per
sonale și au fost ajutați să-și 
construiască case. Pretutin
deni oaspeții au văzut sem
nele bunei stări

Din foile volante tipărite 
la sate, la conferințele ținute 
la căminele culturale sau în 
convorbirile pe care le-au 
avut colectiviștii, țăranii în
tovărășiți și cu gospodării in
dividuale au constatat că în 
raionul Filiași producțiile de 
grîu și porumb ale gospodă
riilor colective le-au întrecut 
de două ori pe ale țăranilor

individuali. Veniturile colec
tiviștilor au fost de asemenea, 
de 2—3 ori mai mari ' decît 
ale individualilor.

In ziua de 9 martie s-a în
cheiat colectivizarea agricul
turii raionului Filiași. Din 
cele 46 de G.A.C. fac parte 
aproape 24.750 de familii care 
și-au unit laolaltă 58.750 hec
tare teren.

Tot în această zl s-a termi
nat colectivizarea agriculturii 
și în raionul Turnu Severin. 
Aici aproape 13.900 familii 
sînt unite în 27 gospodării 
colective care vor lucra în 
comun aproximativ 33.000 
hectare teren.

Gospodăriile colective din 
raioanele Filiași și Turnu 
Severin se pregătesc acum in
tens pentru lucrările agricole 

Totodată se 
pro- 
cele 

______ . ca 
i primul an de existență 
dezvolte averea obștească.

(Agerpres)

de primăvară, 
întocmesc planurile de 
ducție și se stabilesc 
mai bune măsuri pentru 
din 
să (

Oradea Și
Consfătuirii pe fără a făran;- 
colectiviști precum și docu- 

care au ajutat

rea 
lor 
mente de partid 
țărănimea muncitoare să înțeleagă 
justețea politicii partidului în 
transformarea socialistă a agricul
turii. O formă eficace de convin
gere a țărănimii muncitoare a- 
supra avantajelor pe care le pre
zintă gospodăria agricolă colec
tivă s-a dovedit a fi organizarea 
de vizite la cele mai bune gos
podării colective.

V. CLONDA

Muncitor

Sîmbătă 10 martie 1962
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De la brigada
„Scînteii tineretulu “

Cu tineretul
în timpul liber

făcută 
număr de tineri la 
Petrești unde au stat 
zile, despre discuțiile 

cu brigada zootehnică 
care a 

reușit să obțină peste 4.500 
litri de lapte pe cap de vacă 
furajată ; despre vizita făcu
ta apoi de Mititelu la gospo
dăria lor colectivă. Dinu le-e 
vorbit secretarilor despre fe
lul cum au fost organizate

ION CĂ LINES CU 
prim-secretar al Comitetu
lui raional U.T.M. Focșani

(Continuare în pag. a 3-a)

Sfatul colectivului
la întrebarea
„Ce sâ fiu?“

Satul colectivizat își cro
iește planuri. Din prima 
zi, membrii noii gospodă
rii agricole colective „8 
Mai" din comuna Stîngă- 
ceaua, raionul Strehaia, 
au hotărtt sâ organizeze 
în anul acesta o livadă pe 
o aupraîață de 28 hectare. 
In fotografie : cu planul 

Ia fața locului.

Plecarea delegației R.P. Romine 
la lucrările Comitetului 

celor 18 state pentru dezarmare

în raioanele Oradea și Aleșd 
ca și In satele aparținătoare ora
șului Oradea s-a încheiat colecti
vizarea agriculturii. în raionul 
Oradea sînt acum 76 gospodării 
colective în care au intrat 25.181 
familii cu o suprafafă de 61.035 
hectare ; iar în raionul Aleșd sînt 
36 de gospodării colective cu- 
prinzînd 8.288 de familii cu 16.794 
hectare. In satele aparținătoare 
orașului Oradea cele 10 gospodă
rii agricole colective cuprind 
5.230 familii și o suprafafă de 
9.301 hectare, Țărani întovărășiți 
și cu gospodării individuale s-au 
convins de avantajele muncii în 
comun și au urmat cu încredere 
îndemnul partidului spre o viața 
nouă. Exemplul gospodăriilor agri
cole colective fruntașe din re
giune a influențat trecerea în 
masă a țăranilor întovărășiți și cu 
gospodării individuale spre gos
podăria colectivă. Așa, de pildă, 
colectiviștii din raionul Oradea 
au obținut cu aproape 600 kg 
grîu la hectar mai mult decîf ță
ranii întovărășiți și cu 1.000 kg po
rumb boabe la hectar mai mult de
cîf țăranii cu gospodării individua
le. La sfîrșitul anului trecut existau 
16 gospodării colective milionare 
și multimilionare, iar fondul de 
bază al gospodăriilor din raion, 
la începutul acestui an era de 
43.101.730 lei. Gospodăriile co
lective din Sînfion, Vaida, Diosig, 
Borș, Sălard din raionul Oradea 
au recoltat în anul trecut între 
3853 și 4.800 kg porumb-boabe 
în medie la hectar. A crescut și 
nivelul de trai al colectiviștilor. 
In raionul Oradea s-au electrificat 
29 de sate. Numai în anul 1961 
colectiviștii și-au construit aproa
pe 1.000 de case, trei dispensare, 
18 școli.

A fost larg popularizată chema-

Mecanizarea 
transportului 

forestier
La parcela nr. 1 a între

prinderii forestiere Falcău, 
din regiunea Suceava, a 
fost dat în folosința un nou 
funicular de fabricație romî- 
nească. Acesta este al cincilea 
funicular din cadrul întreprin
derii. în curînd, vor intra în 
funcțiune alte două asemenea 
mecanisme moderne care vor 
asigura transportul buștenilor 
de la gurile de exploatare la 
fabricile respective.

GH. JURAVLE
magaziner

rjrima zi
£ cru i-a 

zatorii

S-a încheiat 
de asemenea 
colectivizarea 

agriculturii 
in raionul Ciuc 
(regiunea Mureș- 

Autonomă Maghiară) '
- - -.........>

Foto : AGERPRES

Cei patru tineri: Gh. Sttngu, Gh. Stroe, Petre 
Martin Gagheș pe care-1 vedeți în fotografie, 
în întrecerea socialistă ce desfășoară la 

metalurgic din Reșița
Foto :

Ciontea •! 
stat lruntcs! 
Combinatul

I CU CU

Semănatul culturilor 
din prima epocă

In gospodăriile agricole co
lective din regiunea București 
a inceput semănatul culturilor 
din prima epocă. In primele 
zile au și fost însămințate 700 
de ha cu ovăz și orz, peste 
3.000 de ha cu mazăre și 1360 
de ha cu plante furajere. Su
prafețe mai mari au fost in- 
sămînțate în raioanele Fetești, 
Călărași și Alexandria.

Cin prima zi
prielnică de lu- 
găsit pe mecani- 

de la S.M.T. 
Roseți, raionul Călărași, pe 
ogoare. Brigada care deser
vește gospodăria colectivă mi
lionară din Roseți a ieșit din 
vreme pe cîmp. După ce me
canizatorii au stabilit cu con
ducerea gospodăriei colective 
ce lucrări sînt mai urgente, 
tractoarele au intrat în braz
dă. într-o singură zi s-au fă
cut arături pe o suprafață de

10 hectare care urmează să 
fie însămânțată cu culturi din 
epoca întîia. Printre cei care 
au muncit cu însuflețire se 
numără și tinerii tractoriști 
Ion Stere, Mitică Chiriță și 
alții. Acum ei execută lucrări 
de întreținere pe terenurile 
destinate cultivării porumbu- 
lu pentru 5.000 kg boabe la 
hectar.

CULEA TEODOR
corespondent voluntar

Vineri dimineața a plecat 
spre Geneva delegația R. 
Romine, care va participa 
lucrările Comitetului celor 
state pentru dezarmare.

Delegația este condusă 
Cornellu Mănescu, ministrul 
Afacerilor Externe. Din dele
gație fac parte George Ma- 
coveseu, adjunct al ministru
lui Afacerilor Externe, și ge- 
neral-maior Constantin Șan- 
dru. Ea este însoțită de mem
bri supleanți, precum șl de 
consilieri și experți.

P. 
la
18

de

La plecare, în Gara de 
Nord, au fost de față tovară
șii Alexandru Bîrlădeanu, vi
cepreședinte al Consiliului de 
Miniștri, Grigore Geamănu, 
secretarul Consiliului de Stat, 
loan Constant Manoliu, Voi- 
nea Marinescu și Aurel Vijoli 
— miniștri, reprezentanți ai 
conducerii Ministerului Aface
rilor Externe și alte persoane 
oficiale.

A fost prezent Emile Bisang, 
ministrul Elveției la Bucu
rești (Agerpres).

Succese ale laminoriștilor 
hunedoreni

biectivul principal urmă
rit de către laminoriștli 
hunedoreni în întrece

rea socialistă este îmbunătăți
rea continuă a calității lami
natelor de toate profilele.

In urma angajamentelor, 
sub conducerea organizațiilor 
de partid. în secțiile de lami
noare au fost aplicate un în
treg ansamblu de măsuri 
tehnico-organizatorice, au fost 
deschise cursuri de ridicare a 
calificării în care sînt cu
prinși majoritatea muncitori
lor de la liniile de laminare, 
ouptorari, electricieni, ajustori 
etc. Bilanțul pe luna februarie 
este cît se poate de semnifi
cativ : la laminorul de 1.000 
mm. a fost redus procentul de 
rebuturi cu 16 la sută sub 
procentul admis, la laminorul 
de 650 mm cu 12 la sută, iar 
la laminorul de 800 mm, prin- 
tr-o considerabilă reducere a 
rebutului s-a înregistrat o 
economie de 8 tone metal în 
perioada respectivă. Cele mal

bune rezultate au fost obținu
te de către brigada de l&ml- 
noriști condusă de comunistul 
Julie Alexandru de la lamino
rul de 650 mm. și alții.

LAL ROMULUS

Orientarea profesională a 
elevilor a constituit o preocu
pare permanenta a Comitetu
lui orășenesc U.T.M. Con
stanța.

în majoritatea școlilor din 
orașul nostru s-au organizat 
adunări generale în care s-a 
explicat elevilor că drumul 
către o înaltă calificare trece 
prin școala muncii, că cei 
mai buni tineri muncitori ur
mează învățămîntul seral și 
își desăvîrșesc calificarea 
profesională. La Școala medie 
nr. 2 a fost organizată o 
adunare cu tema „Ce să fiu?“ 
La adunare au fost invitați 
ingineri și tehnicieni din di
ferite specialități. Cu această 
ocazie, inginerul Ispas Victor 
de la I.P.M.C. a vorbit elevilor 
despre frumusețea muncii în 
cadrul întreprinderii de pre
fabricate, despre munca tine
retului în producție. Pe tri
mestrele I și II ale acestui an 
școlar au fost organizate mul
te asemenea adunări în șco
lile medii din orașul Constan
ța. De regulă, după astfel de 
adunări, comitetele sau birou
rile U.T.M. în colaborare cu 
diriginții claselor organizează 
vizite în întreprinderile unde 
lucrează cei invitați la adună
rile generale U.T.M. Acolo, pe 
locurile de producție, li se 
vorbește din nou elevilor des
pre frumusețea diferitelor pro
fesiuni, li se arată practic cum 
muncesc tinerii, elevii stau 
de vorbă cu fruntașii în pro
ducție.

Toate acestea au dus la 
creșterea interesului elevilor 
pentru diverse meserii. Fap
tul acesta se vede și în serio
zitatea cu care majoritatea 
elevilor participă la practica 
în producție și în atelierele 
din cadrul școlilor. Numeroși 
elevi din clasele a IX-a de la 
Școala medie din Vasile Boai
tă citesc schițele și execută 
unele piese la strung, iar ele
vii de la Școala medie nr. 1 
care fac practică la S.N.M.C. 
lucrează direct la mașini.

Pentru generalizarea celor 
mai bune metode folosite în 
practica în producție a elevi
lor, comitetul orășenesc U.T.M. 
și-a propus ca în prima jumă
tate a trimestrului III al a- 
cestui an școlar să organizeze 
o consfătuire cu profesorii- 
maiștri, cu părinți ai elevilor, 
elevi și directori de școli în 
care să se discute unele pro
bleme legate de desfășurarea 
practicii în producție, formele 
și metodele educative ce tre^

bule folosite pentru dezvolta
rea la elevi a dragostei față 
de muncă, pentru orientarea 
elevilor spre școlile profesio
nale, tehnice și tehnice de 
maiștri, spre institute de în- 
vățămînt superior.

Activități interesante ta 
scopul orientării profesionale 
a viitorilor absolvenți ai școlii 
de 8 ani se organizează și în 
unitățile de pionieri. Au deve
nit tradiționale în multe uni
tăți de pionieri întîlnirile cu 
muncitorii fruntași din cadrul 
întreprinderilor din orașul no
stru. O activitate fructuoasă se 
desfășoară in cercuri. Iată de 
ce comitetul orășenesc U.T.M. 
a acordat o atenție deosebită 
consfătuirii micilor tehnicieni 
(unde au participat peste 150 
de pionieri, precum și in
structori de pionieri și profe
sori maiștri). Concluzia aces
tei consfătuiri a fost că tot 
mai mulți pionieri din clasele 
a VII-a iși manifestă dorința 
de a urma cursurile școlilor? 
profesionale pentru învățarea 
unei meserii.

Tot pentru orientarea pro
fesională a elevilor, comitetul 
orășenesc U.T.M. a acordat 
atenția cuvenită organizării ex
cursiilor și drumețiilor. în va
canțele de vară și de iarnă 
mai ales, organizațiile U.T.M. 
în colaborare cu direcțiunile 
școlilor au organizat nume
roase excursii și drumeții. Am 
căutat ca în alegerea itinera- 
riilor să se albă în vedere la
tura Instructivă șl educativă; 
elevii să cunoască obiectivele 
industriale, construcțiile, uni
tățile agricole. Excursiile au 
avut un puternic rol îndrumă
tor în orientarea profesională 
a elevilor. Iată ce spunea în 
acest sens, intr-o adunare ge
nerală U.T.M., un elev din 
clasa a Xl-a a Școlii medii nr. 
2. „încă de cînd eram pionier 
am sirîns fier vechi pentru 
siderurgiștl și doream foarte 
mult să știu ce fac el cu el. Cu 
ocazia unei excursii prin țară 
am cunoscut, în sfîrșit, munca 
siderurgiștilor. E o muncă 
foarte frumoasă pe care vreau 
s-o îmbrățișez și eu“.

Comitetul orășenensc U.T.M. 
iși propune să dea o mai mare 
atenție orientării profesionale a . ..elevilor, mai ales că de

S AVIAN BULACU 
secretar 

al Comitetului orășenesc 
V.T.M. Constanța

(Continuare în pag. a 3-a)

Muzeul 
Ciprian Porumbescu

In unele gospodării colecti
ve din raioanele Fetești, Că
lărași și în cele subordonate 
orașului Giurgiu a început se
mănatul sfeclei de zahăr.

In orașul Suceava a fost 
redeschis Muzeul „Ciprian Po- 
rumbescu".

Muzeul a foit îmbogățit eu 
material documentar privind 
viața și opera marelui nostru 
artist. De asemenea, pentru a 
veni in sprijinul vizitatorilor, 
in muzeu au fost asigurate 
condiții pentru audierea prin
cipalelor creații ale compozi
torului.

(Agerpres) L MIRCESCU

Pregătirea viitorilor studenfi
■f n cîteva din Institutele de
/ Invățămînt superior din 

Capitală își desfășoară ac
tivitatea cursurile de pregătire 
pentru viitorii studenfl. La aceste 
cursuri se pregătesc pentru admi
terea in Invăfămîntul superior elevi 
de la zi și seraliști, dintre care 
mulfi vor fi bursieri ai sfaturilor 
populare și al întreprinderilor. La 
Centrul de pregătire nr. 3, care 
funcționează la Institutul de petrol, 
gaze șl geologie, frecventează 
cursurile aproximativ 700 cursanji. 
în flecare duminică dimineață, în 
sălile șl amfiteatrele Institutului,

viitori studenfl el facultăților de 
chimie recapitulează împreună cu 
profesorii materia de fizică, chi
mie și matematici, predată 1n 
școala medie de cultură generală. 
Repartizați pe grupe, în funcție de 
gradul de pregătire și de între
prinderile la care lucrează, 
cursanfii pot să-și însușească mai 
bine cunoștințele predate.

O atenție deosebită o acordă 
conducerea centrului de pregătire 
nr. 3 cursanfilor care au întrerupt 
școală cu mulțl ani în urmă. ’

CIN CA STELIAN 
student

Mașina de gâurlt pita aoord ouate este un utilaj complex. De aceea ucenicii trebuie sd 
cunoască bine, de pe acum, cum sâ lucreze la această mașină. In fotografie : maistrul 
comunist Durai FrancUc de la secția sculerle a Uzinelor de strunguri din Arad explică 

unul grup de uoenlci modul do funațlonaro a mașinii.
Foto : t CUCU

In sprijinul noilor gospodării colective
Gospodăriile agricole colec

tive noi din regiunea Crișana 
sînt sprijinite în prezent la 
întocmirea planurilor de pro
ducție și pregătirea lucrărilor 
agricole de primăvară de pes
te 3.000 de ingineri agronomi 
și zootehnicieni, președinți, 
brigadieri și colectiviști frun
tași din gospodăriile colective 
mai vechi.

Ținînd seama de îndrumă
rile primite, noile gospodării 
colective din raionul Aleșd, de 
exemplu, au prevăzut să cum
pere anul acesta 300 de vaci 
de lapte, 2.600 oi și 1.500

scroafe de prăaiUL Multe gos
podării colective, care dispun 
de terenuri deluroase supuse 
eroziunii soiului, au trecut la 
executarea de lucrări pentru 
plantarea de pomi fructiferi 
pe aceste suprafețe. Gospodă
riile situate de-a lungul Crișu- 
lui Repede și al alto, riuri iși 
organizează ferme de păsări 
de apă. De asemenea, unele 
gospodării ca cele din Lugașu 
de Jos și Urvind amenajează 
eleștee de pește.

ospodăriile colective mai 
> -cbl ca cele din Batăr, Arpă- 
*el și Ținea, din raionul Sa-

lonta, au botărlt să îndrume 
in tot timpul anului cite 2-4 
gospodării not Ele Ie ajută la 
organizarea muncii și le Îm
prumută semințe de orz și 
porumb. Gospodăr' t colectivă 
din Mădăraș a vindut zilele 
acestea tinerei gospodării oo- 
Iective din Homorog 150 de 
purcel de prăsilă și 250 mioare 
de rasă. De asemenea, G.A.C. 
din Saionta a livrat pui de 
rasă unora din noile gospodă
rii colective pentru ca și a- 
cestea să-și creeze ferme de 
păsări.

(Agerpres)i



— Declar comuna Horia — 
comună complet 
zată.

Un ropot prelung 
ze însoți cuvintele 
secretar al Comitetului 
șenesc de partid 
Niciodată zidurile căminului 
cultural n-au cunoscut o

colectivi-

de aplau- 
primului 

oră- 
Roman.

astfel de însuflețire. în pri
măvara aceasta cele peste 
1.600 de familii din Horia azi 
și-au unit pămînturile și des
tinele sub același semn al 
fericirii.

A dat glas acestui simță- 
mînt corul colectiviștilor ;

„Soare vesel strălucește azi la noi în sat 
Mîndră-î colectiva noastră, rodul ei bogat 
Bucuria saltă-n inimi, hora e în toi 
Hai vecine-n colectivă, intră-n rînd cu noi!

îndemnul fusese urmat. In 
ziuă aceea, la 1 martie, în
cepu o primăvară fără de 
sfîrșit.

Dar și pînă a se ajunge 
aici mărețul îndemn de uni
re a tuturor țăranilor munci
tori în marea familie colec
tivistă răsunase continuu 
prin glasul artei. Și nu nu
mai de cîntec este vorba, 
întreaga activitate cultural- 
educativă desfășurată pe o 
lungă perioadă de timp în 
comună a fost subordonată 
îndeplinirii unei sarcini ma
jore — colectivizarea.

Seară de seară căminul 
cultural punea în fața țăra
nilor, tineri și vîrstnici, din 
Horia, aspectele traiului în 
gospodăria agricolă colec
tivă folosind de fiecare dată 
o nouă modalitate, un unghi 
inedit de oglindire.

Așa, înaintea a două sute 
de oameni care erau în 
măsură să cunoască și să 
aprecieze adevărul fiecărei 
cifre, și fiecărui cuvînt, Du- 
mjțru Munteanu, directorul 
școlii, a prezentat la o „seară 
a fruntașilor" dezvoltarea 
gospodăriei unuia dintre pri
mii colectiviști din comuna 
Horia : Gheorghe Amariei. 
CU 12 ani în urmă, Ama
riei era un om cu griji și 
greutăți. în 1961, vrednic 
colectivist, cu experiență, îm
preună cu nevasta și cei doi 
copii, Amariei își îndestula 
cgsa cu bunurile primite 
pentru cele aproape 1.000

po-zile-muncă: 5.000 kg
rumb, 1.800 kg grîu, cantități 
însemnate de legume, brînză, 
fasole, lînă. Pentru cine Ști© 
cum odinioară țăranul dră
muia litra de zahăr să-i a-

ședințele cercurilor de citit, 
13 la număr, conduse de ca
drele didactice, formate în 
bună parte de utemiști. Co
mitetul comunal U.T.M., con
ducerea 
alcătuind 
culturale 
o mare 
cercurilor 
subordonate 
educative care se desfășoară 
în sat. Aici s-a dezbătut che
marea Consfătuirii pe țară a 
colectiviștilor, probleme ca 
munca și repartiția după can
titatea și calitatea muncii în 
G.A.C., creșterea veniturilor 
prin dezvoltarea sectorului a- 
vicol și zoothenic și altele. La

căminului cultural, 
planul de 

în comun, 
atenție 
de citit, ele

acțiuni 
au dat 

activității 
fiind 

muncii politico

nu numai la cercurile de citit, 
ci și la cămin, cartea agroteh
nică ajutîndu-i pe tineri în or
ganizarea serilor de întrebări 
și răspunsuri, a serilor de 
calcul.

Cartea — de astă dată cea 
beletristică — a fost prezen
tată prin acțiuni interesante 
la care tinerii au venit bucu
roși. într-o seară ei au stră
bătut imaginar, călăuziți de 
cuvîntul scriitorului, Șoseaua 
milionarilor — panglică de 
asfalt care leagă gospodă
riile collective din 
ternice, bogate, 
Au căpătat aici 
mai cuprinzătoare 
lui de

Banat, pu- 
înfioritoare.
o imagine 
a piocesu- 

colectivizare care

Satul-în întîmpinarea
primăverii

jungă 2—3 zile de sărbătoare 
într-un an, 
semnificația celor 235 kg de 
zahăr pe 
Amariei le-a
printre celelalte produse. Cît 
despre bani, a primit nu mai 
puțin de 13.000 lei. întovă
rășiri luînd aminte la toate 
aceste cifre își alcătuiau în 
gînd propriul lor bilanț : 
comparația era net în fa
voarea colectiviștilor, Pe 
urmă, cînd a luat cuvîntul 
Amariei însuși, vorbind des
pre tot ceea ce i-a făcut lui 
și alor săi viața mai frumoa
să — mobila nouă, haine 
noi, mașina de cusut etc. — 
pentru cei prezenți s-a con
turat mai deplin ideea că 
gospodăria colectivă este 
singura cale spre belșug a 
satului.

Aceeași concluzie se des
prindea, stăruitoare, și din

apare limpede

care Gheorghe 
dus acasă,

sau 
le 
.’a

ședințele cercurilor participau 
la dezbateri alături de colec
tiviști țărani individuali 
întovărășiți. Colectiviștii 
răspundeau pe îndelete
toate întrebările (și nu erau 
puține), le demonstrau prin 
exemple personale superiori
tatea muncii în gospodărie. 
La cercul condus de învăță
toarea Pachița Popa a fost in
vitat să vorbească despre mo
dul cum se face repartiția In 
G.A.C. președintele gospodă
riei, Vasile Pascaru.

In activitatea celor
cercuri, un loc însemnat îl o- 
cupă dezbaterea pe marginea 
cărților agrozootehnice, ale- 
gîndu-se mai ales acelea 
care vin în sprijinul dezvol
tării diferitelor sectoare eco
nomice din gospodărie — 
sfecla de zahăr, creșterea ani
malelor, a păsărilor, legumi
cultura. Dar aceasta se face
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Prietenii căminului
Pe scena căminului cultu

ral din comuna T. Vladi

mir eseu-Galați

uminică după-amia- 
zS, Intr-unui din sa
tele aparținătoare 
comunei Bucov, în 
satul Chiforani, re
giunea Ploiești, la 
căminul cultural.

cultural

Membrii formafiilor artistice pă
reau nerăbdători. în ziua aceea 
evoluau pentru a doua oară in fața 
publicului, Nu arătau de loc oste
niți deși ieșiseră numai de cîteva 
ore din concursul celui de al 
lll-lea- Festival „I. L. Caragiale'' 
— faza intercomunală. Mîndria lor 
tocmai în aceasta constă : forma
ția artistică de teatru din centrul 
de comună obținuse locul I, iar ei 
locul II. Ceea ce denotă o bogată 
activitate culturală, sîrguință, apti
tudini, muncă fără oprire, 
de seară, căminul cultural 
Chiforani a 
participare a tinerilor la 
formafiile artistice. Cum s-a a- 
juns la această participare în masă 
a tinerilor la cămin î

Răspunsul trebuie căutat 1n 
munca organizației U.T.M., în 
colaborarea dintre conducerea că
minului cultural și biroul organiza
ției Lf.T.M. La început tinerii ve
deau căminul cultural ca simplu 
loc de întîlnire unde Să asculte 
muzică și să danseze. Exista aici 
o brigadă artistică de agitație, 
exista o echipă de teatru, dar a- 
ceste formații erau la primii lor 
pași, stîngaci, fără experiență. 
Organizația U.T.M. din sat numără 
numai 30 de membri. Comitetul 
orgariizșfiei U.T.M. a discutat cu 
fiecare tînăr în parte și o adunare 
generală a avut ca subiect de 
discuție tocmai această problemă: 
fiecare tînăr — prieten al cămi
nului cultural; fiecare tînăr — un 
prieten al cintecului, al poeziei. 
Ciclurile de conferințe pe care di
rectorul căminului cultural, Vasile 
Sandru, le-a expus în fața hărții 
pe tema „Să ne cunoaștem pa
tria" au atras în mod deosebit.

Seară 
din 

cunoscut o largă 
toate

Acestea s-au făcut la început în 
cadrul organizației U.T.M., apoi 
la căminul cultural. Aici colecti
vul de cititori artistici și recitatori 
completau expunerile cu ajutorul 
versului j brigada de agitație, cu 
ajutorul cintecului.

Așa s-a făcut că într-una din 
seri, după conferință, Petrufa 
Mușat a ieșit tn fața publicului 
cerind să recife și ea o poezie : 
„Stema țării". Nu recita rău. Avea 
chiar ușurință în memorarea ver
surilor și interpreta vioi, tine
rește. în seara aceea căminul cul
tural din Chiforani avea încă un 
recitator. Mai fîrziu s-a întîmplal 
la fel și cu Marin Oprea, cu Petre 
Niță, cu Marin Băicoianu și alții, 
încet, încet, toți tinerii au ajuns 
să activeze în formațiile artistice 
ale căminului. Maria Neață, Olga 
Toader, Marin Oprea, Petre Niță 
și alții fac parte din brigada ar
tistică de agitație; cu ajutorul cin
tecului mobilizează colectiviștii 
către continua întărire economico- 
organizatorică a gospodăriei lor ; - 
Nicolae M. Nicolau și Gheorghe 
Mușat activează alături de alții Tn 
echipa de teatru ; Elena Toader 
și Petrufa Mușat în colectivul de 
recitatori; corul îi cuprinde aproa
pe pe toți.

...Și acum iată-i pe toți, nerăb
dători să dea ochi cu publicul 
consătean. Să-i spună bucuria și 
mîndria totodată că și satul lor a 
cîștigat la concurs. Intr-un colț al 
sălii, fără dirijor, fără cortină, 
înainte de spectacol, fetele au și 
dat glas cintecului:

„Foaie verde-a bobului 
Mulțumim partidului
Că ne-a-ntins mina frățește 
Drumul ni-l călăuzește.
Că astăzi la noi în sat
Colectivă s-a-nălțat
Să ne știe lumea toată
Că trăim ca niciodată"
...Uneori spectacolul începe din 
sală. I

cunoscînd din propria muncă 
cît de bine e în gospodărie, 
a putut imprima un spirit en
tuziast activității artistice. Do
vadă că într-un interval rela
tiv scurt au fost prezentate 
patru programe, între care 
trei cu diverse aspecte din 
problemele întăririi economi- 
co-organizatorice /a gospodă
riei, iar al patrulea intitulat 
„Veniți alături de noi“ — un 
adevărat manifest agitatoric 
în cîntec și vers care cr mers 
la inima întovărășiților. în 
programe ca „Viața nouă în 
colectivă" sau „La fața locu
lui" s-a reflectat creșterea for
ței economice a gospodăriei. 
Colectiviștilor din Horia le 
face plăcere să-și aducă a- 
minte că pornind în 1950 de 
la 3 boi, 7 pluguri, 3 grape, 
o prășitoare, au ajuns la 
sfîrșitul lui 1981 să aibă o 
gospodărie milionară, în care 
numai sectorul taurin numără 
238 capete, dintre oare fie
care din cele 46 vaci cu 
lapte au dat o produc
ție de peste 2600 litri. Cele 
două autocamioane, pro
prietatea actuală a gospodă
riei, nu mai au cum aminti de 
cele 4 cărațe de la început, 
iar grajdurile și hambarele 
n-au termen de comparație.

Acest drum străbătut prin 
hărnicia oamenilor a adus în 
viața lor bucuria și bunăsta
rea și tocmai despre acestea 
vorbește brigada. Sursele de 
inspirație ale cîntecelor care 
se fac auzite de pe scena că
minului cultural sînt realită
țile satului, casele noi, mobi
lă nouă, aparate de radio, 
mașini de cusut etc.

Pînă în trecutul foarte a- 
propiat înfăptuirile brigăzii ți
neau pasul cu viața. Iată 
însă că ritmul impetuos al co
lectivizării îi silește astăzi pe 
artiștii amatori din Horia să 
fie în căutarea unui titlu nou 
de program. Intr-adevăr, „Ve
niți alături de noi“ este o

La biblioteca căminului cultural din comuna Căzănești, raionul Slobozia.

ogoarele fără ha- 
difeiitele regiuni ale 
au înțeles locul lor 
proces. Iar înir-o altă 

Ciomîrtan,

leagă 
tuii 
țării și 
în acest 
seară. Constantin 
locțiitor al secretarului comi
tetului comunal U.T.M., le-a 
prezentat nuvela „Desfășura
rea". Departe de a îi o simplă 
recenzie, povestea întîmplăii- 
lor prin care a trecut Ilie 
Barbu, țăranul care dobîn- 
dește în luptă conștiința de 
colectivist, a iest ilustrată prin 
imaginile proiectate ale dia- 
filmului aceleiași cărți. „A ci
ti" o carte prin imaginile unui 
film întregite de un comen
tariu viu — iată o metodă in
genioasă folosită de organiza
ția U.T.M. din Horia și mult 
apreciată de tineri.

In sprijinul muncii de con
vingere a țăranilor muncitori 
au venit și repertoriile pro
gramelor artistice. Este sem
nificativ că între creatorii tex-

în

taior de brigadă se numără 
mulți tineri colectivști dintre 
cei mai de frunte.

O astfel de fermație tînără,

chemare oare a aflat răspuns. 
Cum să nu te bucuri de o a- 
semenea „învechire" a reper
toriului !

SPICUIRI
• Utemista Iulia Stancu 

din comuna GIrbovi, raionul 
Urziceni, citește foarte mult 
Pe primul plan al lecturii 
stă poezia. Pînă acum a în
vățat 13 peezii pe care 1* 
recită la căminul cultural

i da? și— acasă, cînd priete
nele ei vin în vizită. Așa 
s-a tăcut că in comuna Gil
bert a luat fibrță un cerc de 
cititori artistici și recitatori.

• In comuna CăzâneștL 
raionul Slobozia, există pe 
lingă comisia concursului

, „Iubiți cartea" un activ for
mat din încă 10 utemișii care 
ajuta la popularizarea căr
ții în rîndul tinerilor cititori.

• In ultimele dcuă săptă- 
mîni, prin fața comisiei con
cursului „Iubiți cartea" de 
la Șantierul Naval Galați 
trec zilnic cite 7 cititori. Lu
cru lăudabil, dacă membrii 
comisiei ar da și discuțiilor 
finale un caracter educativ. 
Dar comisia r*u respecta nici

indicațiile din regulament: 
teii tinerii sîct întrebați nu
mai din cărțile incluse în 
lista A. fără a se ține 
seama de gradul lor de pre
gătire. întrebăm comisia: 
ciad ișl va însuși regula- 
maetul ?

• In comuna Independen
ța din raionul Galati, la că
minul cultural activează opt 
perechi de tineri dansatori 
soți și soțiL E meritul comi
tetului U.T.M. pe comună 
care se preocupă ei de tine
rii căsătoriți, atrăglndu-i la 
acțiunile culturale ale cămi
nului.

• Amintirile din anii stu
denției rămln mai proaspete, 
mal vii, cînd peste ani le 
poți evoca și cu ajutorul unei 
fotografii. Iată do ce îi pa
sionează pe studenții ieșeni 
și activitatea cercului foto 
de pe lingă casa de cultură. 
El au înființat șl un cineclub, 
realizînd primul lor film.

Trei reuniuni la:
ălăforind pe drumu
rile țării, te bucuri 
gîndindu-te că la 
un anume ceas al 
după-amiezii, în fie- 

I care oraș se string 
tinerii pentru a pe

trece împreună cîteva ceasuri, în- 
văfînd lucruri de folos dezvoltării 
lor spirituale, distrîndu-se, așa 
cum le-o cere vîrsta. Traseul nos
tru a atins multe asemenea locuri 
din țară. Să ne oprim, alăfurîn- 
du-le în aceste rînduri la între
prinderea comunală Brăila, la Fa
brica de postav Buhuși și la Uzi
nele de relon-rolan din Săvinești.

O trăsătură comună care se e- 
vidențiaza numaidecît: există o 
preocupare pentru caracterul edu
cativ al acestor reuniuni. Tinerii 
din secția filatură pieptănată a 
Fabricii de postav Buhuși și-au 
propus să discute despre priete
nia dintre băieți și fete, referatul 
filatoarei Marica Kraus, elaborat 
cu sprijinul unui colectiv, referin- 
du-se la exemple concrete din 
secție și stîrnind un justificat inte
res. Tradiția organizării timpului 
liber în această secție este con
turată : reuniunile anterioare au 
avut ca obiect, printre altele. 
„Figuri de eroi uieciști” și „Să 
să'căiorim fruntașii**. Tinerii de ia 
întreprinderea comunală Brăila au 
avut în după-amiaza zilei de 22 
februarie ca invitat pe tovarășul 
Ion Codreanu, șeful secției externe 
al ziarului „Înainte" pe care l-au 
solicitat să le prezinte o expunere 
asupra situației internaționale. Cît 
despre tinerii de la Săvinești, reu
niunea lor, organizată la colțul 
roșu, a avut ca prim punct relata
rea Luciei Plătică, „Ce am văzut la 
Doffana". Se înțelege că, fără a 
fi vorba de o expunere deosebit 
de sistematică, impresiile culese de 
una dintre tovarășele de muncă 
la Muzeul cumplitei femniți bur-

O BRĂILA 

® BUHUȘI
@ SĂVINEȘTI

ghezo-moșierești, pe care comu
niștii au prefăcut-o într-o glori
oasă universitate leninistă, au avut 
ecou în inima tinerilor, hotărîn- 
du-j pe mulți să viziteze la rîn
dul lor, într-un viitor apropiat, 
Muzeul de pe Valea Telegăi.

Și în ceea ce privește latura 
distractivă din program s-a sim
țit strădania do a găsi formule 
ingenioase și antrenante. Tinerii 
brăiieni au organizat un concurs 
ghicitoare: recitării unei strofe 
dintr-o poezie semnată de unul 
din poeții noștri de frunte trebuia 
să i se răspundă cu indicarea auto
rului și titlului. Paula Alexandrina, 
o tînără de curînd angajată și 
aflată atunci, în acea seară, la pri
ma ei reuniune, a dat unul din
tre răspunsurile cele mai bune, 
recitind ea însăși, apoi, „Patriei” 
de Mihai Benîuc. Procesul acesta 
al angrenării participanților în 
Însăși desfășurarea programului 
este de remarcat și la celelalte 
colective la care ne referim. Ast
fel, la Buhuși s-a organizat un 
reușit „concurs de dans”, eu juriu, 
cu premii, o adevărată școală a 
corectitudinii în ținută și armoniei 
în mișcări, din care au avut de 
învățat nu numai cele 15 perechi 
care au concurat ci, firește, toți 
cei de față. învățăminte au avut 
de tras și operatoarele de la 
secția poliamid a Fabricii relon- 
rolan, unde s-a realizat concursul 
„Cine cînfă mai frumos".

Ceea ce este demn de semna
lat este că programul după-amie- 
zelor culturale reușește, de obicei, 
să răspundă dorințelor tinerilor, 
dovadă fiind aprecierea spontană 
cu care ei îl întîmpină. După ce 
a auzit cîntecele de muzică popu
lară interpretate de Ioana losif, 
și bucățile de muzica ușoară sus
ținute de duetul Vasilica An- 
ghel—Tudorița Florea, lucrătoara 
la întreprinderea comunală Brăila, 
unul dintre invitați, Gheorghe 
Gheorghiu, de la „I, C. Frimu" 
s-a oferit, cu entuziasm, să-și în
cerce glasul în fața tuturor parti
cipanților, posibilitate care i s-a 
oferit pe loc, și, s-o spunem, 
solistul și-a meritat aplauzele.

Este adevărat că toate cele trei 
programe au fost mai bogate 
decît în prezentarea de pînă aici. 
La Buhuși și Brăila au mai fost in
cluse prezentări de cărți, la Săvi
nești au fost prezentate și cîteva 
jocuri distractive. S-a observat 
însă și o anume lipsă de unitate 
și logică în elaborarea programu
lui, tendința unei aglomerări te
matice în sine și cam întîmplă- 
toare. La Buhuși, de pildă, au 
loc în aceeași seară ma, multe 
recenzii și prezentări ce scriitori 
ceea ce creează monoton e, super
ficialitate.

O serie de deficiențe existente 
vor putea fi înlăturate prin antre
narea unui număr mai mare de 
tineri în munca de pregătire și 
desfășurare a programului. Și di
versitatea, caracterul inedit al fie
cărei reuniuni ar avea astfel posi
bilități nefolosite în prezent. Elena 
Clapon, de la filatura pieptănată 
a Fabricii de postav Buhuși, este 
o pasionată spectatoare de filme. 
A numărat filmele vizionate în 
timpul cît urma școala profesio
nală: 172 I Ea sugerează organi
zației U.T.M. discuții pe marginea

cartea pentru lectura zilelor următoare 
(foto 1) doi dintre ceilalți încep o partidă 
de șah (foto 2). Apoi, din nou împreună, 
la Muzeul de artă. Ascultă atenți explica
țiile ghidului în fața unor pînze reprezen
tative pentru vremurile apuse : chipuri 
individualizate de muncitori ridicați la 
lupta împotriva asupririi (foto 3).

Uzinele de utilaj greu de construcții- 
Brăila. Patru tineri, patru lăcătuși, patru 
prieteni. Este o zi obișnuită de lucru, cu 
problemele muncii fiecăruia, cu încorda
rea forțelor pentru o producție de bună 
calitate. Dar după ora 16?

— Ce facem azi, băieți ? întrebă în 
pauză Dumitru Zamfir, secretarul organiza-

fiei de bază U.T.M. de la montaj, pe cei 
trei prieteni ai săi : Remus Bănică, Con
stantin Tăr.ase și Mihai Bocioagă. Propun 
să mergem la bibliotecă, la muzeu și la 
teatru. De acord ?

— Da. Și să fim punctuali I
Și într-adevăr nici unul n-a întirziat. 

Pînă ce Constantin Tănase își va alege

S-a lăsat seara peste oraș și în sala 
Teatrului de Stat candelabrele s-au stins 
și ele. A început spectacolul. într-una 
din loji, cei patru prieteni urmăresc cu o 
concentrare care li se citește pe chip evo
luția eroilor lui Shakespeare (foto 4).

A fost o după-amiaza petrecută împreu
nă ca atîtea altele. Timpul a fosf bine 
chibzuit, gospodărit cu folos.

filmelor romînești, dintre ultimele 
producții ale studiourilor noastre. 
La fel, Gheorghe Lungu, de la 
secția rolanul mic-Săvinești, un 
îndrăgostit de versurile emines
ciene, ar dori organizarea unei 
seri literare Eminescu, la care ar 
fi bucuros să recite. Trebuie să 
se țină seamă de dorințele tineri
lor, să se dea un caracter mai 
unitar programului, trebuie să fie 
definitiv înlăturată practica care 
mai apare ici-colo (este cazul 
serilor culturale organizate de 
secția filatură cardată de la Bu
huși) de a se avea în vedere 
exclusiv dansul în dauna caracte
rului educativ, fn sfîrșit o mai 
bună planificare a muncii cultu
rale, o coordonare mai riguroasă 
a forțelor din diferitele secții ale 
întreprinderilor trebuie să asigure 
în fiecare săptămînă un număr 
de ore petrecute cu folos în co
lectiv.

și spre crearea unei atmosfe
re tinerești în timpul desfă
șurării serii culturale. Pentru 
aceasta, susținerea programu
lui artistic a fost concepută 
într-un fel original: coriștii ca 
și recitatorii n-au urcat pe 
scenă, ci au rămas în sală. 

...Lectura s-a terminat. In
teresul participanților crește 
pe măsură ce întrebările din 
concursul „Cine știe, răspun
de" sînt mai complicate. Nu 
numai cei înscriși se străduiesc 
să formuleze răspunsuri clare, 
cu ilustrări bogate, ci majo
ritatea participanților. Drumul 
străbătut de organizația revo
luționară de tineret, condusă 
de partid, profilul înaintat al 
utecistului, biografia multor 
eroi, sînt lucruri cunoscute de

toți studenții prezenți. Califi
cativele bune pe care le pri
mesc studenții Cornelia Io- 
nescu, Constantin Bolz, Florin 
Vespan sau Constantin Miha- 
lache sînt acordate în acest 
fel nu numai de juriul ales 
al concursului, ci de întreaga 
sală.

Și cînd a început programul 
artistic, alături de cei patru
zeci care se pregătiseră, în
treaga sală a început să 
cînte.

în ce a constat succesul a- 
cestei seri culturale ? în pri
mul rînd în buna organizare. 
Studenții anului III care au 
propus tema serii culturale, 
au realizat-o ei înșiși; din 
optzeci, peste șaizeci au luat 
parte activă la pregătire.

cu tema
U.T.C."

corală a institutului. Aceștia 
puteau să fie și dirijori. Cu 
întreg colectivul de organi
zare s-au ales cîntecele — 
„Să fii partidului oștean", 
„Steagul partidului", „Sirena 
lui Roaită", „Privesc din Dof
tana", „Sub al păcii stindard” 
— s-au multiplicat textele și... 
s-a stat de vorbă cu studen
ții. Douăzeci și cinci de fete 
și cincisprezece băieți s-au 
oferit să învețe pentru seara 
culturală cîntecele propuse. 
3 după amieze pe săptămînă 
și le-au rezervat pentru repe
tiții. Două studente — Mioara 
Teleacă și Maria Dănilă — ca
lificate, cum s-ar spune di
rect la locul de muncă, în co
rul institutului, au trecut cu 
bine și examenul de dirijori.

Nici un amănunt n-a fost 
uitat, atenția colectivului de 
organizare îndreptîndu-se deo
potrivă spre o realizare in
structivă a temei propuse, cît

temă, materiale publicate în 
presă), să înscrie studenții la 
concurs, să le indice materia
lul de studiu și să formuleze 
întrebările concursului.

Și pentru ca studenții să-și 
completeze cunoștințele acu
mulate prin studiul materiale
lor, s-a organizat cu întregul 
an o vizită-lecție la Casa me
morials „Ilie Pintilie".

Alți doi membri din colec
tivul de organizare s-au ocu
pat de pregătirea programului 
artistic — cîntece și poezii. 
S-au ales un număr de poezii 
—„Mierla Iui Ilie Pintilie", 
„Cîntec de leagăn al Doncăi", 
„Flăcăul de la sirenă", „Slavă 
eroilor Doftanei" și altele — 
pe care cîțiva dintre iubitorii 
de poezie din an și le-au notat 
din vreme să învețe a le re
cita. în același fel s-a proce
dat și cu cîntecele. Un cor al 
anului nu exista. Doar cîțiva 
studenți activau în formația

o seară culturală 
„Pagini din lupta 
Propunerea venise din partea 
studenților anului. Trebuia al
cătuit programul. Cîțiva stu
denți au propus un concurs : 
„Cine știe, răspunde"; alții 
au cerut să se includă și un 
program artistic — recitări și 
cîntece.

Toate aceste propuneri le-a 
notat comisia culturală. Dar, la 
realizare trebuia antrenat un 
număr cît mai mare de tineri. 
S-a alcătuit un colectiv de or
ganizare a serii format din 
șase studenți. Fiecare a pri
mit sarcina să răspundă de 
realizarea unui punct din pro
gram. Și aceștia trebuiau 
să-și alcătuiască la rîndul lor 
un alt colectiv. Patru utemiști, 
dintre cei mai buni studenți 
ai anului, au fost solicitați să 
aleagă materialul bibliografic 
(Documente din istoria U.T.C., 
biografii și romane pe această

cul- 
spa-

șa a început seara 
turală : într-o sală _ 
țioasă de bibliotecă, în 

fața rafturilor cu zeci de vo
lume cîțiva studenți își aleg 
cărțile. Le frunzăresc. Unul, 
furat de lectură, începe să 
citească cu glas tare. Atunci, 
cineva deschide larg ușile din
spre amfiteatru. Lectura unor 
pagini din istoria U.T.C. cap
tivează deodată pe toți cei 
optzeci de studenți ai anului 
III prezenți în amfiteatru.

...Comisia culturală a anu
lui III, Facultatea de me
dicină și stomatologie-Iași, 
primise sarcina să organizeze

Pagină realizată de ȘT. IUREȘ, FL. POPA, A. I. ZĂI- 
NESCU. Fotografii I K STELORIAN.
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Situația la învățătură în dezbaterea
adunării generale artistică

In anul I al Institutului pe
dagogia de trei ani din Cluj, 
secția romînă, învață tineri ve- 
niți din diferite colțuri ale re
giunii. Zilele trecute, secreta
rul organizației de bază 
U.T.M. pe an, Rusu Gherasim, 
a prezentat în adunarea ge
nerală U.T.M. o dare de sea
mă privind rezultatele la în
vățătură obținut© în primul 
semestru. Majoritatea studen
ților au obținut în sesiunea 
din iarnă medii bune. Tătarii 
Iulian, Man Maria și alții, 
de pildă, au obținut 
generală 10. Studenții

media
Grigo-

vechi
Cunoscînd importanța fierului 

vechi pentru oțelăriile patriei, ti
nerii dip Valea Jiului participă in
tens la acțiunea de colectare a 
acestuia. De la începutul anului 
și pînă acum ej au strîns 868

Cartea la locul

de muncă
de 

din 
din

Numeroși tineri muncitori 
la Stafia de utilaj de transport 
Onești își petrec o parte 
timpul lor liber în tovărășia căr
ților, ceea ce le este de un real 
ajutor în activitatea de produefie, 
cît și la școala serală. Pentru a 
dezvolta la tineri dragostea pen
tru carte, comitetul U.T.M. îm
preună cu conducerea bibliotecii 
a organizat recenzii, seri literare, 
simpozioane etc.

De la standul de cărți, tot mai 
mulfi tineri își procură zilnic lu
crările preferate, formîndu-și mici 
biblioteci personale. Numai în 3 
luni s-au vîndut prin standul a- 
cestei secții cărți în valoare de 
î0.000 de lei. Gh. Focșa, Corne
lia lonescu, Maria Lică, Istrate 
Buhagiar și alții se numără acum 
printre posesorii unor bogate bi
blioteci personale.

TONA CONSTANTIN 
mecanic

Ministrul S U. A. 
in R P. Romînă 

o depus o coroană 
ia Monumentul 
Eroilor Patriei

Vineri dimineața trimisul 
extraordinar și ministrul ple
nipotențiar al Statelor Unite 
ale Americii în Republica 
Populară Romînă, William A. 
Crawford, a depus o coroană 
de flori la Monumentul Eroi
lor Patriei din Capitală cu 
ocazia prezentării scrisorilor 
sale de acreditare în țara noa
stră.

La solemnitate au participat 
reprezentanți ai Ministerului 
Afacerilor Externe, ai Sfatu
lui popular al Capitalei, ofi
țeri superiori ai forțelor noa
stre armate.

(Agerpres)

-•-----Tinerii
matematicieni

La Școala medie din Băbeni, 
raional Rm. Vîlcea, regiunea Ar
geș, s-a deschis, nu de mult, cer
cul de matematică și fizică. Ele
vii din clasa noastră, care parti
cipă la acesf cerc, reușesc să re
zolve cu mai multă ușurinfă pro
blemele și exercițiile de matema
tică și fizică.

Printre cei mai buni, se numă
ră elevii Ion Boleteanu, Ana Ma- 
zilu, Marin Dima și aljii care în 
ultimul timp au obținut la aceste 
obiecte numai note de 8, 9 și 
10.

UNGUREANU VASILE 
elev

(Urmare din pag. l-a)

adunările generale în care 
s-a discutat despre frumuse
țea muncii de crescători de 
animale și importanța ace
steia.

Toate acestea au făcut să 
crească dragostea tinerilor 
pentru meseria de crescători 
de animale, iar numărul ce
lor dornici să muncească în 
acest sector să sporească, 
dînd astfel posibilitatea or
ganizării de concursuri pen
tru selecționarea celor mai 
buni.

Discuții asemănătoare s-au 
purtat și în legătură cu con
tribuția pe care trebuie să 
și-o aducă tinerii la dezvolta
rea sectorului viti-pomicol — 
sector cu o mare greutate în 
economia raionului nostru — 
despre mobilizarea tineretu
lui la creșterea producției ce
realiere etc. In toate aceste 
domenii s-a făcut un larg 
schimb de experiență asupra 
metodelor folosite pentru a- 
tragerea tuturor tinerilor co
lectiviști la toate lucrările a- 
gricole din gospodărie.

In ultima perioadă, zile ale 
secretarilor, cu un program 
asemănător de instruire, au 
fost organizate în comunele 
Surata, Vulturul, Vidra și al
tele. La fiecare din aceste
acțiuni a participat un se
cretar sau un alt membru al

rin Victor și Groza Ana care 
s-cru prezentat slab pregătiți 
la examene au fost criticați 
de colegii lor.

Pentru îmbunătățirea mun
cii pe semestrul 
lost luate o serie 
ca întrajutorarea 
mași în urmă, au fost stabi
lite ore de consultații etc.

In încheiere Man Maria a 
vorbit despre studiul indivi
dual, conspectarea materialu
lui bibliografic, luarea de 
notițe la cursuri etc.

acesta au 
de măsuri 

celor râ-

TRAIAN POP 
student

oțelăriilor
tone fier vechi, 75 tone fontă, 22 
tone metale neferoase pe care 
le-au predat I.C.M.-ului.

Organizațiile U.T.M. de ia Uzina 
de reparat utilaj minier din Petro
șani au obținut cele mai frumoase 
rezultate.

BADUȚA CONSTANTIN

miner

brigada 
prin satele 

raionului
4 deseori, brigada artistică 

de agitație de la Fabri
ca de sticlă „Vitrome- 

tan“ din Mediaș pornește în 
turneu prin satele raionului. 
Zilele trecute, brigada a po
posit și în comunele Bazna- 
Băi, Crăciune-lul de Jos șiBo- 
ian. Aici au fost prezentate 
spectacole în care tinerii ar
tiști amatori au popularizat 
realizările gospodăriei lor co
lective, pe colectiviștii fruntași 
și unele aspecte negative din 
comunele respective.

După fiecare întâlnire, ar
tiștii amatori ai fabricii, dis
cută îndelung cu tinerii săteni, 
ti ajută in pregătirea unor 
spectacole. In curînd, brigada 
artistică de agitație va porni 
din nou la drum. Pentru noul 
spectacol se fac deja pregă
tiri. Comuniștii Iuliu Veber și 
losif Lascu, care se ocupă de 
pregătirea brigăzii, urmăresc 
ca programul să fie 'cît, mai 
apropiat de preocupările țăra
nilor colectiviști in această 
perioadă.

NICOLAE SECAȘAN
operator

Lectorat cu părinții elevilor
Pentru o mai strinsă legă

tură intre școală și părinți, 
conducerea școlii medii nr. 1 
„Nicolae Bilcescu" din Brăila 
organizează lunar lectorate cu 
părinții. Recent, peste 150 de 
părinți ai elevilor acestei școli 
au luat parte la lectoratul cu 
tema „Rolul familiei în dezvol
tarea multilaterală a elevilor44.

Cu acest prilej sa dovedit 
încă o dată ât de necesară 
este contribuția părinților la 
întregirea eforturilor depuse 
pentru însușirea de către elevi 
a cunoștințelor predate în 
școală, pentru educarea comu
nistă a acestora.

ION TOADER 
economist principal

Studenți și muncitori pe scenă
Sala de festivități a Institutului 

politehnic din Galați a găzduit 
zilele frecule o manifestare obiș
nuită pentru studenții gălățeni. A 
fost prezentat spectacolul de tea
tru „în căutarea extraordinarului”, 
comedie în trei acte de I. D. 
Șerban.

Un interes deosebit a stîrnit 
însă faptul că acest spectacol a 
fosț realizat de studenții noștri, în 
colaborare cu tinerii muncitori de

la Șantierul naval din localitate, 
inierprefii Eugen Gavra, Costal 
Raootan — studenți — sau Ion 
Guțan muncitor, au dovedit reale 
calităfi în interpretarea rolurilor, 
ceea ce a făcut ca ei să fie răs
plătiți cu vii aplauze de specta
tori.

CORNEL GĂVRUȘ
student

Plecarea unei delegații a U. T. M. 
la cel de al XIV-lea Congres al Uniunii 

Tineretului Revoluționar Mongol
Vineri dimineața a părăsit 

Capitala îndreptîndu-se spre 
Ulan Bator o delegație a 
Uniunii Tineretului Muncitor 
care va participa la cel de al 
XIV-lea Congres al Uniunii 
Tineretului Revoluționar Mon
gol.

Delegația este condusă de 
tovarășul Constantin Matei, 
membru al C.C- al U.T.M., 
prim-secretar al Comitetului 
regional Argeș al U.T.M.

(Agerpres)

Un aspect al secției de preparare a bioxidului de carbon 
din cadrul Fabricii „Sinteza" din Oradea

Foto : I. CUCU

Victorii ale scrimerilor noștri 
în întimirile cu echipa R. D. Germane

Meciul de scrimă dintre 
echipele de juniori ale R.P. 
Romine și R.D. Germane a 
continuat vineri în sala Di
namo cu disputarea probelor 
de sabie și floretă fete. Spor
tivul romîn Ionel Drîmbă 
s-a comportat din nou remar
cabil cucerind primul loc în 
proba de sabie, fără să cu
noască înfrîngerea (7 victo
rii). El a fost urmat de un 
alt scrimer romîn A. Bă-

descu (6 victorii). In proba 
de floretă fete pe primul loc 
s-a clasat Ana Ene (R-P.R.) 
cu 5 victorii, urmată de Bri
gitte Tanzer (R.D.G.) — 4 vic
torii.

Astăzi se desfășoară pro
bele pe echipe la floretă 
ieți, spadă, floretă fete 
sabie. Concursul va avea 
dimineața între 9—13 
după-amiază intre 17-19,

(Agerpres)

Competițiile internaționale de schi 
de la Poiana Brașov

Competițiile internaționale 
de schi de la Poiana Brașov 
au început vineri cu disputa
rea probelor de 10 km fond și 
slalom special pentru „Cupa 
speranțelor" la care participă 
schiori juniori. Zăpada căzu
tă chiar în ajunul întreceri
lor și temperatura au oferit 
condiții excelente de concurs.

Proba de 10 km fond a dat 
loc unei dispute foarte strîn- 
se, la capătul 
rentul romîn 
moș a smuls

căreia concu- 
Gheorghe Vil- 

victoria „la

Primăvară în para
Foto; AGERPRES

bă-

loc 
iar

sprint" talentaților schiori 
germani.

Desfășurat pe un traseu de 
350 m cu 54 porți, slalomul 
special a prilejuit un spectacol 
frumos, încheiat cu succesul 
italianului Franco Vidi.

Astăzi are loc proba 
coborîre.

PE SCURT

de

Joi seara, pe stadionul „Neu- 
ville" din Charleroi, echipa de 
fotbal Rapid București și-a în
cheiat turneul în Belgia, repurfind 
o frumoasă victorie cu scorul de 
4—1 (3—0) asupra formației O- 
lympic Charleroi, din prima cate
gorie a campionatului belgian.

• Campionul romîn Ion Țiriac 
continuă să se afirme în turneul 
internațional de tenis de la Cairo. 
In sferturile de finală ale probei 
de simplu, Țiriac l-a învins cu 
6—4, 6—4 pe cunoscutul jucător 
italian Giuseppe Merlo. în semi
finale jucătorul nostru va întîlni 
pe australianul Fraser.

• Vineri după-amiază, în sala 
de festivități a clubului sportiv 
Dinamo, cunoscutul sportiv ceho
slovac Emil Zatopek, care ne vizi
tează țara, s-a înfîlnit cu antre
nori, profesori de educafie fizică, 
atlefi din Capitală.

• Săptdmîna viitoare, re
prezentativa de hochei pe 
gheață a R.S. Cehoslovace, 
deținătoarea titlului de cam
pioană europeană, va evolua 
pe patinoarul artificial din 
București, In compania selec
ționatei R.P. Romîne.

Primul joc are loc marți 
seara, cu începere de la 
ora 19.

(Agerpres)

Deschiderea lucrărilor 
Congresului Crucii Roșii 

din R. P. Romînă
Vineri s-au deschis în Ca

pitală, la Palatul Marii Adu
nări Naționale, lucrările Con
gresului Crucii Roșii a R. P. 
Romîne.

La lucrări iau parte dele
gați aleși la conferințele re
gionale și a orașului Bucu
rești ale Crucii Roșii, precum 
și numeroși invitați, — aca
demicieni, profesori universi
tari, medici, reprezentanți ai 
oamenilor muncii din între
prinderile și instituțiile Capi
talei.

La deschiderea Congresului 
au asistat tov. Voinea Mari
nescu, ministrul Sănătății și 
Prevederilor Sociale, reprezen
tanți ai unor organizații obș
tești și instituții centrale.

Lucrările Congresului au 
fost deschise de tov. Anton 
Moisescu, președintele Crucii 
Roșii a R. P. Romîne.

Au fost alese prezidiul și 
celelalte organe de lucru ale 
Congresului.

Delegații au aprobat în una
nimitate următoarea ordine 
de zi:

1. Prezentarea raportului de 
i activitate al C.C. al Crucii Ro

șii și raportul Comisiei Cen-
i trale de Revizie;

2. Alegerea C.C. al Crucii 
Roșii și a Comisiei Centrale 
de Revizie.

Tov. Anton Moisescu a pre- 
! zentat raportul de activitate, 

care a scos în evidență rea
lizările obținute în țara noas
tră în înfăptuirea sarcinilor 
importante trasate de partid 
și guvern în domeniul ocro
tirii sănătății populației. Nu
mărul circumscripțiilor sani
tare din orașele și satele țării 
este în prezent de 3.747 față 

i de 1.209 existente în anul 
I 1938. Astăzi, un medic revine 
I la aproximativ 710 locui

tori, față de un medic la a- 
proape 1.900 locuitori în anul 

| 1938.
Creșterea continuă a nive

lului de trai al populației ca

și dezvoltarea rețelei sanita
re, a făcut ca numeroase boli 
cu largă răspîndire să fie 
eradicate sau pe cale de dis
pariție. Totodată durata me
die de viață a oamenilor a 
crescut în țara noastră de la 
42 de ani, cît era în 1931-1932, 
la 63 de ani în prezent. A 
scăzut simțitor mortalitatea 
infantilă, mortalitatea și mor
biditatea generală.

La îmbunătățirea stării de 
sănătate a populației a con
tribuit activ și Crucea Roșie 
care, îndrumată permanent și 
sprijinită de partid, a antre
nat masele largi populare în 
acțiunile curativo-profilactice, 
a desfășurat o largă acțiune 
sanitar-educativă.

Crucea Roșie numără astăzi 
2.500.000 de membri, față de 
1.500.000 în anul 1956, care își 
desfășoară activitatea în ca
drul a peste 19.000 de secții 
de Cruce Roșie existente în 
fabrici și uzine, marile șan
tiere, unități agricole socia
liste, instituții, cartiere. In ac
tivitatea lor, organizațiile de 
Cruce Roșie folosese metode 
variate de propagare a regu
lilor de sănătate, cum sînt 
conferințele, cercurile de ci
tit, concursurile pe teme sa
nitare, serile de întrebări și 
răspunsuri, expozițiile volan
te, filmele cu caracter edu- 
cativ-sanitar etc. In perioada 
1956-1961 Crucea Roșie a ti
părit și difuzat pînă în cele 
mai îndepărtate colțuri ale 
țării un bogat material de 
propagandă și agitație vizuală 
cu caracter sanitar — bro
șuri, conferințe, manuale etc., 
într-un tiraj de aproape 
8.000.000 de exemplare.

Raportul a scos, de aseme
nea, în evidență sprijinul pe 
care grupele și posturile sa
nitare de prim ajutor din în
treprinderi, de pe marile șan
tiere și din G.A.S., G.A.C. și 
S.M.T. îl dau cadrelor medico- 
sanitare în acțiunile curativ-

Țesături mai multe, mai bune

I
n acest an, la întreprin

derea textilă Galați, 
secția țesătorie. unitatea 

A, indicele de utilizare al 
războaielor a fost mărit ajun- 
gîndu-se la 9.600 bătăi, h. pe 
război. Ca urmare a acestui 
fapt și a condițiilor tot mai 
bune de lucru create muncito
rilor, productivitatea muncii a 
crescut cu 16 la sută iar țesă
toarele lucrează acum la cîte 
8 războaie automate în loc de 
6. întrecerea socialistă de la 
secția țesătorie, ce se desfă
șoară pe baza Directivelor 
C.C. al P.M.R. cunoaște în a- 
ceste zile un mare avînt. 
Țesătoare cum sînt comunista 
Drosu Maranda, care pe luna 
februarie a dat 900 m.p. țesă
turi peste plan, utemista

Breha Viorica care a dat 700 
m.p. țesături peste plan sau 
Jirebi Didina care lucrînd la 
3 războaie mecanice a dat 
120 m.p. țesături peste plan, 
sînt doar cîteva din zecile 
de tinere de la această între
prindere care s-au situat pe 
locuri de frunte în întrecerea 
socialistă. In total pe luna fe
bruarie la unitatea A a între
prinderii textile Galați au fost 
produse peste pian 7.000 m.p. 
țesături de bună calitate. A- 
ceste realizări de pînă acum 
sînt o dovadă a faptului că 
textiliștii gălățeni își vor res
pecta angajamentul de a da 
în acest an 70.000 m.p. țesă
turi peste plan și de bună ca
litate.

T. OANCEA

profilactice și în ridicarea ni
velului igienico-sanitar la lo
cul de muncă, în răspîndirea 
regulilor de igienă.

Organizațiile de Cruce Ro
șie au acordat o deosebită a- 
tenție dezvoltării activului 
sanitar obștesc, antrenării 
unui număr cît mai larg de 
oameni ai muncii la acțiunile 
de prevenire a îmbolnăvirilor, 
de curățenie a orașelor și sa
telor.

Crucea Roșie a desfășurat 
o susținută activitate în ria
dul tineretului școlar, peste 
1.000.000 de elevi fiind membri 
de Cruce Roșie. In școlile din 
întreaga țară au fost orga
nizate colective și posturi sa
nitare de Cruce Roșie.

Călăuzindu-se după princi
piile politicii de pace a sta
tului nostru, Crucea Roșie a 
R. P. Romîne, în activitatea 
sa pe plan internațional, s-a 
preocupat de întărirea șl dez
voltarea legăturilor de cola’» 
borare cu organizațiile simi
lare din țările socialiste fră
țești și din celelalte țări.

Raportul a subliniat nece« 
sitatea ca în viitor să se a- 
corde o mai mare atenție 
creșterii numărului de membri 
de Cruce Roșie în întreprin
derile industriale, pe marile 
șantiere, în sectoarele mi
nier și forestier, precum și 
în gospodăriile agricole co
lective de eurînd înființate. 
Trebuie de asemenea îmbu» 
nătățită organizarea eursurilop 
sanitare, antrenarea medici
lor, studenților în medicină, 
învățătorilor și profesorilor la 
activitatea educativ-sanitară 
de masă, pregătirea și folosi
rea activului sanitar obștesc, 
munca de propagare a regu
lilor de igienă.

Hotărîrile pe care le va 
adopta Congresul — a arătat 
raportorul - vor deveni planu} 
de activitate al întregii or
ganizații, al tuturor activiști
lor de Cruce Roșie. Prin în
deplinirea lor, Crucea Roșie a 
R. P. Romîne își va aduce și 
mai mult contribuția la ridi
carea nivelului cultural sa
nitar al poporului.

In continuare a fost pre* 
zentat raportul Comisiei Cen
trale de Revizie și raportul 
Comisiei de Validare.

Au urmat discuții în legătu
ră cu rapoartele prezentate, la 
care au participat numeroși 
delegați și invitați.

Lucrările Congresului con
tinuă.

★
Seara, participanții la Con

gres au asistat la un specta
col de operă In sala Palatului 
R. P. Romîne.

(Agerpres)

Cinematografe

Condiții noi, sarcini noi
biroului comitetului raional 
U.T.M. Accentul l-am pus și 
aici pe experiența practică, 
pe modul concret în care se 
desfășoară munca.

Dar acestea nu sînt sin
gurele metode folosite de noi. 
Mai mulți secretari U.T.M. 
din G.A.C. ne-au spus:

— Am auzit multe despre 
gospodăriile colective din 
Mărtinești. Nu s-ar putea să 
vedem la fața locului cum 
este organizată munca tine
retului în aceste gospodării 
colective ?

Propunerea ni s-a părut 
interesantă și noi i-am dat 
curs. Și iată-ne la fața locului.

Au venit 12 secretari din 
noile G-A.C. înființate în co
munele vecine. Am vizitat 
împreună gospodăria : am 
mers pe cîmp, ne-am oprit 
la grajduri și totul a fost pri
vit nu ochi de gospodar, cer
cetat atent și cu minuțiozi
tate. Discuțiile au fost inte
resante. întrebările au curs 
cu nemiluita iar răspunsurile 
nu s-au lăsat așteptate.

— Spuneți-mi ce faceți voi 
pentru a asigura realizarea 
unei producții de 5.000 kg po
rumb boabe la hectar în con
diții de neirigare ? Noi ne-am 
gîndit să luăm vreo 80 de ha 
și să răspundem de ele.

— Asta cît reprezintă din 
suprafața totală a gospodă
riei destinate acestui scop ?

— Cam vreo 15 la sută.
—- Bine, dar tineretul în 

gospodăria voastră reprezintă 
aproape jumătate din totalul 
brațelor de muncă. Ce fel de 
socoteală v-ați făcut voi ?

Și Stănilă Dragostin, secre
tarul organizației U.T.M. din 
G.A.C. „Tractorul roșu" co
muna Mărtinești, se uită în
trebător și la ceilalți.

— Noi nu am procedat așa, 
continuă Stănilă. Gospodăria 
noastră și-a planificat 320 ha 
de pe care să obțină 5.000 kg 
porumb boabe la ha. Noi, ti
nerii din gospodărie, îm
preună cu ceilalți colectiviști 
am cărat pînă acum cîte 30 
tone gunoi de grajd pe fie
care hectar. Ne-am angajat, 
de asemenea, să facem, la 
nevoie una sau două prașile 
suplimentare, în afara celor 
4 stabilite în planul gospodă
riei și la realizarea cărora 
vom participa alături de cei
lalți colectiviști.

Și discuțiile au continuat 
pînă seara cînd gazdele ne-au 
invitat la o „joie a tineretu
lui44 plină de surprize și în- 
vățămințe pentru toți secre
tarii prezenți.

Dar nu este suficient nu
mai să-i ajuți pe secretarii 
din noile G.A.C. să cunoască 
experiența celor cu o mai 
mare vechime în această 
muncă. Dacă ne-am opri aici 
ar însemna că am făcut o

treabă numai pe jumătate. O 
mare importanță prezintă a- 
jutorul concret, practic ce 
trebuie acordat pentru ca 
experiența valoroasă de care 
au luat cunoștință să fie apli
cata în viață, ținîndu-se sea
ma de condițiile specifice ale 
fiecărei gospodării agricole 
colective. Aici intervine rolul 
deosebit de mare al activistu
lui utemist.

Un timp și la unii din ac
tiviștii noștri a existat ten
dința de a trece în goană 
prin organizațiile de bază, de 
a da mai mult indicații și a 
ajuta mai puțin în mod con
cret, practic. Pentru a înde
părta orice posibilitate de 
reapariție a unui asemenea 
stil de muncă, noi am întoc
mit un plan amănunțit de de
plasare a activiștilor pe te
ren, stabilind ca în unele ca
zuri să se stea într-un singur 
loc întreaga perioadă de de
plasare. Fiecare membru al 
biroului comitetului raional 
U.T.M., fiecare activist are 
în grija sa una sau două or
ganizații din G.A.C. nou în
ființate sau considerabil mă
rite ca urmare a terminării 
colectivizării. Noi am stabilit 
de asemenea și un minim de 
probleme ce trebuie rezolva
te în mod obligatoriu de că
tre fiecare activist în perioa
da unei deplasări. Am să dau 
în această privință doar cî- 
teva exemple:

Tovarășul Gănescu Ion, 
membru al biroului comitetu
lui raional a fost repartizat 
să se ocupe o perioadă mai 
îndelungată de organizațiile 
U.T.M. din comuna Vulturul. 
In această comună pînă nu 
de mult existau 4 întovărășiri 
agricole. Țăranii s-au unit 
acum în 4 gospodării agri
cole colective. Tovarășul Gă
nescu a ajutat practic la în
ființarea organizațiilor de
bază ; a instruit membrii co
mitetelor organizațiilor de
bază U.T.M., i-a ajutat să-și 
întocmească planul lunar de
muncă și să organizeze o sea
mă de acțiuni concrete în 
special în direcția mobilizării 
tuturor tinerilor la pregătirea 
campaniei de primăvară (că
ratul gunoiului de grajd pe 
cîmp, repararea uneltelor, 
pregătirea semințelor etc.) ; la 
mobilizarea celor mai price- 
puți tineri colectiviști care să 
muncească în sectorul zooteh
nic etc. Firește că din preo
cupările lui nu au ieșit nici 
celelalte probleme ale muncii 
de organizație cum sînt: pre
gătirea și desfășurarea adună
rilor generale; controlul acti
vității cercurilor politice 
U.T.M.; ținerea informărilor 
politice; organizarea timpu
lui liber al tineretului etc.

La fel a procedat și instruc
torul Ion Baciu care a stat 
în ultima perioadă 20 de zile 
numai în comuna Gologanu

Sfatul colectivului 
la întrebarea 
„Ce să fiu?“

(Urmare din pag l-a)

unele aspecte ale acestei pro
bleme ne-am ocupat prea pu
țin. Astfel, în ceea ce privește 
orientarea elevilor către pro
fesiunile agricole, comitetul 
orășenesc U.T.M. nu a făcut 
aproape nimic. E o lipsă se
rioasă pe care va trebui s-o 
remediem imediat In școlile 
de 8 ani din comunele apar- 
ținînd orașului Constanța și 
chiar într-o serie de școli me
dii ca cele din Mangalia, Nă
vodari, care, de asemenea, 
aparțin de orașul Constanța, 
învață foarte mulți fii de co
lectiviști. Noi nu am făcut mai 
nimic pentru ca acești «levi să 
se îndrepte, după absolvirea 
școlii, spre profesiuni agricole 
și spre instituții de invățămînt

ocupîndu-se în mod special 
de sprijinirea organizațiilor 
de bază U.T.M. din cele 2 
gospodării nou înființate, ca 
și toți ceilalți activiști ai co
mitetului raional U.T.M.

Această metodă a deplasă
rilor pe o perioadă mai în
delungată în una sau două 
organizații de bază, o vom 
folosi și în viitor.

In momentul de față în gos
podăriile colective au loc a- 
dunările generale care apro
bă planurile de producție și 
planul de organizare a mun
cii. In perioada imediat ur
mătoare atenția noastră va fi 
concentrată spre înființarea 
organizațiilor U.T.M. de bri
gadă și instruirea secretari
lor. Vom da o atenție deose
bită întăririi organizațiilor 
U.T.M. de brigadă pentru că 
practica ne-a dovedit că a- 
cestea au un rol deosebit în 
educarea tinerilor colectiviști 
și în mobilizarea lor la mun
că în brigada din care fac 
parte.

Iată dar pe scurt cîteva 
din metodele folosite de noi 
pentru sprijinirea organiza
țiilor de bază U.T.M. din 
noile G.A.C. și din cele ce 
s-au lărgit, în munca de edu
care a tineretului în spirit 
socialist, de mobilizare a tu
turor tinerilor colectiviști Ia 
consolidarea și dezvoltarea 
economică a gospodăriilor a- 
gricole colectiv».

care pregătesc eadre necesare 
agriculturii. De acum înainte 
vom acorda o deosebită aten
ție acestei probleme. Vom În
druma unitățile de pionieri și 
organizațiile U.T.M. din școli 
să inițieze o serie de acțiuni 
(întîlniri cu lucrători din agri
cultură, vizite în G.A.C., foto
montaje, concursuri gen „Dru
meții veseli- etc.), care să 
stimească interesul școlarilor 
și elevilor pentru profesiunile 
de tractoriști, mecanici agri
coli, legumicultori, crescători 
de animale, maiștri agricoli, 
tehnicieni, ingineri agronomi, 
zootehnicienl etc. Cele mai in
teresante și mai eficace ac
țiuni le vom generaliza.

Ocupîndu-se permanent de 
orientarea profesională a ele
vilor, organizațiile U.T.M. din 
școli și unitățile de pionieri, pe 
de o parte contribuie la atra
gerea tineretului spre sectoa
rele de muncă în care econo
mia noastră are mal multă 
nevoie, iar, pe de altă parte, ii 
ajută pe elevi să-și aleagă 
meseriile pentru care au în
clinații și unde vor putea da, 
deci, un mai mare randament.

Străzile au amintiri : Bucu
rești, înfrățirea între popoare, 
Alex. Sahla, Volga ; Tot aurul 
din lume : Patria, I. C. Frimu; 
Pace noului venit: 23 August, 
Olga Bancic ; Nana: V. Roaită, 
Libertății ; Rosita : V. Alec- 
sandri, Maxim Gorki, 1 Mai, 
Floreasca; Drum bun autobu- 
zule: Republica, E. Pavel, Gh. 
Doja, G. Coșbuc; Povestea eă. 
luțuiui cocoșat: Magheru, Lu
mina, 8 Martie ; Cer senin : 
Central; Cursa de IM kilometri: 
Victoria, Arta ; Fidel Castro 
al Cubei — Omul stăptn al 
Nordului — Fotbal pe glob 
1961 : Timpuri Noi; Lumea 
aplaudă: 13 Septembrie; S-a 
furat o bombă : Tineretului; 
Insula : B. Delavrancea ; Nu 
e loe pentru animale sălbati
ce: C. David, 8 Mai; Primei» 
încercări (ambele serii): Cul
tural ; Rosemarie : Alex. Po
pov ; tn noaptea spre 13: 
Gri vița; Frumoasa Lurette : 
I. Pintille; Sosește circul: 
Unirea ; Perie negre: Flacăra, 
Miorița; Primăvara fetelor s 
T. Vladimlreseu ; Cetatea Hu- 
rramsamin: Munca; Dragostea 
lui AUoșa: Popular, Donea 
Simo, M. Eminescu; Muzican
tul orb: 16 Februarie, G. Ba- 
covia ; Profesorul Mamloek: 
N. Bălcescu; FU fericită Ani ir 
Moșilor; Sentința: Luceafărul, 
Aurel Vlaicu; Călătorie peste 
trei mări: Drumul Serii; Tom 
Degețelul: Jo Decembrie.

în curind pe ecrane noul film sovieticBătălie în marș
O produefie în două serii a studioului 

„Mosfilm" după romanul eu acelați nume al 
Galinei Nikolaeva.
-------- ■—.________________________ i
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Dezarmarea — cerință arzătoare 
a omenirii iubitoare de pace

Bertr and Russell:„Totul pentru De ce a fost
huiduit 

preîntîmpinarea unui război watkînson
nuclear!“

LONDRA 9 (Agerpres}. — luînd 
cuvîntul la 8 martie la un miting 
al docherilor din Londra, cunos
cutul filozof și fruntaș , al vieții 
publice Bertrand Russell, condu
cătorul „Comitetului celor 100", a 
declarat că fiecare englez trebuie 
să facă tot ce depihde de el pen
tru a nu admite izbucnirea unui 
război nuclear. El a adăugat că 
fiecare poate să contribuie într-o 
anumită măsură la preîntîmpinarea 
primejdiei războiului nuclear.

Russell a declarat printre altele: 
^,Am putea face mult. Docherii, 
de pildă, pot refuza să transporte 
orice încărcături care contribuie 
la această demență nucleară, în
cărcături destinate centrului ato
mic de la Aldermaston sau pen-

tru poligonul de rachete de la 
Woomera (Australia). Oricine do
rește ca omenirea să continue să 
existe trebuie să refuze transpor
tarea acestor încărcături".

D-na Pat Arrowsmith, activistă 
a „Comitetului celor 100", care 
a fost aruncată în închisoare în 
repetate rînduri pentru atitudinile 
sale împotriva înarmărilor nu
cleare, a amintit că în anul 1920 
docherii din Londra au refuzat să 
încarce arme ce urmau să fie fo
losite împotriva poporului sovie
tic. Arrowsmith a adăugat că, re- 
fuzînd să încarce echipament nu
clear, docherii pot în prezent 
să-și aducă contribuția la acțiunile 
de împiedicare a dezlănțuirii unui 
război.

Glasul de protest 
al americanilor cinstiți

WASHINGTON 9 (Ager- 
pres). — Iji S.U.A. crește valul 
de proteste împotriva hotărîrii 
președintelui Kennedy de a 
se relua experiențele cu arma 
ridcleară în atmosferă. La 
Washington, New York și în 
alte orașe din țară au avut 
loc mari demonstrații de pro
test împotriva acestei hotă- 
rîri.

La Casa Albă și la redacți
ile ziarelor continuă să so
sească mii de scrisori în care 
numeroși americani îngrijo
rați își exprimă indignarea 
față de urmările acestei hotă- 
rîri a guvernului S.U.A.

„Vreau să-mi exprim pro
funda neliniște și dezamăgire 
în legătură eu hotărîfea gu
vernului de a se relua expe
riențele nucleare", scrie ci
titoarea Jane d’Arista din 
Washington, în scrisoarea a- 
dresată ziarului „Washington 
Post and Times Herald".

„Probabil că hotărîrea a 
fost luată pe baza unor con
siderente politice și diploma
tice, și cîtuși de puțin mo
rale și umanitare, arată în 
scrisoarea sa această cititoare. 
Este piițiriCprobaKl ăS.trebuie

Jules Moch 
condamnă poziția 

obstrucționistă 
a guvernului francez

PARIS 9 (Agerpres). - Zia
rul „Le Monde" a publicat 
un articol semnat de Jules 
Moch care a reprezentat ani 
de-a rîndul Franța la tratati- 
vele pentru dezarmare. Auto
rul condamnă hotărîrea gu
vernului francez de a nu Par
ticipa la lucrările Comitetu- 
lui celor 18 pentru dezarmare. 
^'Tratativele cu privire la 
problema dezarmării în an
samblu, scrie el, vor începe 
pentru prima dată fără parti
ciparea Franței la Geneva la 
14 martie. Jules Moch de
plânge „pierderea prestigiu
lui" Franței din cauza „atitu
dinii disprețuitoare" față de 
o organizație internațională. 
El își exprimă temerile în le
gătură cu izolarea Franței pe 
arena internațională.

„Inchizfindu-ne într-o izo
lare trufașă și arogantă, scrie 
Jules, Moch, ne înlăturăm 
singuri din comunitatea inter
națională și renunțăm la 
eforturile care se depun pen
tru realizarea dezarmării. 
Este o greșeală".

„Fiecare are posibilitatea..* 
este titlul unei broșuri editati 
de Ministerul Afacerilor In
terne din R. F. Germană. Ti
rajul : 16.000.000 exemplare.

Ce posibilitate oferă, într-un 
asemenea tiraj, her Herrman 
Hdcherl, fost procuror nazist, 
noul ministru de Interne de 
la Bonn ? Posibilitatea de a 
avea libertate ? Posibilitatea 
de a avea asigurată pîinea 
zilnică ? Nu. Poliția se 
ocupă de cu totul altceva. In
tre arestarea unor partizani ai 
păcii și reabilitarea foștilor 
naziști, polițaii doctorului A- 
denauer își găsesc totuși timp 
pentru a se ocupa și de... să
parea gropilor. Ei visează 
gropi, dt mai multe gropi, 

să se mai sublinieze că dacă 
guvernul S.U.A. se va călăuzi 
și pe viitor în acțiunile sale 
dtffră aceste considerente, po
ziția sa diplomatică și poli
tică nu va putea fi sprijinită 
de oamenii cinstiți**.

Sînt întristat și îmi dau 
seama că am fost trădat, scrie 
Ralph Rose, într-o scrisoare 
adresată aceluiași ziar.

Comparînd poziția guver
nului precedent și a guvernu
lui actual dîn S.U.A. în a- 
ceastă problemă, John Hoit 
din Boston scrie într-o scri
soare adresată redacției zia
rului „Washington Post and 
Times Herald" următoarele: 
„îmi este foarte greu să-mi 
dau seama ce provoacă cel 
mai mare regret — fățărnicia 
fără margini a guvernului 
precedent sau machiavelis
mul actualului guvern**.

Recent la New York a avut loc o demonstrație de masd 
împotriva hotăiîrli președintelui Kennedy de a efectua 
experiențe nucleare în atmos teză. In fotografii: Politia 
reprimind cu brutalitate demonstranții care e-au adunat 

în piața Times Square.

însemnări
-''

Gropi „antiatomice“ 
și isterie războinică

astfel înalt fiecare familie res
pectabilă vest-germană să-și 
aibă pe lingă casă groapa ei. 
Chiar așa scrie in broșura a- 
mintită.

înțelegeți atunci necazul fa
miliilor Pfeiffer și Zank din 
Munchen care nu aveau unde 
să-și sape groapa deoarece nu 
au grădini în jurul casei. Și 
atunci cu sapa și lopata au 
pornit-o spre centrul Miinche- 
nului și într-o noapte cețoasă 
de februarie, așa cum se cu

LONDRA 9 (Agerpres). - 
La 8 martie, ministrul de 
Război, Watkînson, a rostit o 
cuvîntare în fața studenților 
de la Universitatea din Lon
dra, care a fost primită cu 
dezaprobare de asistență.

Cînd Watkînson a folosit 
argumentele răsuflate tn fa
voarea menținerii de către 
Anglia a armei nucleare, re- 
ferindu-se în acest scop la 
considerente de ordin strate
gic și la necesitatea de a fi 
credincioși angajamentelor 
față de N.A.T.O. și de cele
lalte blocuri agresive, spre 
scenă au început să zboare 
bucăți de carton, ghemotoace 
și rulouri de hîrtie. Discursul 
lui Watkînson a fost între
rupt de mai multe ori de flu
ierături, strigăte de indig
nare, bătăi din picioare.

După terminarea discursu
lui, aproximativ 200 de stu
denți au organizat o demon
strație în fața intrării uni
versității. Pentru a evita să 
se întîlnească cu studenții, 
Watkînson și-a lăsat automo
bilul în fața intrării princi
pale, iar el a plecat cu un 
taxi pe ușa din dos.

„Să fie 
experiențele

Puternice demonstrații

In timp ce forțele cele 
mai reacționare din 
S.U.A. își manifestă ura 

lor oarbă împotriva a tot ce 
este progresist, în țară au loc 
puternice demonstrații de răs
puns împotriva acestor ac
țiuni.

La Madison Square Garden 
din New York a avut loc re
cent o adunare convocată de 
organizația reacționară „Tine
rii americani pentru libertate**, 
care a proferat amenințări fu
ribunde la adresa elementelor 
democratice din țară, a în
demnat la politica cea mai a-

vine pentru asemenea îndelet
nici, au început să sape în 
scuarul din Maximilianplatz 
niște gropi. Și-au adus și două 
firme indicatoare pe care se 
putea citi: „Adăpostul Pfeif
fer** și „Adăpostul antiaiomic 
al familiei Zank*. La întrebă
rile polițistului nedumerit, cei 
doi bărbați i-au explicat că 
acționează întocmai după sfa
tul broșurii care cuprinde 
„măsurile de apărare împo
triva armelor atomice, bacte

încheierea 
lucrărilor plenarei 

C.C. al P.C.U.S.
MOSCOVA 9 (Agerpres). — 

TASS transmite : A fost dat 
publicității următorul comu
nicat oficial cu privire la 
plenara Comitetului Central 
al Partidului Comunist al 
Uniunii Sovietice.

„La 9 martie 1962 la plena
ra Comitetului Central al 
P.C.U.S. au continuat dezbate
rile pe marginea raportului 
tovarășului N. S. Hrușciov 
„Etapa actuală a construirii 
comunismului și sarcinile 
partidului în îmbunătățirea 
conducerii agriculturii**.

La ședință au luat cuvîntul 
tovarășii: G. S. Zolotuhin 
(prim-secretar al Comitetului 
regional Tambov al P.C.U.S.), 
L S. Grușețki (prim-secretar 
al Comitetului regional Lvov 
al P.C. din Ucrairfa).

Cu aceasta dezbaterile pe 
marginea raportului tovarășu
lui N. S. Hrușciov au luat 
sfîrșit.

Tovarășul N. S. Hrușciov, 
prim-secretar al C. C. al 
P.C.U.S., președintele Consi
liului de Miniștri al U.R-SB., 
a rostit la plenara C.C. al 
P.C.U.S. cuvîntarea de în
cheiere.

Plenara C.C. al P.C.U.S. a 
adoptat în unanimitate o ho- 
tărîre la raportul tovarășului 
N. S. Hrușciov „Etapa actua
lă a construirii comunismu
lui și sarcinile partidului în 

I Îmbunătățirea conducerii a- 
j gri culturii" și chemarea Co- 
I miletului Central al P.C.U.S. 
I către colhoznici și colhoznice, 
I muncitori și muncitoare din 

sovhozuri, specialiști din agri
cultură, oameni de știință, lu
crători din industrie, comu- 

| niști și comsomoliști, către 
• toți oamenii muncii din Uni- 
I unea Sovietică.

interzise 
nucleare 1"

ale tineretului In S.E.A.
gresivă pe plan extern șl a a- 
probat hotărîrea lui Kennedy 
cu privire la reluarea expe
riențelor cu arma nucleară.

Ripostînd acestei întruniri a 
celor mai reacționare ele
mente, numeroși tineri din 
New York au organizat pi
chete în jurul clădirii unde 
avea loc adunarea, purtând 
panouri cu inscripțiile : „Sâ 
se pună capăt vînătoril de 
vrăjitoare „SI fie interzise 
experiențele nucleare „Să 
fie apărate drepturile omu
lui r.

Poliția a intervenit, dar par- 
tiripanții la demonstrație s-au 

îs.a
„St Nicholas Arina*, unde, 
sub lozinca «In apărarea de- 
mocrației*, a avut loc un mi
ting cu participarea a aproxi
mativ <500 de studenți și re
prezentanți ai corpului didac
tic de la diferite universități 
și colegii.

Declarațiile provocatoare 
ale generalului Norstad

ATENA 9 (Agerpres). -• 
După cum anunță ziarul „Kat- 
himerini", generalul Norstad, 
comandantul suprem al forțe
lor armate ale N.A.T.O. în Eu
ropa, care s-a întîlnit la Pa
ris cu deputați și ziariști 
greci, a repetat afirmația ră- 
suflată in legături cu pretinsa 
existență a unei „primejdii" 
pentru Grecia. Norstad a de
clarat că viitoarele manevre 
ale N.A.T.O. in regiunea de 
est a Mării Mediterane cu 
participarea forțelor mo
bile ale NAT.O., care vor

Tratativele
EVIAN 9 — Corespondentul 

Agerpres transmite :
Nici după a treia zi de cînd 

s-au întîlnit, cele două dele
gații la tratativele franco- 
algeriene de la Evian nu au 

. ținut nici o conferință de 
• presă și nu au publicat nici 
I o declarație.

Comentatorii se abțin să 
facă pronosticuri deoarece — 
Fjbliniază ei pe bună drep- 

1 tate — în timp ce la Evian 

riologice și chimice". „Deoa
rece pe lingă casele noastre nu 
avem grădini, au explicat ei, 
ne-am grăbit să ne rezervăm 
un loc în scuarul orașului. 
Doar nu era ca noi, germanii, 
să rămînem mai prejos decit 
americanii !"

Acest episod tragicomic, re
latat de ziarul vest-german 
„Deutsche Vollkszeitung" este 
grăitor pentru psihoza de is
terie atomică pe care caută 
s-o instaureze cei ce visează 
să sape alte și alte gropi ger
manilor, cînd încă pămîntul 
nu este bine așezat peste mi
lioanele de morminte ale celui 
de-al doilea război mondial.

L MANEA

Uzina „Ghidropres" din Oremburg (U.R.S.S.) patronează
sovhozul „Brațlavschi" creat p© pamînturile desțelenite.
Mulți dintre muncitorii uzinei și-au exprimat dorința de a 

urma un curs de combiner!.
In fotografie: Inginerul I. Haukimova conducînd cursul.

Guvernul Cubei
a cerut convocarea imediată 

a Consiliului de Securitate
NEW YORK 9 (Agerpres). 

— Guvernul revoluționar al 
Cubei a cerut din nou să se 
convoace imediat Consiliul 
de Securitate pentru exami
narea situației care amenință 
pacea și care este un rezul
tat al acțiunilor S.U.A. împo
triva Cubei. Intr-o scrisoare 
adresată de reprezentantul 
permanent al Cubei pe lîngă 
O.N.U-, Garcia Inchaustegui, 
președintelui Consiliului de 
Securitate, se arată că mă
surile de constrîngere luate 
împotriva Cubei la conferința 
de la Punta del Este, exclu
derea ei din Organizația Sta
telor Americane, constituie o 
agresiune împotriva suvera
nității Cubei și urmăresc să 
schimbe regimul unui stat 
membru al O.N.U.

Guvernul Cubei cere să fie 
convocat Consiliul de Secu
ritate pentru ca acesta să 
dea indicații Tribunalului in

ACORD SOVIETO-AHERICAN CU PRIVIRE 
LA SCHIMBURILE TEHNICO-ȘTIINȚIFICE Șl CULTURALE

WASHINGTON 9 (Agerpres). - 
TASS transmite: La 8 martie, a 
fort semnat la Washington un 
acord între Uniunea Sovietici și 
S-U-A. cj privire la schimburile în 
domeniul științei, tehnicii, învăjă- 
m’ntuluj și cuHurii pe anii 1962— 
1963.

O prevedea important! a a- 
eer> acord constă în contribui ia 
rec’procă la organizarea de vizite 
aia depuiafilor Sovietului Su
prem al U.R.S.S. în S.U.A. șl ale 
membrilor Congresului American, 
în U.R.S.S.

avea loc în vara sau toamna 
acestui an, au scopul de a 
demonstra că în cazul unei 
primejdii pentru Grecia sau 
pentru alte țări membre ale 
N.A.T.O., aceste forțe vor pu
tea „să le vină în ajutor". 
Declarațiile provocatoare ale 
conducătorilor N.A.T.O. au 
stîrnit indignare în rîndul 
opiniei publice din Grecia 
care își dă seama că ele nu 
sînt decit o încercare de 
a împiedica întărirea păcii în 
Balcani și apropierea între 
popoarele balcanice.

de la Evian
se discută problema menține
rii ordinei în Algeria în pe-* 
rioada de tranziție, forma
rea unui organ executiv pro
vizoriu și eliberarea deținu- 
ților algerieni care se află 
în închisorile franceze, fas
ciștii din O.A.S., bucurîndu-se 
de îngăduința autorităților 
franceze, își intensifică acțiu
nile.

Știrile pe care le aduc la 
Evian ziariștii care au vizi
tat zilele acestea Algeria con
firmă că în marile orașe din 
Algeria, O.A.S. — și nu au
toritățile franceze — este 
stăpînă pe situație. Bilanțul 
oficial ale acțiunilor teroriste 
se ridică la 1600 de morți nu
mai în lunile ianuarie și fe
bruarie. Iată de ce ziarul „El 
Moudjahid**, organul Frontu
lui de eliberare națională din 
Algeria, sublinia vineri „ne
cesitatea dotării puterii exe
cutive provizorii cu împuter
niciri reale pentru menținerea 
ordinei. Este vorba, arată 
ziarul, de garanțiile pe care 
trebuie să le ofere guvernul 
francez în legătură cu acțiu
nile pe care le-ar putea între
prinde O.A.S...*4

Opinia publică franceză 
dezaprobă amenințările, pro
ferate la 9 martie de unele 
ziare franceze de dreapta că 
„principalii membri ai dele
gației franceze se vor înapoia 
temporar la Paris**, dacă par
tea algeriană la ședințe va 
formula prea multe „condiții 
tehnice pentru încetarea ac
țiunilor militare**. 

ternațional să stabilească 
dacă măsurile susmenționate 
luate față de Cuba sînt le
gale din punctul de vedere 
al Cartei O.N.U. și al statu
tului Organizației Statelor 
Americane.

Guvernul Cubei cere, de a- 
semenea, ca, în conformitate 
cu articolul 40 din Carta 
O.N.U. și în scopul apărării 
drepturilor poporului cuban, 
Consiliul de Securitate să in
formeze Consiliul O-S.A. și 
celelalte organe ale siste
mului panamerican că sus
pendă — ca măsură provizo
rie — valabilitatea acorduri
lor semnate la Punta del 
Este, întrucît adoptarea și în
deplinirea acestor acorduri 
reprezintă un act ilegal ; a- 
ceste acorduri implică, de a- 
semenea, o primejdie pentru 
pacea și securitatea interna
țională.

în același timp, a fost elaborat 
acordul de colaborare între Aca
demia de Științe a U.R.S.S. și 
Academia Națională de Științe a 
S.UA.

Pentru a lărgi co'aborarea inter
națională în domeniul folosirii 
energiei atomice în scopuri paș
nice, embele părți au convenit să 
dezvolte pe bază de reciprocitate 
schimburile în acest domeniu, 
schimburi care nu se referă Insă 
la date secrete.

Acordul prevede un schimb de 
studenți, aspiranți și tinere cadre 
didactice. U.R.S.S. și S.U.A. vor 
continua schimbul de filme, de 
delegații de cineaști și de pro
grame de radio și televiziune. în 
U.R.S.S. va fi organizată o expo
ziție a mijloacelor da comunicații, 
din S.U.A^ iar în S.U.A. o expo
ziție de mașini-unelte sovietice 
pentru așchierea metalelor.

Acordul a fost semnat din 
partea sovietică de S. K. Roma- 
novski, prim-vicepreședinfe al 
Comitetului de Stat al Consiliului 
de Miniștri al U.R.S.S. pentru 
legături culturale cu țările străine, 
iar din partea americană de Ch. 
Bohlen, consilier special al secre
tarului de Stat al S.U.A.

Iluz
Pravda" din 9 martie a 

publicat un articol, sem
nat de Podkliucinikov, 

despre noua campanie din 
Occident, al cărei ascuțiș este 
îndreptat împotriva încheierii 
Tratatului de pace cu Germa
nia și a reglementării pe a- 
ceastă bază a situației din 
Berlinul occidental.

Cuvîntările unor conducători 
de răspundere americani, scrie 
Podkliucinikov, dovedesc că 
puterile occidentale nu urmă
resc rezolvarea constructivă a 
problemelor actuale, și înainte 
de toate a problemei lichidă
rii vestigiilor celui de-al doi
lea război mondiaL Singura 
problemă care îi preocupă 
este aceea de a permanentiza 
statutul de ocupație al Berli
nului occidental.

Din declarațiile făcute în 
Berlinul occidental de Robert 
Kennedy, ministrul Justiției al 
S.U.A., reiese că S.U.A. se vor 
împotrivi și pe viitor orică
ror măsuri de control de-a 
lungul liniilor de comunicație 
cu Berlinul occidental. „Noi, 
a exclamat Robert Kennedy, 
nu vom admite nici un fel de 
îngrădiri în această privin
ță !...«

în același spirit s-a pronun
țat și secretarul de stat al 
S.U.A., Dean Rusk. într-o con
vorbire cu ziariștii vest-ger- 
mani, el a declarat: „Nu în
trevăd recunoașterea de jure 
a regimului din Germania ră
săriteană și nu întrevăd, de 
asemenea, nici un fel de re
cunoaștere formală de facto a 
acestui regim". în cuvintele 
secretarului de stat s-a reflec
tat din nou lipsa dorinței 
cercurilor guvernante ale 
S.U.A. de a privi realitatea în

----Pregătiri -----  
pentru Festival 

in întreaga lume
In toate țările, pe toate continentele se desfășoară acțiuni 

însuflețite în cinstea celui de-al VIII-lea Festival Mondial 
al Tineretului și Studenților care va avea loc la Helsinki 
în vara acestui an. Tineri și tinere, de toate convingerile 
politice, sprijină din adîncul inimii ideile nobile ale Festi
valului. Ei sînt convinși că marea întâlnire a tineretului 
lumii care se va desfășura în capitala Finlandei oferă încă 
un bun prilej pentru apropierea tineretului din întreaga 
lume, pentru întărirea unității tinerilor în apărarea cauzei 
păcii.

Despre pregătirile care au loc în prezent în întâmpinarea 
Festivalului am primit numeroase vești pe calea telegra
melor agențiilor de presă, a ziarelor și buletinelor diferite
lor organizații de tineret.

Concurt internațional 
de fotografii

In scopul de a atrage aten
ția opiniei publice mondiale 
asupra problemelor și aspi
rațiilor tineretului, Consiliul 
Mondial al Păcii în colabora
re cu Comitetul internațional 
de pregătire al celui de-al 
VIII-lea Festival Mondial al 
Tineretului și Studenților a 
hotărît organizarea unui con
curs internațional de fotogra
fii avînd ca temă viața și 
preocupările tineretului.

Cele mai bune fotografii 
urmează să fie expuse în ca
drul unei expoziții în timpul 
desfășurării Festivalului.

Pregătirile 
tineretului sovietic
In vederea participării ti

neretului sovietic la cel de-al 
VIII-lea Festival al Tineretu
lui și Studențiloi, precum și a 
organizării diferitelor mani
festări legate de Festival, în 
Uniunea Sovietică a fost al
cătuit Comitetul sovietic de 
pregătire pentru Festival din 
care fac parte conducători ai 
organizațiilor de tineret, pre
cum și tineri cunoscuți în 
U.R.S.S. și în străinătate pen
tru succesele lor obținute în 
muncă, în activitatea obșteas
că, în știință și artă, în cul
tură și sport. Printre membrii 
comitetului se află cosmonau- 
ții Iuri Gagarin și Gherman 
Titov, G. Maslennikov, mem
bru al unei brigăzi fruntașe 
de pe șantierele de construc
ții din Moscova, artista de 
cinema Tatiana Samoilova, 
balerina E. Maximova, cam
pionii mondiali V. Brumei și 
I. Vlasov, scriitorul A. Kuzne- 
țov, poetul R. Rojdestvenski și 
alții.

250 de tineri cubani 
vor pleca la Helsinki

La sfîrșitul lunii februarie 
la Havana a avut loc, sub 
președinția lui Râul Roa, mi
nistru în guvernul revoluțio
nar al Cubei, o ședință a Co
mitetului cuban de pregătire 
în vederea Festivalului. Co
mitetul a hotărît ca delegația 
cubană care va pleca la Hel
sinki sâ fie alcătuită din 250 
de tineri șl tinere recrutați 
din rîndurile organizațiilor 
de tineret muncitorești și stu
dențești. Comitetul a stabilit, 
de asemenea, planul de mă
suri în vederea organizării 
acțiunilor în întâmpinarea Fe
stivalului. S-^a hotărît ca în 
cursul lunii mal, în Cuba să 
aibă loc un mare festival na
țional la care vor participa 
15.000 de tineri.

Numeroase 
manifestări în Austria

Acțiunile tineretului austriac 
în cinstea Festivalului au în
ceput încă la sfîrșitul anului 
trecut, odată cu desfășurarea 
unei mari serbări la care și-a 
dat concursul ansamblul ar
tistic ai Organizației Tineretul 
liber austriac. In prezent, în 
întreaga țară au loa serbări 

ii și fapte
față și de a promova o poli
tică externă conformă cu a- 
ceastă realitate.

Atrage atenția faptul că^ 
după aceste declarații, S.U.A. 
au început din nou să-și de
plaseze unitățile militare pe 
autostrada Berlin-Helmstedt, 
care trece pe teritoriul Repu
blicii Democrate Germane.

In Occident, continuă auto
rul, se întocmesc diferite pro
iecte tinzînd la încălcarea su
veranității R. D. Germane. 
Dacă asemenea proiecte ar fi 
alcătuite de persoane particu
lare, ele ar putea stârni numai

Un articol 
din ziarul „Pravda"

rîsul. Ele însă sînt elaborate 
în instituții de stat de răspun
dere. în afară de aceasta ele 
sînt prezentate spre examina
re Uniunii Sovietice.

Caracterul absurd al acestor 
„proiecte44 este bătător la ochi. 
Ba se face propunerea ca 
Berlinul occidental să fie unit 
cu Germania occidentală prin- 
tr-un „coridor", asupra căruia 
să nu se extindă suveranitatea 
Republicii Democrate Ger
mane, ba se discută un pro
iect de creare a unei „admi
nistrații internaționale** care 
să dispună de căile de comu
nicație ale R.D.G. Orice ar 
propune autorii unor aseme
nea „proiecte44, din ele reiese 
întotdeauna lipsa dorinței de 
a privi adevărul- în față și de 
a recunoaște că R. D. Germa
nă este un stat suveran ca 
oricare altul. 

organizate sub semnul Festi
valului. Au început de ase
menea colectele de fonduri 
pentru acoperirea cheltuieli
lor legate de deplasarea de
legației austriaca care va 
pleca la Helsinki. Planul de 
măsuri întocmit de Comitetul 
austriac de pregătire a Festi
valului prevede organizarea 
unor turnee de fotbal, volei și 
tenis de masă, precum și pre
zentarea de filme înfățișînd 
aspecte de la Festivalurile 
precedente.

Un concurs 
de desene ale copiilor

Sub lozinca „Prietenie între 
popoare' în zilele Festivalului, 
va fi organizată o expoziție 
internațională de desene ale 
copiilor în vederea căreia Co
mitetul internațional de pre
gătire, organizațiile finlande
ze de copii și autoritățile fin
landeze au organizat un con
curs internațional.

La concurs pot participa 
copii în vîrstă pînă la 15 ani, 
cele mai bune lucrări fiind 
distinse cu cinci medalii de 
aur și 15 premii întâi.

Comitete de pregătire 
în 5. U. A.

In ciuda numeroaselor pie
dici puse de cercurile reac
ționare din S.U.A. în calea 
participării tineretului ameri
can la Festivalul mondial de 
la Helsinki, în diferite orașe 
din S.U.A. se desfășoară pre
gătiri intense ale tinerilor. 37 
de reprezentanți ai unor or
ganizații de tineret și studen
țești s-au întrunit în orașul 
Chicago și au hotărît crearea 
Comitetului național din S.U.A. 
de pregătire pentru Festivalul 
Mondial al Tineretului și Stu
denților. Comitetul a hotărît 
să desfășoare o popularizare 
bogată a țelurilor Festivalului.

Comitet© locale de pregă
tire a Festivalului au fost în
ființate în orașele New York, 
Chicago, San-Francisco, Los 
Angeles, Detroit, Philadelphia

Personalități de frunte 
sprijină Festivalul

In aceste zile pe adresa 
Comitetului internațional de 
pregătire a Festivalului so
sesc sute de mesaje de salut 
din partea diferitelor perso
nalități politice, a oamenilor 
de artă și știință, a reprezen
tanților organizațiilor d© ti
neret, a sportivilor etc. Prin
tre cei care au trimis mesaje 
s© află regele Nepalului, Ma
hendra Bir Bikram, președin
tele Republicii Cuba, Osvaldo 
Dorticois Torrado, Gheorghi 
Traikov, prim-vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri al 
R.P. Bulgaria, M. Soedjono, 
ministru însărcinat cu relațiile 
cu organizațiile populare din 
Indonezia, John Bernal, preșe
dintele Consiliului Mondial al 
Păcii, Andreas Ziartides, se
cretar general al Federației 
muncitorești pan-cipriote, com
pozitorul danez Thorkild 
Knudsen, balerina sovietică 
Galina Ulanova, Gustav Adolf 
Schur, campion mondial de 
ciclism, șl mulți alții.

Organizatorii zarvei despre 
f,dreptul44 puterilor occidentale 
de a avea acces necontrolat 
în Berlinul occidental urmă
resc un scop cît se poate de 
evident. Cel care ar recunoaș-' 
te acest „drept", ar recunoaște 
implicit și „dreptul" puterilor 
occidentale de a călca în pit 
cioare suveranitatea Republic 
cii Democrate Germane.

A spera că R. D. Germană^ 
precum și prietenii și aliații 
ei vor fi de acord cu așa ceva 
înseamnă a se legăna în ilu
zii periculoase. Uniunea So
vietică nu va accepta nicioda
tă vreo hotărîre care să știrt 
bească în cît de mică măsură 
drepturile suverane ale Re
publicii Democrate Germane. 
După încheierea Tratatului de 
pace, Republica Democrată 
Germană își va exercita su
veranitatea asupra mijloacelor 
de comunicație care trec pe 
teritoriul ei atât pe pămînt, cît 
și în apă sau în aer. Pentru 
puterile occidentale ar fi util 
să înțeleagă și să recunoască 
acest fapt. Partea sovietică 
face tot ce este posibil ca 
problema încheierii tratatului 
de pace și a normalizării pe 
această bază a situației din 
Berlinul occidental să fie, în 
sfîrșit, rezolvată. Scopul Uni
unii Sovietice este de a găsi 
o rezolvare de comun acord 
care să fie acceptabilă pentru 
toți parti cipanții la tratatul 
de pace. Dar nimeni nu tre
buie să considere dorința da 
tratative a Uniunii Sovietica 
ca o posibilitate de a tărăgăna 
la infinit rezolvarea problemei 
Tratatului de pace german. 
Tratatul de pace cu Germa
nia va fi semnat.
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