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Pe scurt, angajamentele co
lectivului uzinei noastre pen
tru anul 1962 în întrecerea 

v socialistă sînt următoarele:

• Sd realizăm planul pe 
1962 la producția globală 
în proporție de 103 la sutâ 
Iar la producția marfă în 
proporție de 101,5 la 
sută;

• Să 
de cea
• să 

lei economii
lei beneficii

realizăm produse 
mai bună calitate;
realizăm 6.000.000 

și 3.000.000 
peste plan;

• să economisim 1.200 
tone metal și altele.

După cum se vede, anga
jamente importante, la înde
plinirea cărora e necesar să- 
și aducă contribuția fiecare 
muncitor, tehnician și inginer 
din uzină. De fapt, de la a- 
ceastă idee am și pornit 
atunci cînd comitetul U.T.M. 
al uzinei și-a stabilit ca prin
cipală sarcină să antreneze la 
îndeplinirea angajamentelor 
luate în întrecerea socialis
tă pe fiecare utemist, pe fie
care tînăr din uzină.

în mod practic iată ce am 
făcut pentru îndeplinirea a- 
cestei sarcini.

După cum se știe, princi
palul în buna desfășurare a 
întrecerii socialiste este ca 
fiecare muncitor, fiecare echî- ’ 
pă, brigadă, atelier și secție 
să-și aibă stabilite angaja
mente mobilizatoare în între
cere, angajamente pentru în
deplinirea cărora să lupte cu 
toată ardoarea. Iată de ce, 
pornind la mobilizarea fiecă
rui tînăr în întrecere, pe lîn- 
gă munca politică și organi
zatorică desfășurată pentru ița 
explica fiecărui tînăr însem
nătatea participării la întrece
rea socialistă, comitetul U.T.M. 
a luat măsura să ajute pe 
fiecare tînăr să-și stabilească 
angajamente concrete, 
lizatoare.

în acest scop, în 
secție din uzină s-au 
zat adunări generale 
deschise în cadrul cărora au 
fost expuse sarcinile îzvorîte 
din Directivele C.C. al P.M.R. 
privind criteriile principale 
ale întrecerii socialiste pre
cum și angajamentele luate 
de colectivul uzinei și felul 
concret, contribuția prin care 
tinerii din secția respectivă 
pot participa la realizarea lor. 
Apoi, maiștri, tehnicieni și in
gineri tineri au fost mobili
zați să ajute pe tinerii mun-

citorl în stabilirea concretă a 
angajamentelor, a căilor .prin 
care pot fi ele îndeplinite, ți- 
nînd seama de specificul și 
problemele fiecărei secții în 
parte. Tinerii din secțiile con
strucții metalice, forjă, turnă
torie au fost sprijiniți să-și 
ia angajamente în mod deo
sebit în ce privește gospodă
rirea metalului, cei de la scu- 
lăria generală să stabileas
că măsuri în ce privește îm
bunătățirea continuă a cali
tății sculelor, dispozitivelor, 
verificatoarelor etc.

Aș vrea să dau unele exem
ple în acest sens. Tinerii Nae 
Cristea, Pavel Carol, Nicolae 
Grigore din secția mecanică 
s-au angajat ca lunar să-și 
îndeplinească sarcinile de plan 
cu 4 zile înainte de termen și 
să economisească fiecare prin 
mai buna gospodărire a scu
lelor și materialelor cîte 600 
lei. Echipa condusă de Cristea 
Ion de la turnătoria de meta
le neferoase și-a propus să 
termine planul anual cu 20 
zile mai devreme, să reducă 
rebuturile de la 4,3 la sută 
(coeficientul admis) la 2,7 la 
sută. Echipa va economisi în 
anul acesta 40.000 lei. Firește, 
exemple se mai pot da multe. 
Ceea ce aș vrea să subliniez 
este faptul că în cel mai scurt

DUMITRU PĂDURE 
secretarul comitetului U.TJd., 
Uzinele „23 August? București
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Elevi din anul I al Șco
lii de meserii din Timi
șoara la ora de practica.

Foto : I. CUCU

- - - - - - In regiunile Oltenia - - - - -  
și Mureș-Autonomă Maghiară 

s-a incheiat colectivizarea agriculturii

Aspect de muncă la Uzinele de utilaj petrolier și chimia 
din București

Foto: AGERPRES

Fier vechi
De cîtva timp tinerii din 

satul Olteanca, comuna Se- 
garcea-Vale, raionul Turnu 
Măgurele au intesificat acți
unea de colectare a fierului 
vechi. In numai trei luni ei 
au colectat 27.000 kg de fier 
vechi. La obținerea acestui re-

ofelăriilor
zultat o contribuție însemnată 
și-au adus-o tinerii colecti
viști de la G.A.C. „Filimon 
Sîrbu“ care au primit di
ploma de fruntași pe regiune 
la colectarea fierului vechi.

IANA MIHAI
tîmplar

aful care se cheamă 
Zăvoiu, și este chiar 
așezat înfr-un zăvoi, 
aproape de apa Ar
geșului, n-are mai 
mult de 300 de fa
milii și în iarna asta

toate aceste 3Q0 de familii au 
întemeiat o gospodărie colectivă 
care se cheamă și ea „Zăvoiul".

Aveau 400 de hectare de pă
mînt fărâmițat în pogoane pe care 
lucra fiecare cum îl ducea capul 
și de pe care se străduia să scoa
tă ce-i trebuie.

Au acum 400 de 
pămînt întins și bun 
să-l lucreze laolaltă, 
Iile agriculturii socialiste — 
pămînfu,’ va produce mai mult.

Vor crește animale de produc
ție, vor cultiva zarzavaturi și le
gume, ramură agricolă la care se 
pricep.

Oamenii știu bine pe ce drum 
au pornit, știu că vor trăi mai 
bine, și că satul în care trăiesc 
are să se schimbe la față. Toate 
aceste lucruri au rodit în mintea 
lor chibzuind îndelung la cele vă
zute prin gospodăriile prin care 
au fost în vizită sau citind, sau 
pur și simplu judecind la ceea ce 
prevede Statutul gospodăriei co
lective.

Așadar, în sat începe altă via
ță. Dar cum ? Pe ce să pui mina 
mai întîi î Ce trebuie să facă ei

pentru ca începutul să fie bun și 
să ajungă cît mai repede la rezul
tatul pe care-l vor.

Zilele astea nu vă închipuiți 
cît sînt de importante și cît de 
mult îi frămîntă pe oameni gîn- 
dul acestui început de drum.

începutul acesta... începe cu 
primele măsuri de organizare.

gadier bun. „Lasă oamenii să 
chibzuiască..." Unele propuneri au 
fost respinse de adunare . în cele 
din urmă, unul din brigadieri a 
fost ales : Predescu Marin.

— E bun, e foarte bun. E băiat 
cu știință de carte, cu pricepere.

Marin Predescu e utemist. Da
că oamenii în vîrstă s-au oprit cu

hectare de 
pe care or 
după regu-

P

Comitetului Central 
al Partidului Muncitoresc Romîn 

Tovarășului Gheorghe Gheorghiu-Dej
Comitetul regional de partid și Sfatul popular regional 

Oltenia raportează cu bucurie conducerii partidului că în 
regiunea noastră s-a încheiat cu succes colectivizarea agri
culturii.

Un număr de 338.291 familii de țărani s-au unit în 615 
gospodării agricole colective care dețin 940.150 hectare.

îndeplinirea cu succes a sarcinii trasate de Congresul al 
III-lea al partidului cu privire la colectivizarea agriculturii 
este rodul muncii politice și organizatorice desfășurate de 
organele și organizațiile de partid și de sfaturile populare 
în rîndul maselor țărănimii, care a urmat cu încredere în
demnul partidului și a pășit pe calea gospodăriei colective, 
calea vieții noi, îmbelșugate și fericite.

Documentele Plenarei C.C. al P.M.R. din iunie-iulie 1961 
și ale Consfătuirii pe țară a țăranilor colectiviști au avut 
un puternic ecou în regiunea noastră.

Țărănimea s-a convins pe baza faptelor de superioritatea 
gospodăriei colective. Producțiile realizate de colectiviști în 
anul 1961 au depășit pe cele obținute de întovărășiți cu 
peste 400 kg grîu și mai bine de 600 kg porumb la ha. Gos
podăriile colective din Piscu Nou. Afumați. Piscu Vechi, 
Măceșu de Sus și altele au obținut de pe întreaga suprafață 
cultivată cu porumb o producție medie de peste 3.000 kg 
la hectar, iar gospodăria colectivă din Seaca de Cîmp a rea
lizat de pe întreaga suprafață mai mult de 5.000 kg porumb 
boabe la hectar.

S-a dezvoltat mult sectorul zootehnic. Numărul animale
lor proprietate obștească a crescut în anul 1961, față de 
1960, cu 180 la sută la bovine, din care vaci eu 198.5 la 
sută, la porcine cu 263 la sută și la ovine cu 130 la sută.

Datorită sporirii producției vegetale și animale un număr 
de 153 gospodării agricole colective au devenit milionare

COMITETUL REGIONAL OLTENIA 
AL PARTIDULUI MUNCITORESC ROMÎN

SFATUL POPULAR AL REGIUNII OLTENIA
(Continuare în pag. a 3-a)

Comitetului Central 
al Partidului Muncitoresc Romîn 

Tovarășului Gheorghe Gheorghiu-Dej
Comitetul regional de partid și Comitetul executiv al. 

Sfatului popular al regiunii Mureș-Autonomă Maghiară ra
portează Comitetului Central că sarcina trasată de Congre
sul al III-lea al partidului cu privire la colectivizarea agri
culturii a fost îndeplinită cu succes în regiunea noastră.

Un număr de 126.871 familii de țărani muncitori romîni, 
maghiari, germani și-au unit cele 395.301 ha de pămînt în 
506 gospodării colective.

încheierea colectivizării agriculturii în regiunea noastră 
demonstrează încrederea țărănimii muncitoare în politica 
Partidului Muncitoresc Romîn, hotărîrea ei nestrămutată de 
a lupta umăr la umăr cu clasa muncitoare pentru desăvîr- 
șirea construcției socialiste în scumpa noastră patrie, Repu
blica Populară Romînă.

Un rol important în atragerea țăranilor întovărășiți și cu 
gospodării individuale pe calea gospodăriei colective l-au 
avut rezultatele obținute de gospodăriile agricole colective 
fruntașe. Față de țăranii cu gospodărie individuală, gospodă
riile colective au obținut în anul 1961 o producție medie la 
hectar mai mare cu 300 kg la grîu, 410 kg la secară, 570 kg 
la orz etc. ; 66 gospodării colective au obținut peste 1.800 
kg grîu la ha, 19 gospodării colective peste 3.000 kg porumb 
boabe la ha, 25 gospodării peste 18.000 kg cartofi la ha, iar 
30 de gospodării, care s-au specializat în cultivarea sfeclei 
de zahăr, au realizat producții medii de peste 25.000 kg sfeclă 
de zahăr la ha.

Succese de seamă s-au obținut și în dezvoltarea creșterii 
animalelor — ramură pentru care în regiunea noastră există 
condiții deosebit de favorabile. Numai în anul 1961 gospo-

COMITETUL REGIONAL MUREȘ-AUTONOMĂ 
MAGHIARĂ AL PARTIDULUI MUNCITORESC ROMÎN

SFATUL POPULAR AL REGIUNII 
MUREȘ-AUTONOMĂ MAGHIARĂ

(Continuare în pag. a 3-a)

S-a încheiat de asemenea colectivizarea agriculturii în raioanele:

• BOTOȘANI (regiunea Suceava) • SF. GHEORGHE (regiunea Brașov)

Noi mărci de oțeluri 
de calitate superioară

Siderurgiștii au 
realizat în ultimul 
timp noi mărci de 
oțeluri și profile de 
laminate utilizate la 
fabricarea tractoa
relor, autovehicule
lor, utilajelor petro
liere și miniere. 
Printre acestea se 
numără oțeluri cu 
un conținut mai 
redus de materiale 
deficitare pentru 
aliere, dar cu rezis-

tență mai mare, la
minate pentru ar
marea exploatărilor 
minere care se pot 
utiliza de mai mul
te ori și înlocuiesc 
în bune condițiuni 
lemnul de mină etc.

Datorită calității 
superioare a noi
lor produse ale 
industriei noastre 
siderurgice, se pre
lungește durata de 
funcționare a mași-

nilor și utilajelor la 
care sînt folosite. 
Totodată aceasta 
duce la o scădere a 
consumului de me
tal cu circa 30 la 
sută.

Anul acesta ur
mează să se reali
zeze circa 20 de 
mărci noi de oțeluri 
de calitate supe
rioară.

(Agerpres)

nu numai munca brigăzii dar în
suși belșugul așteptat de colecti
viști, atunci Marin va ști cit de 
mare încredere au avut în el oa
menii.

Au mai fost aleși acolo și șefii 
de echipă. Au fost aleși și vîrst- 
nici și tineri contînd 
cit priceperea și

nu afît vîrsta 
destoinicia.

RĂSPUNDERILE
ÎNC

Trebuie împărfite brigăzile, echi
pele, trebuie aleși brigadierii, șe
fii de echipă, comisia de inven
tariere.

Joi, 8 martie, zi cu ploaie și 
lapovifă, s-au finut adunări gene
rale pe brigăzi. Cele două bri
găzi și-au ales brigadieri și șefi 
de echipă.

— Propunefi pe cineva briga
dier, un om priceput, gospodar și 
drept I

Oamenii stăteau In cumpănă, 
prezidiul aștepta... Nu-i nici o gra
bă, dacă-i vorba să alegi un bri-

Cargoul românesc „Victoria" 
a plecat în cursa lungă

Zilele acestea a plecat m 
cursă lungă noul cargou ro- 
mînesc „Victoria" de 4.500 
tone. Alte nave similare vor 
fi.lansate la apă în lunile ur
mătoare.

Dotată cu un număr tot 
mai mare de nave, flota ma
ritimă comercială a R. P 
Rornîne și-a sporit an de an

capacitatea de transport. Anul 
acesta, navele noastre trans- 
sportă de două ori mai multe 
mărfuri decît se transportau 
în anul 1959.

Pînă la sfîrșitul anului, 
flota maritimă conqercială va 
mai . primi noi nave a căror 
capacitate de transport echi
valează cu aceea a tuturor

vaselor comerciale existente 
în țara noastră în anul 1948. 

Vasele comerciale romî- 
nești circulă, în prezent, pe un 
număr mare de linii maritime 
transportînd în cele mai în- 

’depărtate țări din lume dife
rite mărfuri și utilaje.

(Agerpres)

EPUTULUI
alegerea la el, înseamnă că-i în- 
tr-adevăr un tînăr destoinic.

Un tînăr din organizația U.T.M. 
a primit o răspundere mare. A- 
cum poate că încă nu-și dă sea
ma pe deplin de treburile serioa
se ce-l așteaptă. Dar mai tirziu, 
cînd el va trebui să organizeze 
munca a peste 150 de oameni 
care vor lucra pe 200 de hectare, 
și vor trebui chibzuite atîtea și 
atîtea lucruri, cînd va trebui să 
învețe și să știe agrotehnica și 
arta de a lucra cu oamenii, cînd 
el va ști că în răspunderea lui stă

ca 
Ba-

Prinfre ei sînt și nume 
Pană Gh. Marin, Tufă M. Ilie, 
dea I. Mihai, Florea P. Gheorghe 
oameni tineri, ceea ce înseamnă 
că și-au cîștigat băieții un nume 
bun în sat.

Vor avea și ei răspunderile lor. 
La asta se gîndesc acum, cînd 
stau gravi și parcă privesc undeva 
departe.

N-au avut mult de așteptat pînă 
să ia act de primele lor atribu
ții cu unii ce sînt puși să răs
pundă de munca altor 20-30 de 
oameni.

Seara s-a finut prima ședință 
de lucru a șefilor de echipă. Su
biectul discuției : „Ce facem 
mîine".

— De mîine, dacă stă ploaia, 
începem munca pe cîmp.

Este de cărat pe cîmp gunoi de 
grajd, acolo unde va fi grădina 
de zarzavaturi, unde se va cultiva 
porumb, cartofi și ceapă. Șefii de 
echipă au luat notă.

Trebuie pregătit însămînfatul 
ovăzului, al tutunului, al cartofilor. 
Asta, ca lucru pe cîmp...

— Să fie pregătite atelajele și 
oamenii să fie anunțați că o să 
mergem cu toții la pădure să a- 
ducem lemnele pentru construcții. 
Trebuie să începem să ridicăm 
grajdurile, magazia și pătulele. 
Planurile sînt gata. Inginerii de la 
raion au venit și ne-au făcut pla
nurile și-acuma trebuie să ne a- 
pucăm de lucru...

Cuvintele bătrînului vice
președinte Petre Gh. Radu sînt 
ascultate în liniște și înțelese. Și 
uneori cîte o voce se desprinde 
din tăcere să facă o propunere 
ori să îndrepte o scăpare în chib
zuiala vicepreședintelui.

Și, știți, pînă acum cîteva ore, 
oamenii aceștia habar n-aveau că 
vor fi șefi de echipă. Nu-i nici un 
miracol. Toate aceste lucruri i-au

MIHAI CARANFEL

(Continuare în pag. a 3-a)

în sprijinul noilor 
gospodării colective

Organizațiile de partid șl «faturile populare din regiunile 
și raioanele în care s-a terminat colectivizarea agriculturii 
întreprind numeroase acțiuni pentru a sprijini noile gos
podării agricole colective în activitatea lor economică și 
organizatorică.

Iași
In raioanele Birlad, Huși, 

Vaslui și Negrești din regiu
nea Iași, pregătirile pentru 
campania agricolă se împle
tesc cu munca pentru întări
rea economioo-organizatorică a 
G.A.C. Și în aceste raioane au 
fost alcătuite colective compu
se din ingineri, tehnicieni, 
contabili care ajută G.A.C. ti
nere în organizarea muncii, 
împreună cu conducerile gos
podăriilor, membrii acestor co
lective întocmesc schițe pen
tru organizarea teritoriului și 
modul de folosire a terenului, 
alcătuiesc brigăzi, lucrează la 
defalcarea sarcinilor de pro
ducție, la repartizarea pe bri
găzi a terenului și inventaru
lui. Aproape 80 de președinți 
și brigadieri cu experiență din 
G.A.C. mai vechi sprijină uni
tățile nou înființate să-și or
ganizeze producția.

Pentru a obține o recoltă 
bogată, G.A.C. au transportat 
pe cîmp mari cantități din în- 
grășămintele naturale prevăzu
te în plan. In G.A.C. din ra
ionul'Huși se transportă acum 
toate rezervele de îngrășă
minte pe loturile destinate să

se obțină 5.000 kg porumb 
boabe la ha pe teren neirigat.

G.A.C. își procură un număr 
sporit de animale. Numai gos
podăriile din raioanele Birlad 
și Huși și-au cumpărat în 
ultimul timp din fond propriu 
și cu credite acordate de stat 
aproape 100 vaci.

Maramureș
In sprijinul noilor gospodă

rii din regiunea Maramureș au 
fost trimiși 150 de ingineri și 
tehnicieni agronomi care îm
preună cu 250 de președinți, 
brigadieri și contabili din 
G.A.C. mai vechi ajută consi
liile de conducere la întocmi
rea planurilor de producție, 
organizarea muncii și la apli
carea altor măsuri pentru va
lorificarea posibilităților crea
te de colectivizare, pentru 
sporirea producției agricole, 
vegetale și animale. G.A.C. 
Mireșu Mare acordă în pre
zent sprijin colectiviștilor din 
satele vecine, împărtășindu-le 
din experiența sa în dezvolta
rea ramurilor aducătoare de 
venituri.

In noile gospodării colective 
au sosit, de curînd și comi
țiile de amplasare a construc

țiilor gospodărești. în comuna 
Boiu Mare din raionul Som- 
cuța, aceste comisii împreună 
cu colectiviștii și organele lo
cale au și stabilit locurile un
de vor fi ridicate grajdurile 
și celelalte construcții gospo
dărești. Aceste lucrări au fost 
terminate și în alte comune 
printre care Fărcașa, Pribi- 
lești, Tămaia, Buzești și al
tele.

Ploiești
în fiecare gospodărie colec

tivă din regiune a fost re
partizat cîte un inginer sau 
tehnician agronom care răs
punde pe toată durata ciclu
lui de producție de buna des
fășurare a activității gospodă
riilor. In noile G.A.C. au veait 
președinți și brigadieri din 
cele 60 de gospodării milio
nare și multimilionare ca 
Baba Ana, Ciorăști, Vîlcele, 
Nicolești etc., precum și din 
alte gospodării fruntașe din 
regiune. Cu sprijinui lor, au 
fost întocmite planurile de 
producție, s-a trecut la orga
nizarea brigăzilor, la instrui
rea brigadierilor și a șefilor de 
echipă asupra sarcinilor pe 
care le au în organizarea și 
normarea muncii. Pentru ca 
noii colectiviști să învețe din 
experiența înaintată se orga
nizează în continuare vizite 
ale acestora în gospodăriile 
mai vechi, fruntașe.

(Agerpres)

Tînănil tractorist Nicolae Mihai de la S.M.T. Fetești 
este hotărît să execute numai lucrări de bună calitate și 
în timp optim. Iată-1 la însămînțatul mazărei pe ogoarele 

G.A.C. din satul Buliga.
Foto : S. NORU

Poșta 
eroilor noștri

ncă un erou de re
portaj care a căpă
tat repede popu
laritate în rîndu| ci
titorilor. E vor
ba de tînăra munci
toare Maria Bobu- 
șanu de la Uzinele

textile ,,Moldova”, eroina reporta
jului „O fată obișnuită", publicat 
cu mai multe săptămînj în urmă 
în paginile ,,Scînteii tineretului”. 
Zeci și sute de tineri din toata 
colțurile țării au aflat cum mun
cește și cum trăiește Maria. „Fără 
s-o cunoască, fără să o fi văzut 
vreodată”, după cum se exprimă 
un tînăr muncitor din Cluj, au fă
cut din ea unul din bunii lor prie
teni, văd în ea un tovarăș drag, 
cu cere se pot sfătui, văd în ea un 
exemplu demn de urmat. Lucrul 
acesta reiese cu claritate din ze
cile de scrisori primite de Maria 
Bobușanu.

Recent am fost la Uzinele texti
le „Moldova” din Botoșani și am 
răsfoit corespondența ei.

— Abia prididesc să răspund 
la ele, mi-a mărturisit ea. La a- 
cestea, continuă Maria, arătîn- 
du-mi unul din teancuri, am răs
puns. Celorlalte urmează să le răs
pund.., Nu mă lasă inima să trec 
peste vreuna...

lată una dintre aceste zeci de 
scrisori. E trimisă din Buzău de 
către Gheorghe Patru, secretarul 
organizației U.T.M. dintr-o sub
unitate militară.

i,Atitudinea pe care ați luat-o 
dumneavoastră în adunarea U.T.M., 
ca tovarășa Aurora să nu fie mu
tată în alt colectiv de muncă, a 
fost foarte justă, pentru că în fe
lul acesta i-ați dat posibilitate 
să-și capete încrederea în colec
tiv. Se vede că în calitatea dum
neavoastră de secretară a comi
tetului U.T.M. de secție știți să 
munciți bine cu oamenii, aveți o 
experiență bogată, îi scrie el. Vă 
felicit pentru atitudinea dv. îna
intată”.

Tînăruk Florin Marinescu, elev 
la o școală de maiștri din Rîmni- 
cu Vîlcea, o roagă pe Maria să-i 
împărtășească mai multe din acti
vitatea ei.

„Peste patru luni de zile termin 
școala, îi scrie el Măriei. Și o să 
mă întorc maistru în uzina dig

care am plecat. Am lucrat și pînă 
acum cu oamenii* dar în noua 
mea calitate știu că o să mi se 
ceară mai mult, lată de ce vreau 
să-mi împărtășiți din experiența 
dumneavoastră în munca cu oa-t 
menii...”

Mariana Bălan din Giurgiu își 
exprimă dorința arzătoare să poată 
ajunge și ea o muncitoare harnică, 
prețuită de tovarășii de muncă. 
„Am șasesprezece ani, îi scrie Ma
riana, și sînt practicantă la 
I.O.I.L „Steagul roșu", secția de 
covoare. în curînd voi fi calificată 
în meseria pe care mi-am ales-a 
și atunci am să mă străduiesc 
din răsputeri, așa cum faceți și 
dumneavoastră în colectivul în 
care munciți, ca să obțin rezultate 
dintre cele mai bune în muncă.

Zeci de scrisori sosite din toate 
colțurile țării. La multe din ele 
Maria a răspuns. S-a străduit ca 
fiecărei întrebări să-i dea răspun
sul cel mai potrivit. Am în fată 
ciornele unora dintre aceste răs
punsuri. Răspunsurile la scrisorile 
lui Gheorghe Patru, Florin Mari
nescu și ale tuturor celor care o 
roagă să le împărtășească din ex
periența ei în munca cu oamenii, 
se întind pe pagini întregi. Maria 
le povestește amănunțit despre 
greutățile și succesele colectivu
lui în care lucrează. „Opi
nia colectivului, ajutorul lui e lu
crul cel mai de preț cînd e vorba 
să îndrepți o situație, să-| ajuți 
pe unul care greșește. Toată baza 
în munca cu oamenii trebuie s-o 
aj în colectiv, în atitudinea lui".

Pe Domnica Vochin, care vrea 
să ajungă o bună corespondentă 
voluntară, o sfătuiește ca în
totdeauna să fie în centrul 
tuturor preocupărilor majore 
din școală și din orașul ei, 
să nu ocolească niciodată clocotul 
viefii, să citească ziarele și re
vistele cu multă atenție, să ci
tească multa literatură, așa cum 
face ea.

Zi de zi, în timpul liber, Maria 
stă aplecată la masă, scrie și ci
tește. Acum, Maria Bobușanu, pe 
lîngă vechile și obișnuitele preo
cupări, mai are una : aceea de a 
le răspunde zecilor de prieteni 
noi pe care și' i-a făcut.

C. DIACONU



CUM SÎNT PREGĂTIȚI -i 
VIITORII SERALISTI »

An de an, Combinatul side
rurgic Hunedoara se dezvoltă 
într-un ritm impetuos. Pentru 
a stăpînl tehnica nouă, pentru 
a da produse de cea mai bună 
calitate, tinerii siderurgiști 
hunedoreni, cu aceeași pasiune 
cu care muncesc pentru a da 
oțel, fontă și laminate de ca- 
litate superioară, luptă să-și 
ridice necontenit calificarea 
profesională, să devină oa
meni cu o largă pregătire cul- 
tural'-politică.

Dînd curs dorinței firești a 
tinerilor siderurgiști de a în
văța, conducerea combinatului 
nostru, sub îndrumarea comi
tetului de partid, a acordat o 
atenție deosebită bunei organi
zări a procesului de învăță- 
mînt. Astfel, combinatul nos
tru s-a transformat într-o u- 
zină-școală. în afară de gru
pul școlar profesional și teh
nic, înființat pe lîngă combi
nat, pe lîngă zecile de cursuri 
de ridicare a calificării profe
sionale, funcționează o școală 
medie serală ce dispune de 27 
săli de clasă, laboratoare, și 
un corp didactic cu o bogată 
experiență pedagogică. An de 
an, zeci de tineri siderurgiști 
hunedoreni absolvă cu succes 
școala medie. Numai în anul 
școlar 1961—1962, un număr 
de aproape 900 de tineri side
rurgiști frecventează cu regu
laritate cursurile școlii medii.

Cunoștințele de matematică, 
fizică, chimie și altele, acumu
late la școala medie serală, a- 
jută pe elevii muncitori din 
secțiile comb’natului să stăpî- 
nească mai bine utilajele la 
care lucrează, să rezolve cu 
mai multă competență proble
mele tehnice pe care le ridică 
procesul de producție.

Ținînd seama de dorința 
mereu crescîndă a tinerilor si
derurgiști hunedoreni de a-și 
completa studiile medii — în 
anul școlar 1962—1963 numă
rul elevilor muncitori va creș
te cu aproximativ 250 de ti
neri — comitetul U.T.M. al 
combinatului în colaborare cu 
comisia de recrutare a elevi- 
lor-muncitori, sub îndrumarea 
comitetului de partid, a luat

rourile organizațiilor de bază 
U.T.M. au discutat cu fiecare 
tînăr arătîndu-i răspunderea 
ce-i revine în calitate de elev 
muncitor. Paralel cu această 
activitate, au fost create con
diții necesare funcționării 
cursurilor.

Ținînd seama că frecvența 
la cursuri este un factor prin
cipal în pregătirea viitorilor 
seraliști, comitetul U.T.M. a

Ne scrie postul de corespondenți voluntari 
ai „Scînteii tineretului" de la Combinatul 

siderurgic Hunedoara

o serie de măsuri de pregăti
re și recomandarea celor mai 
merituoși tineri pentru a-și 
completa studiile medii. Ast
fel, la începutul lunii ianua
rie, în fiecare organizație de 
bază U.T.M. s-au organizat 
discuții cu tema „De ce este 
necesar să ne completam stu
diile4^ Cu ocazia acestor dis
cuții s-a arătat tinerilor minu
natele condiții de studiu crea
te de partid și statul nostru 
democrat-popular, li s-a ară
tat cum prim-oțelarul Ion Pro
dan, strungarul Budușan Ion, 
sudorița Mitroi Aurelia, oțela- 
rul Ion Rusan și alți elevi- 
muncitori hunedoreni, apli- 
cînd în practică cunoștințele 
acumulate la școala medie, 
reușesc să fie fruntași în pro
ducție. Curînd, roadele muncii 
politice dusă de organizațiile 
U.T.M. din combinat au în
ceput să se arate. In scurt timp 
un număr mare de tineri și-au 
manifestat dorința de a-și 
completa studiile medii. Bi-

propus conducerii combinatu
lui să încadreze pe cursanți în 
schimburi de muncă care să le 
permită să participe la toate 
cele 12 ore de pregătire săp
tămânală. Această propunere a 
fost aprobată. De asemenea, 
comitetul U.TJd. ține săptamî- 
nal legătura cu profesorii ur
mărind atent modul cum se 
desfășoară cursurile, cum par
ticipă tinerii muncitori la a- 
cesrea.

în afară de cei ce frecven
tează cursurile de pregătire, 
un număr de circa 150 tineri 
siderurgiști hunedoreni, înde
plinind condițiile necesare, ur
mează să se prezinte direct la 
concursul de verificare a cu
noștințelor pentru a intra la 
învățămîntul 
Mulți dintre 
de 3-4 
sională 
tați în

zică și chimie. Pentru ajuto
rarea lor la învățătură, ar fi 
bine ca membrii comitetului 
U.T.M. al combinatului nostru 
să organizeze pe secții, grupe 
de studiu, unde tinerii ingineri 
și tehnicieni să-i ajute pe vii
torii seraliști pentru a se pre
zenta cît mai bine pregătiți la 
examenul de admitere în școa
la medie serală.

Pînă la concurs au mai 
rămas cîteva luni. Acest timp 
este suficient pentru pregăti
rea tinerilor muncitori care în 
anul școlar 1962—1963 vor de
veni elevi ai școlii medii se
rale. Comitetul U.T.M. al com
binatului nostru, acordînd în 
continuare atenția cuvenită 
pregătirii viitorilor seraliști, 
va ajuta eficient pe toți tine
rii siderurgiști hunedoreni 
propuși să-și completeze stu
diile, să treacă cu succes exa
menul de admitere în școala 
medie serală.

PURTUC MIHAI 
maistru 

GÂMAN lambrache 
macaragiu

I.a colțul pionierului de la Școala de 8 ani din comuna 
Turț, loianul Oaș, instructocrrea superioara Bonea Ecate- 
iina, pe care o vedeți în fotografie, sta de vorba adesea 

cu pionierii.
Foto: AGERPRES

Stiăzile au anunliii

• •

Toți tinerii uzinei
în întrecere

(Urmare din pag. l-a)

timp, absolut toți tinerii din 
uzină vor avea stabilite anga- 
jam.ej'ite concrete. în întrecere, 
fiecare va ști cu .ce va con
tribui el personal la îndepli
nirea angajamentelor întregu
lui colectiv al uzinei. Despre 
aceasta am discutat recent și 
într-o ședință a comite
tului U. T. M. pe uzină cu 
responsabilii cu problemele 
producției și calificării din 
birourile U.T.M. din secții.

Pe linia sprijinirii tinerilor 
în întrecere, din inițiativa co
mitetului U.T.M., în secția mo
toare s-a creat un colectiv de 
tineri ingineri, tehnicieni și 
muncitori cu înaltă calificare, 
care studiază cele mai bune 
metode de lucru pentru a fi 
generalizate ca și posibilități
le de îmbunătățire a calității 
produselor, de aplicare a unei 
tehnologii avansate de fabri
cație a noilor motoare de 
mare capacitate.

Ocupîndu-se de mobilizarea 
tineretului în întrecerea so
cialistă, comitetul U.T.M. a a- 
cordat o mai mare atenție 
pregătirii profesionale a tine
rilor. Stăpînind mai bine pro
cesul de producție, tehnica 
nouă aceștia vor reuși să-și 
îndeplinească în mod exem
plar angajamentele. Peste 900 
de tineri sînt cuprinși în cele 
50 de cursuri de ridicare a 
calificării profesionale. Alții 
urmează școala serală, frec
ventând cu regularitate biblio
teca tehnică. Pentru a con
tribui la mobilizarea tuturor 
tinerilor la îndeplinirea anga
jamentelor luate, comitetul 
U.T.M. va îmbunătăți continuu 
activitatea posturilor utemiste 
de control astfel ca ele să 
contribuie din plin la înlătu-

rar ea deficiențelor din munca 
unor tineri, la generalizarea 
experienței înaintate.

Una dintre sarcinile princi
pale ale organizației U.T.M. 
este aceea de a ajuta pe fie
care utemist, pe fiecare tînăr 
să devină un fruntaș !n pro
ducție. Desigur, în uzină 
există mulți tineri care, prin 
rezultatele deosebite în mun
că, au obținut titlul de frun
taș în producție. Există posi
bilitatea ca numărul acestora 
să crească. Tocmai de aceea 
organizațiilftU.TJtf. din secțiile 
uzinei au primit sarcina să a- 
jute îndeaproape pe fiecare 
tînăr să-și îndeplinească an
gajamentele luate.

In același timp, noî acor
dăm o mai mare atenție popu
larizării fruntașilor și rezul
tatelor obținute de aceștia. 
Urmărind în permanență fe
lul cum tinerii își îndeplinesc 
angajamentele, noi folosim 
pentru a-i populariza, pentru 
a dezvolta și la ceilalți tineri 
dorința de a cîștiga acest titlu 
de cinste, stația de radioam
plificare — emisiunea săp- 
tămînală pentru tineret, adu
nările generale, „Joile tinere
tului", panourile din secții, 
precum și ziarul „Viața uzi
nei".

Astăzi putem spune că peste 
2.000 de tineri din uzina noas
tră participă cu însuflețire la 
întrecerea socialistă. Aproape 
că nu există tînăr din uzină 
— începînd cu cei care lucrea
ză la serviciul de aproviziona
re și terminînd cu cei de la 
expediția produselor — care 
să nu aibă angajamente con
crete, să nu participe la în
trecerea socialistă pentru în
deplinirea angajamentelor, 
pentru îmbunătățirea calității 
produselor uzinei noastre.

ÎNVĂTAȚI acest cîntec!

întinsul lan

Muzica: HILDA JERBA Versuri: VIOLETA ZAMFIRESCU

mediu seral, 
ei au terminat 
școala profe- 

întîmpină greu- 
cu-

ani
Și

recapitularea
noștințelor de matematică, fi-

0 clasă de eleve 
fruntașe

In anul IV B al Școlii de 
meserii din Roșiori de Vede, 
elevele desfășoară o muncă 
susținută în vederea acumu
lării de cît mai multe cunoș
tințe teoretice și practice. 
Faptul acesta este oglindit de 
creșterea continuă a procentu
lui de note mari obținute. 
Dacă trimestrul I s-a încheiat 
cu destule medii de 7, pe tri
mestrul al II-lea se pare că 
astfel de medii nu vor mai e- 
xista de loc : majoritatea no
telor obținute pinâ acum pe 
trimestrul al n !ea sînt de la 
8 in sus.

După orele de studiu, ele
vele din anul IV B desfășoară 
și o bogată activitate cuîtural- 
sportivă. Ee sînt pasionate 
handbaliste, gimnaste, volei
baliste, atlete, șahiste etc„ 
după cum sînt tot atît de 
pasionate cititoare de litera
tură.

ea mai recentă 
producție a stu
dioului cinemato
grafic „București" 
filmul „Străzile 
au amintiri" pre
zentat în această 

săptămînă în premieră — 
răspunde prin conținutul său 
unei dorințe de multe ori ex
primată, cu precădere de ti
nerii spectatori, care așteptau 
cu legitimă nerăbdare evo
carea într-o creație cinema
tografică izbutită, a unor epi
soade din lupta eroică a tine
rilor comuniști în anii dicta
turii antonesciene.

„Străzile au amintiri" este 
primul film consacrat in în
tregime luptei tinerilor mun
citori comuniști, sub condu
cerea partidului, împotriva 
fascismului, pentru libertate 
și o viață mai bună.

Scenariștii Dimos Rendis și 
loan Grigorescu au urmări:, 
prin felul în care au conce
put dramaturgia filmului, re
lata.

rea criminalului război anti- 
sovietic, o utecistă, munci
toare petrolistă, este arestată, 
supusă unui chinuitor intero
gatoriu și ucisă de un călău al 
Siguranței. Doina este eroina 
asupra căreia este concentrată 
atenția creatorilor filmului. 
Desemnînd-o ca purtătoare a 
firului principal al acțiunii, 
scenariștii s-au străduit să-i 
dezvăluie acele însușiri, cu 
caracter larg generalizator, 
proprii tuturor celor înrolați 
in armata luptătorilor pentru

le d

LIDIA RĂDĂȘANU 
elevă

lie, cu mult drama
tism șt elocvență. profilul 
moral al unor oameni care 
n-au pregetat fd-și jertfească 
viata penfm izbînda cla
sei muncitoare, pentru zdro
birea dușmanilor poporului 
nostru- An selecționat, de a- 
ceea, dm mulfifâdtnea fapte
lor de eroism înscrise tn isto
ria acelor ani, un episod pe
trecut într-un orășel din 
Valea Prahovei, în zilele 
premergătoare eliberării de 
sub jugul fascist. In urma 
unei acțiuni, inițiată de Parti
dul Comunist pentru sabota-

libertate și fericire. Curajul, 
fermitatea, forța morală și ca
pacitatea de a se jertfi pen
tru izbtnda idealului său — 
calități esențiale ale eroinei 
— sînt redate mai cu seamă 
în episodul interogatoriului 
care ocupă un loc important 
in economia generală a fil
mului. Dat fiind că este si
lită sâ folosească in această 
d-amatică înfruntare, ca sin
gură arma de luptă — tăcerea, 
calitățile eroinei sînt dezvă
luite prin modul ir. care re
ziste metodelor folosite de 
anchetatorul trecut prin 
„școala de la Hamburg", sfîr- 
șind prin a demasca și învin
ge cu prețul vieții, ticăloșia, 
lașitatea și cruzimea acestuia.

Scenariștii s-au străduit să 
întregească prin acțiuni epi
sodice, atmosfera de ansamblu

O scenâ din film

a acelor zile de luptă înver
șunată. Acestea au mai cu 
seanță darul de ua completa 
galeria de eroi ai filmului cu 
cîteva chipuri, bine conturate 
prin elemente sugestive, cum 
sînt acelea ale uteciștilor llieș 
și Victor, ale muncitorului 
comunist Alexandru sau scri
itorului (comentator într-un 
anume fel al întregii acțiuni). 
Dar grija scenariștilor de a 
contopi într-un tot unitar fi
rul principal cu acțiunile epi
sodice, nu s-a concretizat cu 
regularitate cel puțin în ace
eași măsură convingătoare, în 
îmbinarea celor două ele
mente de bază ale dramatur
giei filmului: acțiunea de a- 
runcare în aer a trenului cu 
benzină destinată armatei hit- 
leriste și aceea legată de re
zistența eroică a comunistei 
arestate și ucise. Era necesar 
de asemenea ca în final ideea 
continuității luptei plătită cu 
atîtea jertfe omenești să fie 
mult mai pregnant marcată.

Judecind realizarea acestui 
film în ansamblu, atît în ce 
privește scenariul, concepția 
regizorală a lui M anole Mar
cus cit și imaginea realizată 
de Gh. Fiicher, ne apare ca 
principală calitate autentici
tatea lui impresionantă. Con
secvența. în redarea adevăru
lui vieții, cuprins în faptele și 
în caracterul personajelor, se 
relevă atît în realizarea mo
mentelor de mare intensitate 
dramatică cit și în acele ne
numărate amănunte semnifi
cative care întregesc atmos
fera generală a filmului. Ra
zia în cartierul muncitoresc, 
gara în acele zile de restriște, 
pregătirea sabotajului de că
tre muncitorii comuniști din 
rafinărie sînt numai cîteva 
din episoadele care conferă 
filmului veridicitatea și forța 
emoțională.

Filmul acesta prilejuiește 
afirmarea unor actori mai 
puțin cunoscuți ca Antoanetă 
Glodeanu, Constantin Dinu- 
lescu, Valeriu Paraschiv, Du
mitru Palade ți totodată re
apariția unora dintre cei mai 
valoroși actori de filme ca 
Ernest Maftei, Silviu Stăncu- 
lescu sau Sandu Sticlaru. Cre
ațiile actoricești în filmul 
„Străzile au amintiri" poartă, 
în general amprenta aceleiași 
impresionante autenticități.

Dat fiind faptul că filmul 
a fost realizat în întregime în 
decor natural, contribuția sce
nografiei a fost mult mai 
limitată ca în alte împreju
rări, dar în alegerea și pregă
tirea cadrului corespunzător 
acțiunii, arhitectul C. Simio- 
nescu s-a dovedit un colabo
rator valoros pentru regizor 
și operator. „Străzile au amin
tiri" se înscrie, fără îndoială, 
printre izbînzile cinematogra
fiei noastre.

ANDREI COMȘA

Mihai Negulescu: „NOPȚILE ALBE ALE ORAȘULUI"
Ca și colegii săi de genera

ție, Mihai Negulescu dă glas 
optimismului, bucuriei de a 
trăi. Legat organic de colec
tivitate, poetul se consideră 
un exponent liric al celor care 
făuresc cu propriile mîini fru
musețea : oamenii muncii so
cialiste, principal obiect și 
subiect al* artei noastre.

Conștiința funcției sociale 
a poeziei, sentimentul lucid 
că poezia trăiește prin și pen
tru cei mulți, contopită cu o- 
ceanul eforturilor unanime 
ale poporului, iată sursa de 
luminozitate a versurilor din 
„Nopțile albe ale orașului". O 
spune cu un fel de mîndrie 
candidă, însuși autorul: „...Cu 
visele de voi dăruite, / prie
teni, / parcă vin către voi / 
Parcă se smulge din mine o 
undă f să le prindă din urmă 
pe altele-n zbor. / V-am pur
tat pe toți în piept o secun
dă, / și acum fam pornit / 
să mă-mpart tuturor..."

Lirismul autentic al tânăru
lui poet se simte l-a largul său 
în atmosfera plină de viață 
a constructorilor noii societăți: 
siderurgiști reșițeni, oamenii 
marilor șantiere din Capita
lă, colectiviști din Bărăgan, 
pescari din Deltă, tipografi de 
la Casa Scînteii. Faptul este, 
neîndoielnic, o fericită con

secință a muncii de reporter; 
în genere, se poate observa 
că intimizarea cu aspectele 
fundamentale din viața socie
tății, produce un efect de ma
turizare asupra concepției și 
creației artistice. După opinia 
mea, exemplul de față este 
deosebit de semnificativ, în 
acest sens, și iată de ce.

Temperamental, Negulescu 
pare — mai bine zis, părea
— un visător de nuanță me
lancolică. Intr-un crochiu de 
profil, Radu Boureanu expri
ma cu plasticitate această a- 
parență : „am avut senzația, 
auzindu-i glasul timid și le
xicul foșnit, că o părticea din 
ființa închipuită a lunii tom
natice mă amăgește cu tre
cerea,-! grăbită, topită în aur 
și miere și frunzare".

Unele din lucrările de în
ceput ale fostului elev al 
școlii de literatură, aveau pa
liditatea plantelor deficitare 
în clorofilă ; în fond, nu era 
vorba de vreo „predispoziție", 
ci de influența unui roman
tism prăfuit, care se combi
na cu un bagaj de viață foarte 
sumar. Placheta „Nopțile albe 
ale orașului" vădește trans
formări îmbucurătoare : liris
mul a cîștigat în profunzime, 
au apărut trăsături dinamice
— desigur, nu excesive, căci

poezia lui Negulescu păstrea
ză și în registrul grav o notă 
de suavitate.

S-ar putea spune că, împlîn- 
tîndu-și și mai adînc rădăci
nile în solul vieții, și lumi
nată generos de astrul unei 
înțelegeri superioare, corola 
plantei firave, a căpătat to
nuri proaspete, fără a-și pier
de, prin aceasta, delicatețea.

„Noaptea sare de la ultimul 
balcon / risipindu-se ca o a- 
romă înstelată, ca un abur 
de aur f peste literele de 
tipar ale străzilor frînte / pes
te liniștea parcului strivită de 
arbori bătrîni f peste cuvin
tele mele, pietoni între zi și 
amurg..."

Cum e și firesc, în proce
sul de autodefinire artistică

NOTE DE LECTOR
Aici se întrevede, parcă, un 
început de individualizare. 
Poate că un ochi competent 
ar izbuti să distingă de pe 
acum ce este mai personal, 
mai al lui, în acest amestec 
de entuziasm și discreție, de 
fermitate și gingășie. Căci 
proprii mi se par și modula
țiile eroice din Poemă, Stea 
sau Drum în Bărăgan, și în
clinațiile spre pastelul fin, 
depășind simpla notație, mai 
evidente în ciclul Deltei, și 
îmbinarea imaginilor izbitoa
re cu meditația — în Prefigu
rare, Apropiere, Liniștea ora
șului meu — aceasta din ur
mă dezvăluind surprinzătoare 
daruri metaforice:

intervin mai ales la început, 
accente exterioare, inflexiuni 
încă neasimilate, pe care vo
cea în formare se străduiește 
zadarnic să le intoneze cu na
turalețe. Astfel, în Peste ani îl 
auzim mai degrabă pe Vic
tor Tulbure („De lîngă noi, 
amiaza a risipit dureri / a- 
mare solitudini a-nvolburat în 
vînturi; [ și-am fost întîii oa
meni ce nu mai vin din ieri, / 
și-ntîia tinerețe pe libere pă
mânturi"), în timp ce tehnica 
frazei lui Eugen Jebeleanu 
transpare prea vizibil în Clipă 
sau Jertfa luminii. Adîncirea 
perspectivei nu reduce — 
dimpotrivă, sporește volumul 
sarcinilor artistice. Ne vine

tot mai greu să acceptăm din 
partea unui poet cu o bună 
orientare și cu un pronunțat 
simț al expresiei asemenea 
locuri comune ca „Deschid a- 
vid spre țară ochiul minții" 
— sau „Doar, flux continuu, 
în uzina mare / e freamăt în
că, încă e vibrare... sau „Di
mineața e limpede ca un su- 
rîs“ și altele de aceeași factură. 
Se cuvine să fie eliminate* cu 
exigență, și torturarea accen
telor sever rostit ca lefter, 
neon, ca Leon, tîmpla ca hal
va etc.) și inadvertențe de 
imagine (steaguri roșii încre
meneau în mîinile muncitori
lor uciși, ca pînze de co
răbii pe-o mare viscolită, 
trecutele vise își caută- 
mplinirea înșurubîndu-se în 
timp, odată cu poetul...) și - 
mai ales! — rimele facile, 
care amenință să devină o a- . 
devărată plagă pentru arta 
poetică a lui Mihai Negulescu. 
Căci, după cum spuneam, au
torul grațioaselor pasteluri 
dunărene are harul cuvîntu- 
lui — și-o știe: „Cuvîntul 
meu, sitarul grăbit și fără tih
nă f tăcut adună-n aripi al 
Deltei cer rotund / și lunecă 
prin trestii ca omul spre odih

nă / în seara lacoviștei pier- 
zîndu-se afund" (Maliuc).

Nu bănuiesc ce recoman
dări îi va face critica de spe
cialitate lui Mihai Negulescu, 
pe linia definirii unei fizio
nomii poetice proprii. Perso
nal, aș dori să văd amplificîn- 
du-se în versurile sale, acele 
trăsături diverse, uneori chiar 
contradictorii, care dau un 
farmec aparte și o valoare 
autentică multora din poemele 
acestei plachete de debut. Ho
tărâtoare pentru dezvoltarea 
poeziei tinere — și nu numai 
pentru aceea a lui Negulescu 
— este legătura permanentă 
cu marea sursă de frumusețe 
și energie a vieții noastre - 
pe care o proclamă cu băr
bătească înflăcărare delicatul 
cîntăreț al nopților argintate 
de neon :

„Nu ne clatină-al vremii 
șuvoi, 

cît ești tu lîngă noi, 
cît ești tu chiar în noi, 
aici, în oraș, acolo, prin 

țară, departe 
în a inimilor noastre 

vibrație, 
în curaj, în creație — 
tinerețe-a pământului 
fără de moarte!“

. DAN DEȘLIU

E pragul serii, luna-i sus 
Și vîntul tace-n griul verde. 
Spre cuib o pasăre s-a dus 
Și dorul meu spre sat se pierde.

n
Pe cimp e griul tot plivit, 
Se lasă rouă și răcoare. 
De muncă bratu-i ostenit 
Pe cimp au ațipit tractoare...

Refren

Tu sat de azite-nalți, luptind, 
Vn lan să fie țara noastră 
Belșug de roade și de gînd 
Să crească-n marginea albastră.

Tu sat de astăzi, mîndru sat, 
Lumina roadelor e cîntul. 
Slăvim pe cel ce ne-a-nvățat 
De zări să rezemăm pămintul.

Prin muncă drumul ți-e ușor 
Și lanu-1 umpli cu lumină 
Spre zări ca vîntul parcă zbori 
Cînd poți cînta amiaza plină.

tn holdă — visuri omenești,
E munca — flacăra mindriel, 
ți-o dobîndești cind rotunjești 
Hambarele-n gospodărie.
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In centrul atenției
munca politică

rîndurile tineretului
e curînd, la Ora
dea a avut loc 
Conterința organi
zației regionale 
U.T.M. Crișana. 
Conferința a dez
bătut activitatea 

de organizațiile 
regiune, sub con- 

organizațiiror de

desfășurată 
U.TJW. din 
ducerea • 
partid, pentru mobilizarea ti
neretului la înfăptuirea mă
rețelor sarcini izvorîte din 
Directivele celui de-al Ill lea 
Congres al P.M.R.

Tinerii romîni, maghiari și 
de alte naționalități, muncind 
în fabrici, 
mine, în 
în școli, 
toate puterile lor de muncă 
pentru traducerea în viață a 
politicii partidului nostru. 
Darea de seamă, cît și nu
meroasele discuții purtate de 
delegați, au scos în 
evidență faptul că, 
în urma muncii poli
tice desfășurată de 
organizațiile U.T.M.

' în scopul ridicării ni
velului politic și 
ideologic al tinerilor, 
în scopul dezvoltării 
conștiinței lor socia
liste, tinerii, alături 
de toți oamenii mun
cii din regiunea 
au obținut succese 
nate în toate domeniile 
de activitate. Ca urmare 
a muncii politice desfă
șurată de organizațiile U.T.M. 
sub conducerea organizațiilor 
de partid, peste 15.000 de ti
neri muncitori, tehnicieni și 
ingineri sînt antrenați în în
trecerea socialistă organizată 
de sindicate, din rîndurile că
rora s-au ridicat numeroși 
fruntași în producție.

Organizațiile U.T.M. de la 
sate, sub conducerea organiza
țiilor de partid, au antrenat 
mii de tineri la munca politică 
de colectivizare a agriculturii, 
i-au mobilizat la lupta pen
tru consolidarea economico- 
organizatorică a gospodăriilor 
colective, pentru creșterea 
producției vegetale și animale.

Comitetul regional U.T.M. 
comitetele raionale și orgăni- 
zațiil-e U.T.M. de la sate, au 
fblosit fbrme Variate ale mun
cii politice la sâte. Tinerii co
lectiviști fruntași, alături de 
comuniști, . au desfășurat o 
susținută muncă de lămurire 
printre țăranii muncitori pen
tru atragerea acestora în 
GA.C. Conferința a apreciat 
activitatea desfășurată în 
această direcție de organiza
țiile U.T.M. din raioanele 
Salonta, Marghita, Ineu, Gu- 
rahonț, Criș.

O mare atenție s-a acordat 
în dezbaterile conferinței mun
cii politico-educative desfășu
rată de organizațiile U.T.M. 
de la sate, în scopur educării 
tinerilor colectiviști în spiritul 
dragostei și răspunderii față 
de avutul obștesc, al discipli
nei în muncă, în scopul par
ticipării active Ia consolidarea 
economico-organizatorică a 

gospodăriei agricole colective.
In hotărîrea adoptată de 

conferință se prevede genera
lizarea experienței pozitive a 
organizațiilor U.T.M. fruntașe 
care au obținut bune rezul
tate în munca politică de mo
bilizare a tuturor tinerilor la 
munca pentru consolidarea 
economico-organizatorică a 
gospodăriei colective, pentru 
obținerea unor recolte mari. 
Antrenarea tineretului la în- 
vățămîntul agrozootehnic, în
drumarea unui număr cît mai 
mare de tineri spre sectorul 
zootehnic, mobilizarea tineri
lor la obținerea de 5.000 kg 
porumb boabe la ha în con
diții de neirigare, au arătat 
delegații Roman Viorica, Bo- 
liac Sabin și alții, constituie 
sarcini permanente a căror 
realizare cu succes depinde 
de munca politico-educativă 
pe care o desfășoară organi
zațiile U.T.M.în rîndul tineri
lor colectiviști.

pe șantiere, în
S.M.T., și G.A.C. 
și-au închinat

Un loc de seamă în lucră
rile conferinței l-a ocupat 
analiza activității organizații
lor U.T.M. din școli, munca 
politico-educativă desfășurată 
în rîindul elevilor în vederea 
dezvoltării spiritului de răs
pundere 
pentru 
ridicate, 
vilor în 
muniste.
Delia și alți delegați au arătat 
că în această perioadă comi
tetul regional U.TM. s-a ocu
pat mai bine de munca de 
educație comunistă a tinere
tului, folosind diverse forme 
accesibile vîrstei elevilor. S-a 
acordat atenție organizării ta- 
vățămîntului politic, a infor
mărilor politice, s-a îmbogățit 
conținutul adunărilor gene
rale, unde se dezbat probleme 
strîns legate de învățătură,

față de învățătură, 
calificative tot mai 

pentru educarea ele- 
spiritul moralei co- 
Gui Florica, Dom

Conferința organizației 
regionale Crișana 

a U. T. M.

fo6t obținute m industria 
agricultura regiunii, o contri
buție însemnată și-au adus-o 
harnicii tineri și tinere din 
regiune, în frunte cu utemiș- 
tii.

Tovarășul Victor Bolojan 
s-a referit apoi la sarcinile 
stabilite de conferința regio
nală de partid ta vederea co- 
lectivizăru agriculturii, întări
rii eeooociico-organizatorice a 
gospodăriile? colective și creș
terii producției agricole ve
getale și animale.

Organ?rațiile U.TJI-, a spus 
vorbitorul, vor trebui să des
fășoare o largă muncă politică 
ta nodurile tineretului sătesc 
pentru ea el sâ devină un 
factor activ ta lupta pentru dez
voltarea multiLateralâ a G-A.C-, 
creșterea continuă a avuției 
obștești, să se preocupe mai 

mult de răspîndirea 
-------- cunoștințelor agro

zootehnice ta rindu-

și

In regiunile Oltenia
și Mureș-Autonomă Maghiară

s-a încheiat colectivizarea agriculturii
(Urmare din pag. l-a) (Urmare din pag. I-a)

Crișana, 
însem-

disciplină ți conduita eievUor, 
se urmărește educarea lor in 
spiritul patriotismului socia
list ți al internaționalismului 
proletar. Eleva Marinescu 
Elena de la Școala medie nr. 
2 Oradea, a făcut cunoscute 
deiegațUor 1* conferință me
todele pe care 
U.T3I. le ‘ ‘ 
împotriva mediocrității, pen
tru imbunătățlrea situației la 
învățătură. In cadrul organi
zațiilor de clasă s-au dovedi: 
a fi eficace ți grupele de într
ajutorare organizate atit pen
tru elevii corijenți cil ți pen
tru cei cu rezultate mediocre. 
Activitatea acestor grupe a 
fost foarte des anauzată de 
birourile U.TJd. pe clase ți in 
adunările generale, unde, pa
ralel cu analiza situației la 
învățătură, elevii fruntați au 
prezentat programul lor zilnic, 
au vorbit despre felul in care 
se pregătesc pentru lecții, a-au 
stabilit măsuri concrete me
nite să ducă la lichidarea no
telor slabe. Fiecare membru 
din comitetul U.T.M. pe școa
lă, răspunde și ajută concret 
o clasă și o organizație U.T.M. 
pe clasă. în urma acestor mă
suri situația la învățătură s-a 
îmbunătățit simțitor în întrea
ga școală. Rezultate bune a 
obținut și organizația U.T.M. 
de la școala pedagogică din O- 
radea, care, folosind cu price
pere diferite metode ale 
muncii politice-educative a 
reușit să ridice procentul de 
promovați la 94,4 la sută în 
primul trimestru al aces
tui an.

Conferința a arătat că e 
necesar să se acorde mai mul
tă atenție școlilor profesionale 
de mecanici agricoli și îndeo
sebi celor nou create pe lingă 
SJ4.T. ți G..VS. Organizațiile 
U.T.M. din aceste școli vor 
trebui ajutate pentru a îmbu
nătăți munca politică, proce
sul de învățămînt. Organiza
ția U.T.M. din școlile profe
sionale de mecanici agricoli 
trebuie să se preocupe îndea
proape de formarea elevilor 
încă din perioada de școlari
zare ca muncitori bine pregă
tiți profesional, cu o înaltă 
conștiință politică, capabil: să 
contribuie activ la 
rea sarcinilor puse 
agriculturii.

W
Luînd cuvîntul la 

ță, tovarășul Victor Bolojan, 
prim-secretar al Comitetului 
regional Crișana al P.M.R., a 
adus organizației regionale 
U.T.M. un călduros salut din 
partea comitetului regional de 
partid.

Comitetul regional de partid 
— a spus 
Bolojan — 
făptuirea

organizat.a 
folosește in lupta

Îndeplini- 
de partid

conferin-

tovarășul Victor 
apreciază că la în- 
rezultatelor ce au

Răspunderile începutului

tn încheierea dezbaterilor 
pe mirgmea dării de seamă a 
luat cuvintui tovarășul Win
ter Richard, membru al Bi
roului C.C. al U T M. După ce 
a evidențiat contr.buția adusă 
de organizațiile U.T.M^ sub 
conducerea par-ntească a or
ganizațiilor de partid, în mo
bilizarea tineretului la lupta 
pentru creșterea produc*-:-..ta
ții muncii, reducerea prepcln 
de cost ți îmbunătățirea cali
tății produselor, tovarășul 
Wmter Richard, t-a referit la 
sarcinile spori te ce stau acum 
in țața oamenilor muncii din 
regiune ți a făcut organizații
lor U.T.M. o seamă de reco
mandări prețioase cu privire 
la mobinzarea ți mai activă 
a tineretului la lupta pentru 
îndeplinirea lor.

Vorbitorul s-a referit pe 
larg apoi la activitatea orga
nizațiile»* U.T.M. de la sate.

Punînd la baza activității lor 
sarcinile ce izvorăsc din do
cumentele Congresului al III- 
lea al partidului, din docu
mentele Plenarei C.C. al 
P.M.R. din 30 iunie - 1 iulie 

organele și organizațiile 
U.T-M. trebuie să acorde o 
atenție sporită mobilizării în
tregului tineret la consolida
rea economică ți orgamzato- 
rică a GAC.

Este necesar, a spus vorbi
torul, sa se acorde o mare a- 
tențto întăriri, polittoo-organi- 
zatoriee a organizaților 
U.TAL din C-AC, pentru ca 
acestea să asigure participarea 
tuturor tneritor la muncă în 
toate sectoarele gospodăriei.

Sarcini importante le revin 
organizațit'xx U.TAL de la 
sate și in legătură cu crește
rea ți calificarea cadrelor, 
pentru antrenarea tineretului 
la cursurile agrozootehnice, la 
aplicarea in practică a știin
ței agricole pentru obținerea 
unor producții mari, vegetale 
ți animale.

In încheierea cuvtitului său, 
tovarășul Winter Richard a 
arătat că dezbaterile conferin
ței, hotărârile adoptate, repre
zintă o garanție in plus că, 
sub conducerea comitetului 
regional de partid, organizația 
regională U.T.M. Crișana va 
dobindi noi succese în munca 
pentru traducerea în viață a 
hotărârilor Congresului al 
lea al PJ4.R.

*
Conferința a ales noul 

mitet regional U.T.M. și 
misia de revizie. In prima sa 
plenară, comitetul regional 
U.T.M. a ales ca 
tar pe tovarășul 
dovan.

F< AGERPRES

Informații
Acad. A- Joja, președintele 

Academiei R-P- Rnmtae. a 
trimis o telegramă Prezidiu
lui Academie: Cehoslovace de 
Științe prin care, in numele 
Prezidiului Academiei R.P. 
Romlne și al său personal, 
Uansntite cele mai sincere 
condoleanțe cu prilejui înce
tării din viață a președintelui 
Academiei Cehoslovace de 
Științe. Zdenek Nejedly. emi
nent om de știință și luptă
tor neobosit pentru cauza 
clasei muncitoare. pentru 
prietenia între popoarele noa
stre și pentru pace.

Teatrul regional București a 
prezentat sîmbătă seara a doua 
premieră, piesa tînărului scri
itor Gh. Vlad „îndrăzneala". 
Piesa redă momente din lupta 
colectiviștilor pentru consoli
darea economico-organizatori- 
că a gospodăriei colective. Re
gia spectacolului este semnată 
de Mihai Dimiu.

și multimilionare. Fondul de bază al gospodăriilor agricole 
colective a crescut de la 203 milioane lei în 1960 la peste 
310 milioane lei în 1961. Ca urmare a acestor realizări va
loarea zilei-muncă a sporit permanent, ajungînd în multe 
gospodării colective la 30—40 lei.

Un rol din cele mai importante în dezvoltarea gospodă
riilor colective l-a avut sprijinul permanent acordat de sta
tul nostru, prin cele 18 stațiuni de mașini și tractoare, prin 
creditele pe termen lung (numai în anul 1961 s-au acordat 
credite în sumă de peste 88.365.000 lei), prin cadre de spe
cialiști, semințe selecționate, îngrășăminte etc.

In numele comuniștilor și al tuturor oamenilor muncii 
din regiune, comitetul regional de partid și sfatul popular 
regional mulțumesc din inimă Comitetului Central pentru 
ajutatul prețios, multilateral acordat în munca pentru colec
tivizarea agriculturii, pentru măsurile luate în vederea dez
voltării economice a regiunii noastre care, din înapoiată și 
săracă cum era ta trecut, se transformă într-o regiune cu o 
industrie și agricultură înfloritoare.

încheierea colectivizării deschide mari perspective pentru 
dezvoltarea agriculturii regiunii, pentru creșterea producției 
agricole și a nivelului de trai al țărănimii.

Ne angajăm în fața conducerii partidului că vom munci 
fără preget pentru mobilizarea tuturor colectiviștilor, meca
nizatorilor și cadrelor de specialiști in vederea consolidării 
organizatorice și economice a gospodăriilor colective. Vom 
ajuta fiecare gospodărie agricolă colectivă sâ devină o uni
tate puternică, să valorifice din plin posibititățile de care 
dispune pentru a obține producții tot mai mari. O grijă 
deosebită vom acorda sporirii producției de cereale la hec
tar, dezvoltării sectorului pomi-viticol. extinderii bazinelor 
legumicole ta jurul orașelor și centrelor muncitorești, cre^- 
terii animalelor și producției animaliere. Apele Oltului. Jiu
lui și ale celorlalte riuri care străbat regiunea noastră vor 
fi folosita la irigarea unor suprafețe întinse pentru a le face 
tot mai roditoare. Se vor efectua desecări. îndiguiri, precum 
și alte lucrări pentru creșterea productivității terenurilor 
și mărirea suprafeței arabile a regiunii.

Vom îndruma gospodăriile colective mici să se unească în 
unități mai mari, care creează condiții pentru folosirea 
mai bună a pâmintului și a mașinilor agricole și aplicarea 
pe seară largă a măsurilor agrotehnice.

Țtaind seama câ în regiune avem multe gospodării colec
tive tinere, comitetul regional de partid și sfatul popular 
regional acordă o serioasă atenție pregătirii cadrelor de con
ducere, sprijinirii acestora pentru a mobiliza și conduce ma
sele de colectiviști în lupta pentru întărirea economii a 
gospodăriilor colective, tn același scop vom organiza o judi
cioasă repartizare și folosire a cadrelor de ingineri și teh
nicieni spre a asigura îndrumarea tehnică necesară fiecărei 
gospodării colective.

Vom îndruma și ajuta organizațiile de partid din gospo
dăriile colective să-și axeze întreaga lor muncă organizato
rică, politică și culturală de masă pe problemele consolidării 
gospodăriilor colective, dezvoltării conștiinței socialisto a 
țăranilor colectiviști. Acum ne îndreptăm toate eforturile 
pentru a asigura desfășurarea in cele mai bune condiții a 
campaniei agricole de primăvară.

Asigurăm Comitetul Central al partidului că vom munci 
neobosit pentru traducerea în viață a hotărîrilor Congresu
lui al III-lea al Partidului Muncitoresc Romîn privind desă- 
vîrșirea construcției socialismului ta patria noastră și ridi
carea nivelului de trai material și cultural al celor ce mun-

dariile colective și-au sporit numărul de animale, proprie
tate obștească, cu 21.060 bovine, din care 4.166 vțaci, numărul 
porcinelor cu 18.883, iar al ovinelor cu 19.703. Colectiviștii 
au ridicat numeroase construcții gospodărești. Tn anul trecut 
ei au construit 179 grajduri, 75 maternități și îngrășătotii 
pentru porci, 43 saivane, 41 magazii și alte 157 construcții.

Dezvoltarea gospodăriilor colective este dovedită și de 
creșterea fondului de bază. In cursul anului 1961 valoarea 
fondului lor de bază a crescut cu peste 50.000X100 lei, reall- 
zîndu-se în medie pe regiune la 100 de hectare teren un 
fond de bază în valoare de 102.000 lei.

Sporesc continuu veniturile colectiviștilor. Valoarea zilei- 
muncă la G.A.C. Mitrești a fost în anul 1961 de peste 32 
lei, din care 1630 lei în numerar, la G.A.C. Sîntimbru 37,30 
lei, din care 17,50 lei în numerar etc.

An de an se schimbă înfățișarea satelor noastre. Din veni
turile realizate colectiviștii și-au construit peste 5.100 case 
noi și 2.700 alte construcții, și-au cumpărat mii de garnituri 
de mobilă modernă.

In munca pentru dezvoltarea și întărirea gospodăriilor 
colective am simțit din plin și în permanență sprijinul Co
mitetului Central al partidului nostru și al guvernului. 
Anul trecut, de pildă, statul a acordat gospodăriilor colec
tive credite în sumă de 42.671.000 lei din care 32.460.000 lei 
pentru cumpărări de animale. Crește an de an numărul trac
toarelor și mașinilor agricole puse la dispoziția gospodăriilor 
colective de către stat prin S.M.T. Gospodăriile colective pri
mesc un ajutor prețios din partea statului prin cadre cali
ficate. prin cantități sporite de îngrășăminte chimice, ani
male de rasă, semințe de mare productivitate etc.

în numele comuniștilor și al tuturor oamenilor muncii din 
regiunea Mureș-Autonomă Maghiară, mulțumim din toată 
inima conducerii partidului nostru pentru sprijinul acordat 
in dezvoltarea economică a regiunii noastre.

însuflețiți de victoria obținută ta colectivizarea agricul
turii. ta numele comuniștilor și al tuturor lucrătorilor din 
agricultura regiunii noastre ne angajăm că vom munci fără 
preget pentru continua dezvoltare și întărire economico-or- 
ganizatorică a gospodăriilor agricole colective.

O atenție deosebită vom acorda dezvoltării creșterii ani
malelor și îmbunătățirii raselor, sporirii productivității 
pășunilor șf ftaețelor, pentru ca in fiecare gospodărie colec
tivă sectorul zootehnic să devină o ramură principală de 
producție. Prin punerea ta valoare a terenurilor improprii 
culturii plantelor se va dezvolta mult pomicultura șl viti
cultura. în raioanele duc și Gheorghieni. unde sînt condi
ții foarte bune pentru cultivarea cartofilor, gospodăriile 
colective vor fi îndrumate să se specializeze ta această 
eulturt.

Asigurăm Comitetul Central că prin încheierea colectivi
zării agriculturii, aportul regiunii noastre la asigurarea fon
dului central al statului, la aprovizionarea populației de la 
orașe cu produse agroalimentare va fi din an ta an tot mai 
mare.

în momentul de față acordăm o mare atenție sprijinirii și 
îndrumării gospodăriilor colective in întocmirea planurilor 
de producție, pregătirea cadrelor, organizarea muncii șl asi
gurarea executării însămințărilor 
ta bune condiții, pentru 
mai mari.

Țăranii colectiviști din 
și germani, ta frunte cu
un efort ta munca și lupta lor înfrățită pentru aplicarea în 
viață a politicii partidului nostru, pentru desăvârșirea con
strucției socialismului în scumpa noastră patrie — Repu
blica Populară Romină.

a obține
de primăvară la timp și 
în acest an producții cît

regiunea 
comuniștii, nu vor precupeți nici

noastră români, maghiari

(Urmare din pag. l-a)

frămîhtat în egală măsură pe toți 
oamenii satului. Ei au chibzuit, la 
tot ce vor avea de făcut; au cal
culat tot ce-i poate duce mai re
pede spre dezvoltare. Acum, cînd 
viața lor are alte orizonturi și cînd 
interesele fiecăruia au trecut din 
ograda și de pe bucata lui de pă- 
mînf asupra a ceea ce este acum 
ogor și muncă în colectiv, uimitor 
de repede s-au deprins oamenii 
să vadă în perspectivă interesele* 
colectivului și să înțeleagă rostu
rile agriculturii socialiste.

în sfîrșit, ședința șefilor de e- 
chipă s-a terminat odată cu 
seara.

Dar treburile încă nu s-au ter
minat astăzi.

Vicepreședintele scrie o scri
soare președintelui „Tovarășului 
Păuna C. Gheorghe, Școala de 
președinți de G.A.C., 
Geamănu, raionul Pitești.

Dragă GheotcțhS,
Noi Sîntem bine fi îți 

ție Sănătate ți să mergi

de 
comuna

dorim și 
bine cu 

învățătura. Noi am ales azi briga 
dieri pe Marlh al lui Predescu și 
pe Alexandru Florea și să știi că 
de mîine..."

Președintele, plecat să învețe 
cum să conducă mai bine gospo
dăria spre belșug o să afle a- 
ceste vești și-o să se bucure și-o 
să fie nerăbdător să se întoarcă...

Mîine...
Mîine 9 martie are loc o adu

nare a ufemisfilor. Au si ei multe 
de pus la cale.

Organizația lor s-a împărțit în 
două organizații pe brigăzi. Au 
fost aleși secretarii, au fost sta
bilite sarcinile acestor organi
zași. Principala sarcină, firește : 
mobilizarea tuturor tinerilor la 
muncile ce sînt de făcu» în toate 
sectoarele. Tinerii să muncească 
bine, să pună suflet și interes în 
tot ce fac, sa fie neînduplecați cu 
cei care nu-și fac munca cum 
trebuie.

Ca sarcină imediată : mobi
lizarea tuturor tinerilor din gos
podărie la acțiunea de tăiat și 
transportat lemne dă construcție 
din pădure. Va fi prima lor ac
țiune mare de sprijinire a nevoi
lor urgente ale gospodăriei.

Pentru zilele următoare mai 
este planificată o vizită a comi
tetului U.T.M. pe gospodărie la 
comitetul U.T.M. de la gospodăria 
colectivă dih Mogoșani, o gos
podărie mai veche, cu un comi
tet U.T.M. care a cîștigat o expe
riență bună în munca lui cu tine
rii colectiviști.

Au tinerii multe de făcut pen
tru că se află și ei alături de în
tregul sat în fața unui drum nou.

Drumul spre o viață mai îmbel
șugată și mai frumoasă, drumul 
dezvoltării economice a gospodă
riei colective ti cheamă pe tineri 
la o muncă făcută cu entuziasm, 
cu pricepere și hărnicie.

Pentru că fiecare om dih acest 
mare colecf’v are, revenită lui, o 
parte dih răspunderea pentru bel
șugul ce trebuie cucerit de pe o- 
goarele unite în marea gospodă* 
rie colectivă.

V. 
I.

(Agerpres)

Lucrările Congresului
Crucii Roșii a R. P. Romlne

prim-secre- 
Liviu Mol-

CLONDA 
ȘERBU

Cartea tehnica contribuie la lărgirea cunoștințelor tinerilor. Tinerii Gheorghiță Petre. 
Caraivan Lucian și Eitimie Gheorghe de la sculeria centrală a Uzinelor „Progreșul"- 
Brăila cunosc aceasta și de aceea îi întîlnești adesea la bibliotecă citind literaturi 

de specialitate.
Foto; N. STELORIAN

Sîmbătă. la Palatul Marii 
Adunări Naționale din Capi
tală, au continuat lucrările 
Congresului Crucii Roșii a 
R. P. Romine.

La discuții, pe marginea ra
poartelor prezentate au luat 
curtatul numeroși delegați și 
invitați din diferite regiuni 
ale țării

Congresul a aprobat rapor
tul de activitate al C.C al 
Crucii Roșii și raportul Comi
siei Centrale de Revizie, pre
cum și modificările și comple
tările la statutul Crucii Roșii 
â R. P. Romine.

S-a trecut apoi la alegerea 
organelor de conducere ale 
Crucii Roșii. Prin vot secret, 
delegații au ales Comitetul 
Central format din 77 mem
bri și 17 membri supleanți, 
precum și Comisia Centrală de 
Revizie, formată din 11 mem
bri și 2 membri supleanți.

In continuare, delegații au 
adoptat rezoluția Congresului 
Crucii Roșii.

In prima sa ședință plena
ră, C.C. al Crucii Roșii a ales 
Comitetul Executiv și Biroul 
Comitetului Executiv.

Din Comitetul Executiv fac

mgem

— duminică 18, ora 15 ; ANNA 
KARENINA — duminică 18, ora 
1930.
Teatrul Național „I. L. Caragiale", 

sala Studio, tel. 15.15.53
VICLENIILE LUI SCAPIN (pre

mieră) — marți 13, miercuri 14, 
ora 1930; TARTUFFE — joi 15, 
ora 19,30; BOLNAVUL ÎNCHI
PUIT — vineri 16, ora 19,30 ; sîm
bătă 17, ora 16, duminică 18, ora 
15; SICILIANA — sîmbătă 17, 
ora 19,30 ; duminică 18, ora 10 ; 
FIICELE — duminică 18, ora 19,30. 
Teatrul „Lucia Slurdza Bulandra", 

tel. 14.60.60
MENAJERIA DE STICLA — 

marți 13, ora 19,30; AL PATRU
LEA — miercuri 14, sîmbătă 17, 
ora 20; SFINTA IOANA — joi 
15, ora 19,30 ; MOARTEA UNUI

Programul spectacolelor 
de la 12-18

Sala Palatului R.P.R.,
tei. 15.73.72

CUM VĂ PLACE — marți 13, 
miercuri 14, ora 19,30 (spectacol 
prezentat de Teatrul „Lucia Sturd
za Bulandra:) ; VĂDUVĂ VESELA
— joi 15, ora 19,30 (spectacol pre
zentat de Teatrul de Stat de 
peretăj.

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

CARMEN — marți 13, ora 19,30; 
OEDIP — miercuri 14, ora 19,30 ; 
ION VODĂ — joi 15, ora 19,30 ; 
SEARA DE BALET (Simfonia fan
tastică, Vais, Bolero, Seherezadaj
— vineri 16, ora 19,30 : BĂRBIE
RUL DIN SEVILLA — sîmbătă 
17, oTa 19,30 ; ROMEO ȘI JULIET* 
ȚA — duminică 18, ora 11 : NA- 
FASTA — duminică 18, ora 19,30.

O-

martie 1962
Teatrul de Stat de Operetă

tel. 14.80.11
ROSEMARIE — marți 13, vineri 

16, ora 19,30 ; DON PASQUALE
— miercuri 14, ora 19,30 ; RECI
TAL DE ARII DIN OPERETE — 
joi 15, ora 19,30 ; LYSISTRATA
— sîmbătă 17, ora 19,30 ; ELIXI
RUL DRAGOSTEI — duminică 18, 
ora 10,30; BOCCACCIO — dumi
nică 18,
Tâatful 

sala
APUS

ora 19,30; duminică 18, ora 10;
PIAȚA ANCORELOR
— miercuri 14, ora 19,30 ; DIS
CIPOLUL DIAVOLULUI — joi 15, 
ora 19,30; REGELE LEAR — vi
neri 16, ora 19,30 ; CUZA VODĂ
— sîmbătă 17, ora 19,30; CIDUL

ora 19,30.
Național „I. L. Caragiale",
Comedia, tel. 14.71.71
DE SOARE — marți 13,

16, 
ȘI

CADIR — sîmbătă 17, ora 16 ; 
CUM VA PLACE — duminică 18, 
ora 10 și ora 15 t ÎNTOARCEREA 
— duminică 18, ora 1930.

(premierăj Studioul „Lucia Sturdza Bulandra", 
tel. 12.74.50

CRED IN TINE — marți 13, joi 
15, ora 1930 ; duminică 18, Ura 
10 ; MENAJERIA DE STICLA — 
vineri 16, duminică 18, ora 1930 ;

COPIII SOARELUI — sîmbătă 17, 
ora 19,30» TACHE, IANCHE ȘI 
CADIR — duminică 18, ora 15.

Teatrul „C. I. Nottara", 
sala Magheru, tel. 15.93.02

ANTONIU ȘI CLEOPATRA — 
marți 13, ora 1930; duminică 18, 
ora 10; CIOCIRLIA — miercuri 
14. vineri 16, ora 19,30; VLAICU 
VODĂ — joi 15, ora 19,30 ; CIND 
ÎNFLORESC MIGDALII — sîmbă
tă 17, ora 19,30 ; PYGMALION — 
duminică 18, ora 15,30 ; 1
SECOLULUI — duminică 18, 
1930.

Teatrul „C. I. Nottara" 
sala Studio, 

bd. Magheru 20
SCANDALOASA LEGĂTURĂ 

DINTRE DOMNUL KETTLE ȘI 
DOAMNA MOON — marți 13, 
joi 15, ora 20, duminică 18, ora 
10; BĂIEȚII VESELI — miercuri
14, vineri 16, ora 20, duminică 18, 
ora 16 ; CINTA PRIVIGHETORI
LE — sîmbătă 17, ora 20 ; VIORI 
DE PRIMAVARA — duminică 
ora 20.

Teatrul de Comedie, 
tel. 16.64.60

CELEBRUL 702 — marți 13, ora 
19,30 ; duminică 18, ora 11 ; PRIE
TENA MEA PIX — miercuri 14, 
sîmbătă 17, ora 19,30: duminică 
18, ora 15,30 ; SVEJK IN AL DOI
LEA RĂZBOI MONDIAL — joi
15, vineri 16, duminică 18, ora 
19,30.

Teatrul Muncitoresc C.F.R.
Giuleștf, tel. 18.04.85

VECINI DE APARTAMENT - 
marți 13, ora 19,30; HOȚII ȘI

FIUL 
, ora

18,

VARDIȘTII — miercuri 14, sim- 
bătă 17, ora 19,30 ; duminici 18, 
ora 10; O LUNA DE CONFORT
— joi 15, duminică 18, ora 19,30.

Teatrul Evreiesc de Stat,
tel. 21.36.71

CIRI-BIRI-BOM — marți 13, vi
neri 16, ora 20 ; VREAU SA 
FIU NEVASTA TA — miercuri 14, 
sîmbătă 17, ora 20 ; JURNALUL 
ANNEI FRANK — joi 15, ora 20 -. 
UN MILION PENTRU UN SURIS
— duminică 18, ora 20.

Teatrul pentru tineret și copii,
str. C. Miile, tel. 15.65.88

DE PRETORE VINCENZO — 
marți 13, vineri 16, ora 20 •, PI- 
GULETE 4-' 5 FETE — miercuri 
14, ora 20 ,• duminică 18, ora 11 ; 
PRIMA INTILNIRE — joi 15, ora 
20 ; MARELE FLUVIU IȘI ADU
NA APELE — sîmbătă 17, ora 20 ; 
NlLA — duminică 18, ora 20.

Teatrul pentru tineret și copii 
str. Dobrogeană G her ea, 

tel. 15.07.44
COCOȘELUL NEASCULTĂTOR

— marți 13, vineri 16, ora 17, du
minică 18, ora 11 ; MUȘCHETARII 
MĂGĂRIEI SALE — miercuri 14, 
joi 15, sîmbătă 17, duminică 18, 
ora 17 CINE A UCIS — vineri 
16, duminică 18, ora 20.

Teatrul Țăndărică,
sala Orieii, tel. 15.87.37

CEA MAI FRUMOASA STEA — 
marți 13, vineri 16, sîmbătă 17, 
ora 16 ; ALBA CA ZAPADA — 
miercuri 14, ora 16, duminică 16, 
ora 11 i DOCTORUL AUMADOA- 
RE — joi 15, ora 16: MINA CU 
CINCI DEGETE —- duminică 18, 
ora 20,30.

parte tovarășii: dr. Octavian 
Berlogea, conf. dr. Ion Bîrzu, 
prof. Ion Borca, Valeria Draf
ts, general
Dumitrescu, dr. Laurențiu Fo- 
tescu, prof. dr. Teodor îlea, 
maior Paul Marinescu, Miha- 
lache Mădularu, Anton Moi- 
sescu, prof. dr. Constantin Ni- 
colau, Vanda Nicolschi și Pe
tre Radu - membri, prof. dr. 
Gheorghe Cadariu, Gheorghe 
Manolacha, Traian Pătrașcu și 
Andrei Petre — membri su
pleanți.

Din Biroul Comitetului Exe
cutiv fac parte tovarășii: An
ton Moiaescu, președinte, Van
da Nlcolschi, dr. Octavian 
Berlogea și Petre Radu — 
vicepreședinți, Mădularu Mi- 
halache — membru.

Comisia Centrală de Revi
zie a ales ca președinte pe 
tov. Dumitru Moianu.

într-o atmosferă entuziastă, 
delegații au adoptat o scri
soare a Congresului către 
C.C. al P.M.R., Consiliul de 
Stat și Consiliul de Miniștri.

Delegații și invitații au ova
ționat îndedung pentru Parti
dul Muncitoresc Romîn și Co-* 
mitetul său Central — în 
frunte cu tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, pentru scum
pa noastră patrie^ Republica 
Populară Romînă, pentru pace 
și prietenie între popoare.

Cuvîntul de închidere a 
Congresului a fost rostit de 
tov. Anton Moisescu.

★
Seara a avut loc o mâsă 

tovărășească cu prilejul în
chiderii lucrărilor Congresului 
Crucii Roșii a R. P. Romîite.

maior dr. Petre

(Agerpres)

Al 100-lea
spectacol

Cu premiera piesei „Oame
nii înving", de Al. Voitiri, 
Teatrul de Stat din Bâcău â 
prezentat sîmbătă cea de-a 
100-a premieră de la începutul 
activității sale. Un loc deo
sebit l-a ocupat în activitatea 
teatrului realizarea de specta
cole pentru sate. în anul tre
cut aproape 40.000 de oamCni 
ai muncii din satele regiunii 
Bacău au vizionat cele 154 
spectacole realizate pentru 
sate. în acest an, numârUl 
spectacolelor pentru sate va 
ajunge la 200.

(Agerpres)



Avintul puternic al agriculturii trebuie 

să constituie una din sarcinile urgente
ale construirii comunismului

MOSCOVA 10 (Agerpres). 
— După cum transmite TASS 
în hotărîrea adoptată de Ple
nara Comitetului Central al 
P.C.U.S. la raportul „Etapa 
actuală a construirii comu
nismului și sarcinile partidu
lui în îmbunătățirea condu
cerii agriculturii", prezentat 
de Nikita Hrușciov, se arată 
că „avîntul puternic al agri
culturii trebuie să constituie 
una din sarcinile principale 
și urgente ale construirii co
munismului".

In hotărîre se arată că 
Plenara aprobă întru totul 
analiza situației din agricultu
ră, făcută de Nikita Hrușciov, 
prim-secretar al C. C. al 
P.C.U.S-, și măsurile concre
te, menite să traducă în prac
tică hotărîrile Congresului 
al XXII-lea al partidului și 
noul Program ai P.C.U.S. cu 
privire la crearea unui belșug 
de produse agricole în țară.

Hotărîrea cuprinde cifre 
care ilustrează creșterea con
siderabilă a producției de 
produse agricole în ultimii 
ani.

în intervalul 1953—1961 pro
ducția globală a agriculturii 
a crescut cu 60 la sută. In 
acești ani producția de ce
reale a crescut de la 5.036 
milioane puduri la 8.380 mi
lioane puduri.

Creșterea producției agri
cole a permis să se sporească 
considerabil achizițiile de stat 
și vînzarea principalelor pro
duse alimentare către popu
lație. Vînzarea prin rețeaua 
comercială de stat a cărnii și 
preparatelor de carne s-a 
mărit de la 1.757.000 tone în 
1953 la 4.033.000 tone în 
1961, de lapte și produse lac
tate — de la 1.980.000 tone la 
9.393.000 tone, unt — de la 
330.000 tone la 632.000 tone, 
zahăr - de la 2.410.000 tone 
la 4.550.000 tone.

Așadar, se arată în hotărî
re, eforturile depuse de

TINERETULUI LUMII
O chemare a F. M.T. D. 

adresata tineretului lumii
IN LEGATUBÂ CU TRATATIVELE DINTRE GUVERNELE 

JAPONEZ ȘI SUD-CO SEE AN

7- ederația Mondială a 
p Tineretului Democrat 

a adresat o chemare 
tineretului lumii în legă
tură cu tratativele dintre 
guvernele japonez și sud- 
coreean în problemele pe 
care numai poporul și ti
neretul Coreei de sud sint 
îndreptățite să le rezolve. 

F.M.T.D. condamnă cu

O „primire"
S. Luri, corespondentul a- 

gențiel TASS, transmite ; la 
8 martie, studenții colegiului 
din San Diego au făcut lui 
Lincoln Rockwell, „RihreniF 
partidului nazist american o 
„primire" pe care o va fino 
minte timp îndelungat.

După cum transmit agen
țiile de presă, Rockwell, 
care a vizitat colegiul la 
invitația unui grup ultrareac- 
ționar, a fost lovit de un stu
dent în maxilar, iar apoi stu
denții au aruncat în el cu 
ouă clocite.

Dc cc vor îi judecați 
studenții iranieni 

din Berlinul occidental
Autoritățile din 

Berlinul occidental 
intenționează să re
curgă la represalii 
împotriva studenți
lor iranieni care 
studiază în acest 
oraș pentru faptul 
ci au organizat o 
o demonstrație de

protest împotriva 
politicii antipopu
lare a guvernului 
iranian in timpul 
vizitei primului 
ministru iranian, 
Amini, în Berlinul 
occidental. In Ca
drul unei confe
rințe de presă, or

PE SCURT
NEW YORK. — Ședința 

Consiliului de securitate a_ că
rei convocare a fost cerută de 
guvernul Cubei a fost fixată 
pentru miercuri 14 martie. 
După cum s-a anunțat, in ce
rerea sa guvernul Cubei arată 
că măsurile de constringere 
luate Împotriva Cubei la con
ferința de Ia Punta del Este 
constituie o agresiune Împo
triva suveranității Cubei și 
urmăresc să schimbe regimul 
unui stat membru al O.N.U.

EVIAN. — Cele două dele
gații la tratativele franco-al- 
geriene și-au continuat sîm- 
bătă la Evian lucrările in cel 
mai desăvîrșit secret. Ca de- 
obicei, nu s-a ținut nici o con
ferință de presă și nu a fost 
publicată nici o declarație.

De comun acord, părțile 
au hotărît să continue discu
țiile și in cursul zilei de du
minică. 

partid și popor pe linia avîn- 
tului agriculturii au dat re
zultate.

Totodată, C.C. al P.C.U.S- 
consideră că nivelul produc
ției de cereale, came, lapte 
și de alte produse ale agri
culturii și creșterii animale
lor nu corespunde uriașelor 
posibilități ale sistemului so
cialist al economiei și cerin
țelor sporite de produse.

In hotărîre sînt citate ne
ajunsurile existente în con
ducerea agriculturii.

Plenara a însărcinat Pre
zidiul C.C. al P.C.U.S. și Con
siliul de Miniștri al U.R.S.S.

Hotărîrea adoptată 

de Plenara 

C.C. al P.C.U.S.

să înfăptuiască reorganizarea 
conducerii agriculturii în 
țară.

Este prevăzută înființarea 
în regiuni, ținuturi și repu
blici a unor direcții terito
riale de producție pentru 
conducerea producției agrico
le și a unor comitete agri
cole.

Comitetele vor fi conduse 
de primii secretari ai C.C. 
ale partidelor comuniste din 
republicii, ale comitetelor de 
ținut și regionale ale partidu
lui. Se consideră oportun să 
se înființeze la centru Comi
tetul unional agricol.

„Plenara C.C. al P.C.U.S. 
condamnă sistemul de agri
cultură cu ierburi, ca incon
sistent din punct de vedere 
științific, inadecvat pentru 
agricultura socialistă" se 
spune în hotărîre. Este nece
sar să se treacă la sisteme 
mai intensive de agricultură, 
să se introducă pe scară lar
gă semănături de culturi prâ- 
șitoare și leguminoase de 

hotărîre intențiile milita- 
riștilor japonezi care, sub 
paravanul tratativelor ur
zesc noi planuri de aser
vire a poporului sud-co
reean F-M.T.D. condamnă 
pe imperialiștii americani 
care sprijină pe militariștii 
japonezi și împiedică uni
ficarea Coreei pe cale paș
nică.

de... neuitat!
încă înainte de a intra î-1 

aulă, studenții l-au întâmpi
nat pe Rockwell cu pancarte 
pe care se putea citi ins
cripțiile : „Nazistule, cară-‘.e 
acasăl”, „Jos Rockwell!” $1 
cînd acesta a început să vor
bească a fost întrerupt prin 
strigăte de dezaprobare si 
batjocură. Rockwell, a trebuit 
să fie condus din aula îr- 
tr-un loc sigur și a părăsit 
universitatea sub pază.

Studenții indignați au ava
riat, de asemenea, automo
bilul lui RockwelL 

ganizată în Berli
nul occidental de 
Uniunea Studenți
lor iranieni, s-a a- 
nunțat că partid- 
panții la demons
trație vor fi dați 
în judecată pentru 
„ofensă adusă șe
fului guvernului 
unui stat străin". 

Aspeci din timpul unei puternice demonstrații a oamenilor muncii din Japonia Împo
triva prezenței bazeloi americane pe pămîntul japonez.

înaltă productivitate — po
rumb, sfeclă de zahăr, mor
covi. mazăre, leguminoase 
furajere.

Hotărîrea stabilește trei 
etape în lupta pentru spo
rirea producției de carne. Pri
ma etapă prevede producția 
a 75 chintale de carne la 
100 ha terenuri arabile și 16 
chintale la 100 ha de alte te
renuri. Cea de-a doua etapă 
— 100 chintale de carne la 
100 ha de terenuri arabile 
și cea de-a treia etapă — 
150 chintale de came la 100 
hectare terenuri arabile.

In hotărîre sînt citate ci
frele de control în ceea ce 
privește producția la hectar 
de grîu, sfeclă de zahăr, 
bumbac, porumb și de alte 
culturi, pe care trebuie să 
le obțină colhozurile și sovho
zurile țării.

Plenara C.C. al P.C.US. a 
îndreptat atenția spre nece
sitatea de a se îmbunătăți 
activitatea instituțiilor de 
cercetări științifice agricole, 
de a se studia mai temeinic 
realizările științei și practi
cii conducerii agriculturii în 
țările socialiste surori și de 
a se folosi pe scară mai lar
gă experiența lor.

Hotărîrea se referă, de ase
menea, la problemele de 
studiere și folosire a expe
rienței înaintate sovietice, de 
întărire a colhozurilor și sov
hozurilor cu organizatori și 
specialiști cu experiență. Se 
subliniază din nou însemnă
tatea deosebită a aplicării 
consecvente a principiului 
cointeresării materiale a col
hoznicilor, muncitorilor din 
sovhozuri, specialiștilor în 
sporirea producției agricole.

In hotărîrea sa C.C. al 
P.C.U.S. trasează ca sarcină 
Prezidiului C.C. al P.C.U.S- 
și Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S. să elaboreze și să 
adopte un larg program de 
întărire tehnico-materială a 
agriculturii.

Avîntul continuu al agri
culturii, se subliniază în hotă
rîre, sporirea producției 
produselor alimentare trebuie 
să devină o cauză a întregu
lui Partid, o cauză a între
gului popor.

------

Acord comercial 
sovieto-englez

LONDRA 10 (Agerpres). - 
TASS transmite : La Ixm- 
dra au avut loc în ultimul 
tmp tratative între repre- 
zen^nța comercială a UR5LS- 
și Ministerul Comerțului al 

“Marti Britanii cu privire la 
comerțul reciproc cu mărfuri 
de consum pe anul 1962, pre
cum și cu privire la expor
tul în Anglia de mașini și 
utilaje sovietice în schimbul 
unor mărfuri industriale.

Potrivit acordului încheiat 
tn urma acestor tratative, 
Ministerul Comerțului al Ma- ' 
rii Britanii va autoriza să se | 
importe din U.RSS. mărfuri 
de consum în sumă de ; 
3.270.000 lire sterline, mașini ; 
și utilaje — în suma de 
2.750.000 lire sterline. La rîn- I 
dul său. Ministerul Comerțu- : 
Iul Exterior al U.R-S3 va 
autoriza să se importe din An
glia mărfuri de consum, apa
rate, chimicale, precum U | 
fibre și fire artificiale.

La închiderea ediției
O nouă crimă sâvîrșitâ de O.Â.S.

PARIS 10 (Agerpres). — Agen
țiile de presă relatează că la 10 
martie în suburbia pariziană i'ssy- 
les-Moullinaux, cu puțin timp îna
inte de deschiderea Congresului 
național pentru apărarea păcii 
din Franfa, o bandă de fasciști din 
O.AS. a comis o noul crimă în
grozitoare. Ea a plasat o piperni
ci încărcătură explozivi în inferi
orul unei mașini ce staționa in 
fața clădirii unde urma si înceapă 
lucrările congresului.

Fasciștii teroriști contau că bom
ba va exploda în jurul orei 9 di
mineața, cînd vor începe să so
sească delegații la Congres.

U.R.S.S. : Construiiea liniei ferate din Siberia Centrală. 
In fotografia de mai sus un aspect din timpul desfășură

rii ultimelor lucrări pe traseul Kamen—Altaiskaia.

Consfătuire a reprezentanților 
Comitetelor dc colaborare 

balcanică
SOFIA 10 (Agerpres). — La 

10 martie s-a deschis la So
fia cea de-a doua consfătuire 
a reprezentanților Comitete
lor de colaborare balcanică 
din Bulgaria, Grecia, Iugo
slavia și Romînia. La actuala 
consfătuire participă de ase
menea reprezentanți din Ci
pru.

Delegația romîr.ă este for
mată din prof. Univ. Mihail 
Ghelmegeanu. președintele Co
mitetului romin pentru cola
borare și înțelegere recipro
că între popoarele din Bal
cani. Teodor Marinescu se
cretar al Comitetului, re
dactor șef al ziarului Scînteia, 
deputat, și Vasile Florea, mem
bra al Biroului C.C. al U.T3L

Acad. Sava Ganovski, pre
ședintele Comitetului bulgar 
pentru colaborare și înțelegere 
în Balcani a rostit un cuvînt 
de salut.

Consfătuirii i-au fost adre
sate saluturi din partea pre

T izita delegafiei 
Marii Adunări Naționale 

a R.P. Romîne în Birmania
RANGOON 10 (Agerpres). 

In după-amiaza zilei de 8 
martie delegația Marii Adu
nări Naționale a R.P. Romî
ne, condusă de vicepreședin
tele Marii Adunări Naționale, 
acad. Ștefan Nicolau, a fost 
primită de președintele Con
siliului Revoluționar al Uniu
nii Birmane, generalul Ne 
Win.

In cursul schimbului de 
păreri care a avut loc cu 
acest prilej a fost relevat ca
racterul constructiv al rela
țiilor de prietenie și colabo
rare romîno-birmane.

în dimineața aceleiași zile, 
delegația Marii Adunări Na
ționale a R-P. Romîne a fost, 
de asemenea, primită de mi
nistrul Afacerilor Externe al

Dacă acesl plan ar fi reușit, 
sute de oameni ar fi fost uciși și 
'ă- •. Explozia s-a produs însă cu 
o oră mai devreme, cînd pe stra
dă era totuși o vie circulație.

După datele preliminare, în 
urma exploziei au murit patru 
persoane și au fost rănite apro- 
xîma‘iv 50, intre care numeroase 
femei și copii. Mulți dintre răniți 
se află în stare gravă. In urma 
acestei noi crime comise de tero
riști OAS, în fafa clădirii unde 
a fost săvîrșit atentatul a avut loc 
un mpresionant miting la care 
au luat parte peste 15.000 de per
soane.

Foto : TASS MOSCOVA 

ședintelui Consiliului de *Mi- 
niști al R. P. Bulgaria, Anton 
Iugov, a Comitetului sovie
tic pentru apărarea păcii și a 
președintelui Comitetului elen 
de luptă pentru pace, A. Zak- 
kas.

★

Președintele Consiliului de 
Miniștri al Republicii Popu
lare Romîne, Ion Gheorghe 
Maurer, a adresat un mesaj 
de salut consfătuirii.

Menționînd puternicul e- 
cou pe care l-au avut în opi
nia publică propunerile gu
vernului Republicii Populare 
Romîne pentru transformarea 
Balcanilor într-o zonă a păcii 
și denuclearizată, mesajul ex
primă hotărîrea guvernului și 
poporului romîn de a depune 
în continuare eforturi pentru 
realizarea unei colaborări mul_ 
tilaterale între popoarele din 
Regiunea Balcanică și urează 
deplin succes consfătuirii.

Uniunii Birmane, U Thi Han 
și de ministrul Informațiilor 
și Culturii, colonel Saw Myint. 
Apoi delegația Marii Adunări 
Naționale a participat la un 
prînz oferit în cinstea ei de 
ministrul Afacerilor Externe.

Vineri 9 martie, delegația 
Marii Adunări Naționale a 
R.P. Romîne a plecat cu avionul 
spre Moulmein, unde a fost 
primita de conducători ai ofi
cialităților locale.

După o scurtă plimbare 
prin oraș, delegația a vizitat 
o întreprindere forestieră 
care folosește elefanți ca mij
loace de tracțiune. Apoi, de
legația a participat la un 
prînz oferit în cinstea ei de 
prefectul districtului Tenas- 
serim, U Thet-tin.

După amiază, membrii de
legației au plecat cu automo
bilele în localitatea Mudon 
unde au vizitat o mare între
prindere de țesături, precum 
și stațiunea experimentală de 
pomicultură. In aceeași după- 
amiază, delegația s-a înapoiat 
pe calea aerului la Rangoon.

In această călătorie oaspe
ții romîni au fost însoțiți de 
U Ba Thaung — reprezentant 
al guvernului, U Maung 
Maung Than, directorul ad
junct al protocolului Mini
sterului Afacerilor Externe, 
și de alte persoane oficiale 
birmane. De asemenea, dele
gația a fost însoțită de în
sărcinatul cu afaceri ad-inte- 
rim al R P. Romîne la Ran
goon, I. Zeleneac.

■
 tneralul Lem-

nitzer, until din 
conducătorii Pen
tagonului, se plin- 
gea deunăzi In
tr-un discurs că 
„tinerii cu certe 

aptitudini au îndoieli In ce
privește utilitatea carierei
militare", Corespondentul din 
Washington al ziarului „Chro
nicle" care apare la Heaw- 
ston, statul Texas, este mult 
mai sincer ;i mai deschis. 
Nefiind legat de eticheta ofi
cială el nu mai vorbește des
pre „îndoieli" ci despre „des- 
gustul tinerilor americani 
față de serviciul militar". 
Tinerii — scrie „Chronicle" — 
nu vor să țină seama de 
„faptul că S-U.A. s-au trans
format într-o țară militarizată 
și că ea poate rămine ca ata
re un timp îndelungat de 
acum încolo".

Faimosul comentator Hean- 
son Baldwin, căruia îi stau 
totdeauna la inimă toate ne
cazurile Ministerului de 
război american, a sărit foar
te iritat. „Am impresia că e 
ceva putred cu tinerele cadre 
ale forțelor noastre armate" 
— observă îngrijorat Baldwin 
într-un articol publicat în ul
timul număr al revistei „Sa-

DE PESTE 
HOTAR
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A. A. GROMlKO: „Dezarmarea generală și totală -
calea radicală

GENEVA 10 (Agerpres). — 
TASS transmite : A. A. Gro- 
mîko, ministrul Afacerilor 
Externe al U.R.S.S., a sosit la 
Geneva pentru a participa la 
lucrările Comitetului celor 18 
state pentru dezarmare. El 
este însoțit de V. A. Zorin și 
V. S. Semionov, locțiitori ai

-----•----- ----------------

In drum spre Geneva 
delegația romînă 

a trecut 
prin R.P. Ungară
BUDAPESTA 10 (Ager

pres). — In drum spre Ge
neva, unde va participa la 
lucrările Comitetului celor 
18 state pentru dezarmare, 
delegația R. P. Romîne. 
condusă de ministrul Afa
cerilor Externe, Corneliu 
Mănescu, a trecut prin 
R. P. Ungară. Delegația a 
fost salutată în Gara de 
Est din Budapesta de .Ta
nos Peter, ministrul Afa
cerilor Externe al Ungariei, 
și de funcționari superiori 
ai acestui minister. Au fost 
de față membri ai amba
sadei R. P. Romîne.

-----•-----

Presa indiană salută 
propunerile 

guvernului sovietic 
în problema 
dezarmării

DELHI 10 (Agerpres). — 
Ziarele indiene împărtășesc 
punctul de vedere al Uniunii 
Sovietice în problema dezar
mării generale și condamnă 
cu asprime poziția S.U.A. în 
această problemă.

„Hrușciov a subliniat în 
mod just că declarația S.U.A. 
cu privire la reluarea expe
riențelor nucleare în atmo
sferă constituie o lovitură 
pentru viitoarea conferință de 
la Geneva. Ea demonstrează 
că S.U.A. nu tind spre regie- j 
mentarea pașnică a proble- j 
melor internaționale*, scrie 
ziarul „Navbharat Times*,

Ziarul „Assam Tribune" 
subliniază dorința sinceră a 
U.R.S.S. de a se obține solu
ționarea problemei dezarmă
rii. „Acceptind propunerile 
anglo-americane referitoare 
la viitoarele tratative de 
dezarmare, scrie ziarul, Uniu
nea Sovietică a dovedit că 
dorește în mod sincer înfăp
tuirea păcii. întreaga vină 
pentru atmosfera nesănătoa
să, creată în ajunul tratative
lor cu privire la dezarmare, 
o poartă puterile occidentale.

Experimentarea armei 
nucleare — o primejdie 

pentru omenire 
ODENSE 10 (Agerpres). — 

In seara zilei de 9 martie la 
Odense, orașul principal al 
insulei daneze Funen a avut 
loc o demonstrație de pro
test împotriva experiențelor 
cu arma nucleară in atmos
feră.

Membrii organizației de 
luptă împotriva armei ato
mice au difuzat manifeste a- 
dresate „danezului de rînd". 
„Noile experiențe cu arma a- 
tomică ne afectează pe toți, 
se spune în manifeste. Expe
rimentarea armei nucleare 
reprezintă o primejdie pen
tru omenire. Generalii danezi 
cer ca forțele armate daneze 
să fie înzestrate cu focoase 
atomice. Voi, danezii, trebuie 
să împiedicați acest lucru.

turday Evening Post". El a- 
rată că numeroși tineri pără
sesc academiile militare îna
inte de absolvire și că în 
fiecare lună, aproape 2.000 de 
tineri părăsesc serviciul activ 
al armatei. „Mulți tineri pre
feră să șadă în hamac și nu 
în fotoliul din carlinga avio
nului. ...Se pare că tineretul 
american preferă o viață li
niștită unei vieți pline de 

Văicărelile
lui Beanson Baldwin

neprevăzut și aventuri. O 
remunerație sigură, fie ea și 
foarte scăzută și nu un joc 
hazardat de dragul mizelor 
mari — iată scopul către care 
tinde un număr din ce în ce 
mai mare de tineri ameri
cani" — scrie plin de iritare 
Baldwin despre tînăra gene
rație a Americii, despre nă
zuințele pașnice ale masei ti
nerilor americani.

Se pune întrebarea: de ce 
oare tinerii americani care

in vederea unei
Ministrului Afacerilor Externe 
al U.R.S.S., precum și de ex- 
perții și consilierii delegației.

La aeroportul Geneva, A. A. 
Gromîko a făcut o declarație. 
Comitetul celor 18 state, a 
spus el, urmează să exami
neze și să rezolve o proble
mă de o importanță primor
dială pentru viitorul între
gii omeniri. Fără să se piardă 
timp, trebuie să se mobilizeze 
toate forțele popoarelor și să 
se oprească creșterea nestăvi
lită a cursei înarmărilor, tre
buie să se înlăture primejdia 
groaznică a unui război ra- 
cheto-nuclear care amenință 
popoarele. în prezent oricine 
recunoaște că dezarmarea ge
nerală și totală constituie ca
lea radicală în vederea unei 
păci trainice pe pămînt, în 
vederea lichidării războaielor 
din viața societății.

Vreau să sper, a spus în 
continuare ministrul, că toate 
statele care fac parte din a- 
cest comitet își vor da seama 
de răspunderea ce le revine 
pentru rezolvarea celei mai 
importante probleme în fața 
căreia a fost pusă vreodată 
omenirea — problema înce
tării cursei înarmărilor și a

Japonia protestează împotriva 
reluării de către S. U. A. 
a experiențelor nucleare

MOSCOVA 10 (Agerpres). — 
TASS transmite : La 10 martie 
N. S. Hrușciov a primit la Krem
lin pe H. Yamada, ambasadorul 
Japoniei în U.R.S.S., la cererea 
acestuia, și a avut cu el o con
vorbire.

Ambasadorul Japoniei i-a remis 
lui N. S. Hrușciov un mesaj per
sonal din partea lui H. Ikeda, 
primul ministru al Japoniei. In 
mesaj primul ministru al Japoniei 
arată că guvernul japonez protes
tează împotriva hotărîrii Statelor 

Anunțarea reluării de către S.U.A. a expe
riențelor nucleare în atmosferă este Pe drept 
cuvînt considerată ca o presiune inadmisi
bilă asupra lucrărilor Comitetului ce
lor 18, ca o lovitură dată tratativelor dl 
dezarmare ce urmează să înceapă la Ge
neva.

(Ziarele)

D-l Rusk pleacă la Geneva... .

desen de V. VASILIU

au intrat voluntari în rîndu- 
rile forțelor armate america
ne în anii războiului antihit
lerist se eschivează acum și 
nu vor să îmbrățișeze carie
ra armelor ? Baldwin își a- 
nunță cititorii că a găsit răs
punsul la această întrebare. 
„Vă pot prezenta — scrie el 
— un catalog întreg de grave 
deficiențe ale forurilor noa
stre militare*. Și el îi acuză 

pe congressmeni, pe generali 
și pe șefii Pentagonului de 
tot felul de „lipsuri organi
zatorice*. Catalogul nu explică 
însă faptul dovedit și re
cunoscut de însuși Baldwin, 
că foarte mulți tineri din 
Statele Unite privesc servi
ciul militar în slujba intere
selor marilor monopoluri ca 
un lucru odios. Nu explică, 
fiindcă dacă ar face așa ceva. 
Baldwin n-ar mai fi ceea ce 
este, adică un simbriaș al

păci trainice"
izbăvirii de primejdia unei noi 
catastrofe militare. Guvernul 
sovietic este convins că dacă 
statele și în primul rînd ma
rile puteri ar acorda dezar
mării aceeași atenție pe care 
politicienii și statele majore 
ale marilor puteri o acordă 
astăzi producției de mijloace 
de exterminare în masă a oa
menilor, atunci succesul în 
această operă măreață ar fi a- 
sigurat.

Reprezentanții Uniunii So
vietice, a subliniat în înche
iere A. A. Gromîko, vor face 
tot ce este posibil, tot ce va 
depinde de ei, pentru a se 
obține rezultate pozitive în 
cadrul lucrărilor comitetului. 
Popoarele așteaptă ca și toți 
ceilalți participant la trata
tive să manifeste bunăvoință 
și dorința de a se ajunge la 
un acord.

în numele Uniunii Sovietice 
și delegației sovietice la Con
ferința Comitetului celor 13 
state pentru dezarmare, mi
nistrul Afacerilor Externe r1 
U.R.S.S., A. A. Gromîko, a 
transmis urări de prosperita
te poporului elvețian, locuito
rilor Genevei și autorităților 
acestui oraș.

Unite ale Americii de a relua ex
periențele nucleare în atmosferă 
și roagă guvernul sovietic să de
pună toate eforturile pentru în
cheierea grabnică a unui acord cu 
privire la interzicerea experien
țelor cu arme nucleare.

N. S. Hrușciov a declarat lui 
Yamada că guvernul sovietic a 
făcut și va face tot ce depinde de 
el pentru încheierea unui acord 
cu privire la dezarmarea genera
lă și totală și încetarea experien
țelor cu arme nucleare.

cercurilor monopoliste agre
sive.

Ce-i drept, un sîmbure de 
explicație există în articolul 
plin de văicăreli din „Satur
day Evening Post". Printre 
altele, autorului i-a scăpat 
din goana condeiului urmă
toarea constatare : „Se creea
ză impresia că serviciul mi
litar își pierde farmecul in 
ochii tinerilor" Respectînd 
terminologia lui Heanson 
Baldwin, ne vom permite 
noi să dăm explicația pe 
care dînsul n-a dorit 
s-o publice, explicația a- 
devărată a dificultăților 
ce-i pasc pe vînătorii ame
ricani de „cadre militare"

Masele largi ale tinerilor 
din S.U.A. nu văd nici 
un fel de „farmec" in a-și 
jertfi viața în numele unor 
interese străine, în numele 
căptușirii cu aur a case
lor de bani ale miliardari
lor. Tinerii americani nu gă
sesc nimic „fermecător* în 
pregătirile de război ale 
cercurilor conducătoare din 
S.U.A., în rolul de jandarmi 
coloniali pe care îl joacă for
țele armate americane.

EM. RUCĂR
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