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A intrat în funcțiune

O noua secție 
a Combinatului 
de la Borzești
La Combinatul chimia de 

la Borzețt! a intrat zilei* a- 
ceztea in funcțiune secția 
pentru fabricarea fungicidu
lui denumit „granodin". A- 
cest nou produs este folosit 
tn agricultura pentru trata
rea griului de sâmtnțâ Împo
triva mălurei.

Primele cantități vor 1! li
vrate unităților agricole Încă 
In cursul acestei luni.

Noua unitate a Combinatu
lui din Borzești este pre
văzută cu o capacitate de 
producție In măsură să asi
gure Întregul necesar de 
„granodin" pentru nevoile 
agriculturii noastre.

(Agerpres)

Din primul an de muncă 
în comun un rod bogat 1 
Cîțiva din membrii tinerei 
gospodării colective din 
comuna pribilești, regiu
nea Maramureș, întovără
șiți de inginerul agronom 
al S.M.T., au venit la baza 
de recepție să schimbe 
porumbul pentru sămînță.

Foto. AGERPRES

Calificarea—un proces complex
r n jur numai son

de ; adevărate 
punți între pămînt 
și cer. Din unele 
a început să țîș- 
nească deja ne
prețuita comoară 

a „aurului negru", iar la alte
le muncitorii caută de zor prin 
cotloanele adîncurilor. Aici, 
la schela de extracție Ciurești, 
lucrează numeroși tineri care, 
alături de muncitorii vîrstnici, 
fac să pulseze în sumedenia 
de artere ale țării, spre inima 
rafinăriilor, sîngele pămîntu
lui — țițeiul.

Ne-am întîlnit într-o seară 
la clubul schelei, cu unii din 
acești tineri, cu muncitori 
vîrstnici, maiștri, ingineri și 
tehnicieni. Tema discuției: 
probleme ale ridicării califică
rii profesionale a tinerilor pe
troliști.

Trebuie spus de lâ început

■

Aspect de pe șantierul de blocuri din panouri mari prefa
bricate de pe șoseaua Giurgiului din Capitală. In foto
grafie : sudorii fruntași Victor Smina și Ion Aluaș, care 
execută lucrări trainice de monolizare prin sudură a P^' 

nourilor mari prefabricate.
Foto . AGERPRES

Creșterea parcului de autobuze

* . 4

Parcul întreprinderilor re
gionale de transporturi auto 
s-a mărit zilele acestea cu 
încă 80 de autobuze fabricate 
în țară. Multe din aceste au
tobuze vor deservi centrele 
muncitorești Brad, Baia Sprie, 
Moinești și alte localități. Al
tele au fost trimise pentru a 
deservi unele trasee înființa
te nu de mult, sau pentru a 
mări numărul curselor de că-

— și aceasta a reieșit cu preg
nanță din discuții — că în 
munca desfășurată de organi
zația U.T.M. în privința ridi
cării calificării profesionale 
s-au folosit căi potrivite spe
cificului activității tinerilor

»--------------— 

Cu privire la ridicarea caiificârii tinerilor 
petroliști de la schela Ciurețti-Argeț

--------------- 
petroliști. Aici, tinerii lucrea
ză la sonde dispersate, răs- 
pîndite pe distanțe mari, fapt 
ce a făcut ca acțiunea de pre
gătire profesională să se des
fășoare în principal la locul 
de muncă.

— La noi, spunea în cons
fătuire sondorul Dumitru Nae, 
secretarul organizației U.TAL 
din secția I a schelei, s-a 

lători dintre localitățile mai 
îndepărtate de calea ferată.

Ca urmare a măririi parcu
lui de autovehicule, în pri
mele două luni din acest an 
unitățile I.R.T.A. au transpor
tat un număr de călători a- 
proape egal cu cel din tot 
cursul anului 1955. Totodată 
volumul mărfurilor expedia
te a depășit de peste două ori 
pe cel din cursul aceluiași an. 

folosit mult metoda ajutorului 
acordat direct tinerilor de că
tre muncitorii mai calificați 
pentru a-și consolida cunoș
tințele. Astfel, fiecare munci
tor, maistru, cu vechime în 
această muncă, s-a angajat să 

ajute cîte imul sau doi son
dori tineri, proaspeți absol
venți ai școlii profesionale. Și 
am să dau un exemplu. In 
parcul I al secției lucrează de 
mult timp tînărul Dumitru 
Dulamă. El a venit aici din 
școala profesională cu califi
carea de sondor. Practica pro
ducției îi ridică, firește, multe 
probleme; de aceea s-a avut 
grijă ca de continua lui pre
gătire profesională să se ocu
pe un muncitor cu mai multă 
experiență, și anume maistrul 
Ion Vlăsceanu.

Mulți dintre participanții la 
discuție au arătat că la locu
rile lor de muncă se folosește 
această metodă și ea a dat re
zultate bune, are o mare efi
cacitate. Tinerii Ștefan Man- 
dache și Marin Cioancă, aju

CONCURS
de fotografii artistice
Ministerul Invățămîntului și Culturii, Comitetul Cen

tral al Uniunii Tineretului Muncitor, Comitetul național 
pentru apărarea păcii din R.P.R. și Asociația artiștilor 
fotografi, organizează în cinstea celui de-al VIII-lea 
Festival Mondial al Tineretului și Studenților un concurs 
de fotografii artistice pentru expoziția internațională de 
fotografii ce se va organiza în zilele Festivalului, la 
Helsinki.

Participanții pot prezenta la concurs Imagini care să 
oglindească succesele obținute de oamenii muncii din 
patria noastră, sub conducerea partidului, în munca de 
înfăptuire a planului de 6 ani, imagini din industrie, 
agricultură, aspecte privind preocupările, condițiile de 
viață, de învățătură, muncă și odihnă create în anii re
gimului democrat-popular oamenilor muncii și tineretu
lui, hotărîrea poporului nostru de a lupta pentru a- 
părarea păcii.

La acest concurs pot participa, individual sau colectiv, 
fotografi amatori și profesioniști, pînă la vîrsta de 30 ani.

Participanții pot trimite
fotografii alb-negru sau fotografii color.

Numărul lucrărilor fiecărui participant nu este limitat. 
Lucrările trimise nu vor fi montate și nici înrămate, 

avînd latura maximă nu mai mare de 40 cm și nu mai 
mică de 18 cm.

Fiecare lucrare, însoțită de negativul său, de un co
mentariu care să-i explice conținutul, va purta pe verso 
numele cu adresa autorului și titlul lucrării.

Juriul va decerna următoarele premii:

1 premiu I a 3.000 lei
2 premii II a 2.000 lei
3 premii III a 1.500 lei
4 menjiuni a 500 lei

Cu lucrările merituoase, inclusiv cele premiate, se va 
organiza în cursul lunii mai, în Capitală, o expoziție. 
Lucrările premiate cît și cele merituoase expuse rămîn 
proprietatea autorilor fără drept de autor.

Juriul va selecționa lucrările care vor fi trimise la 
Helsinki pentru expoziția internațională.

Lucrările și corespondența pentru acest concurs se vor 
trimite pe adresa : Asociația artiștilor fotografi — că
suța poștală nr. 223 — București 1, cu mențiunea „pen
tru concursul de fotografii artistice*.

Lucrările vor fi trimise pînă la data de 26 aprilie 1962.

tați de Constantin Necșolu și 
Constantin Păuna sau Dumi
tru Tudor, Ion Tănase, Gheor
ghe Mușescu, ajutați de mais
trul loan Zabet și Aurel Tu- 
dorache și-au îmbogățit cu- 
noștințele de specialitate.

Cei care au vorbit cu prile
jul consfătuirii noastre au 
arătat însă că în schelă se fo
losesc și alte forme menite să 
asigure o* "bună pregătire pro- 
fesională tinerilor petroliști,

— Expunerea periodică a 
unor conferințe legate de spe
cificul meseriei noastre, spu
nea tînărul maistru sondor 
Ion Dogaru de la secția a Il-a 
Bădești a schelei, a făcut să 
crească mult nivelul general 
de calificare al tinerilor noș
tri. Organizația U.T.M. a sec
ției noastre a ținut seama ca 
aceste conferințe să fie expu
se de cadre competente din 
conducerea secției. Conferin
ța „Urmărirea sondelor în 
erupție naturală* a fost ți
nută de șeful secției, ingine
rul Constantin Bărbulescu. 
Aici, li s-a vorbit tinerilor 
despre cauzele creșterii anor
male a presiunii la sonde, pro-

I. BODEA 
L ANDREIȚĂ

(Continuare în pag. a 3-a)

Citiți

în pag. a 2-a:
• Noi — în muncă, în 

viață. („Să discutăm des
pre tinerețe, educație, răs
punderi").

• Sport

• Ce vor fi elevii mei 
(din caietul unui diriginte)

Tn pag. a 3-a:
• Mobilizarea tineretu

lui la dezvoltarea G.A.C. — 
sarcină principală a orga
nizațiilor U.T-M. de la sate 
(Conferința organizației re
gionale Iași a U.T.M.)

In sprijinul 
noilor gospodării 

colective
în cele 56 G.A.C. din raio

nul Caracal, regiunea Oltenia, 
din care aproape jumătate 
sînt recent înființate, au fost 
organizate peste 500 brigăzi 
în cadrul cărora lucrează 2.151 
echipe de cîmp, legumicole, zoo
tehnice, de construcții. O dată 
cu terminarea colectivizării, 
în toate G.A.C. noi din raion 
au fost întocmite planuri de 
producție pe anul în curs, iar 
în cele vechi au fost refăcu
te, ținîndu-se seama de nu
mărul colectiviștilor și de su
prafețele sporite. La alcătui
rea acestor planuri, G.A.C. 
recent înființate au primit un 
sprijin efectiv din partea pre
ședinților, brigadierilor și con
tabililor din GAC. mai vechi, 
cu o bogată experiența în or
ganizarea și planificarea pro
ducției agricole. G.A.C. din 
Fărcașele, de exemplu, care a 
acumulat o bogată experiență 
în cei 11 ani de existență, a 
trimis brigadieri fruntași și pe 
contabilul principal să ajute 
G.A.C. din satul Comanca în
ființată în această primăvară. 
G.A.C. din comuna Fălcoiu a 
primit ajutor la întocmirea 
planului și organizarea mun
cii din partea președintelui și 
a brigadierilor de la G.A.C. 
din Cioroiu.

Exemple asemănătoare sînt 
frecvente în raionul Caracal. 
Toate gospodăriile de curînd 
înființate sînt ajutate îndea
proape în aceste zile în or
ganizarea și planificarea mun
cii de ingineri și tehnicieni 
agronomi, iar organele de stat 
le ajută să-și procure întrea
ga cantitate de sămînță ne
cesară însămînțărilor din pri
ma epocă.

In vederea dezvoltării sec
torului zootehnic, colectiviștii 
sînt ajutați de stat cu credite 
acordate pe termen lung. în 
acest an, gospodăriilor colec
tive din acest raion li s-au 
acordat aproape 7 milioane lei 
sub formă de credite pe ter
men lung.

(Agerpres) I

Comunicat
în zilele de 9 și 10 martie a.c. a 

avut loc ședința Biroului Politic al 
C.C. al P.M.R.

In legătură cu apropiata înche
iere a colectivizării agriculturii, Bi
roul Politic a hotărît să convoace 
în prima decadă a lunii aprilie Ple
nara C.C. al P.M.R.

Plenara va face bilanțul colecti
vizării agriculturii și va examina 
măsurile privind reorganizarea 
conducerii agriculturii corespunză
tor cu cerințele noii etape de dezvol
tare a acesteia, precum și măsurile 
de asigurare a agriculturii socia
liste cu cadre de specialiști.

— In regiunea Crișana - 
s-a încheiat colectivizarea 

agriculturii
Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Romin, 

Tovarășului Gheorghe Gheorghiu-Dej
Comitetul regional de partid și Sfatul 

popular regional Crișana raportează condu
cerii partidului încheierea procesului de co
lectivizare a agriculturii în regiunea noastră.

In prezent, un număr de 167.140 familii de 
țărani, organizați în 480 gospodării colective, 
lucrează în comun suprafața de 440.706 ha 
teren.

Succesele gospodăriilor colective fruntașe, 
bunăstarea colectiviștilor i-au convins pe ță
ranii romîni, maghiari și de alte naționali
tăți din regiunea noastră să pășească pe ca
lea arătată de partid. Aceasta demonstrează 
încrederea țărănimii muncitoare în partidul 
nostru, hotărîrea ei neabătută de a lupta, 
alături de eroica noastră clasă muncitoare, 
pentru desăvîrșirea construcției socialiste în 
patria noastră scumpă — Republica Populară 
Romînă.

Gospodăriile colective din regiunea Cri
șana au obținut anul trecut producții medii 
la hectar mai mari cu 640 kg la grîu și 969 
kg la porumb, față de întovărășirile agricole 
și gospodăriile individuale. Gospodăriile co
lective Vaida, Sîntion, Cauaceu, Biharea, Ge- 
piu și altele au recoltat în medie peste 2.000 
kg grîu la ha. Un număr de 25 gospodării co? 
lective au obținut producții medii la hectar 
de peste 3.000 kg porumb boabe, iar gospo
dăria colectivă „Viață Nouă" din Sîntana a 
recoltat de pe întreaga suprafață cultivată 
peste 5.000 kg porumb boabe la hectar.

Gospodăriile colective din regiune au acum 
în proprietatea obștească 45-600 bovine, 41-600 
porcine și 148.400 ovine. Gospodăria colec
tivă din satul Borș are o densitate de 43,8 
bovine, 98,1 ovine și 47,3 porcine la 100 ha 
teren. In anul 1961, gospodăriile colective au 
vîndut statului cu 47,3 la sută mai mult grîu, 
96 la sută mai multă carne și 60 la sută mai 
mult lapte decît în anul 1960.

Ca urmare a dezvoltării diferitelor ramuri 
ale producției agricole a crescut de la an la 
an fondul de bază al gospodăriilor colective. 
Anul trecut fondul lor de bază a crescut, pe 
regiune, cu peste 73 milioane lei.

Toate acestea au făcut să crească venitu
rile bănești ale gospodăriilor colective, va
loarea zilei-muncă. Gospodăria colectivă din 
Sîntana, de exemplu, a avut în anul trecut 
un venit bănesc de peste 7.000.000 lei. In 
prezent, un număr de 88 gospodării colective 
din regiune sînt milionare și multimilionare-

S-a schimbat mult fața satelor regiunii 
Crișana. Un număr de 155 sate sînt electri
ficate. Numai în ultimii 3 ani, țăranii munci
tori și-au construit peste 15.300 case noi.

Aceste rezultate au fost posibile datorită 
sprijinului multilateral primit din partea 
statului. In prezent peste 1.400 de tractoare 
lucrează pe terenurile gospodăriilor colective 
din regiune. Numai în anul trecut, gospodări
ile colective au primit credite în valoare de 
peste 50.800.000 lei, din care peste 48.000-000 
lei pentru cumpărări de animale și realizarea 
de construcții gospodărești. In agricultura re
giunii lucrează în prezent aproape 1000 in
gineri, tehnicieni agronomi și zootehnișți.

In numele oamenilor muncii din regiunea 
noastră, mulțumim fierbinte conducerii parti
dului pentru ajutorul deosebit de prețios pe 
care ni-1 acordă în permanență. Asigurăm 
Comitetul Central că, acum cînd agricultura 
regiunii este colectivizată, organele și orga
nizațiile de partid, sfaturile populare, toți 
oamenii muncii din agricultura regiunii noas
tre vor munci cu perseverență pentru conso
lidarea economico-organizatorică a tuturor 
gospodăriilor agricole colective.

In regiunea Crișana sînt mari posibilități 
de creștere a producției agricole vegetale, de 
sporire neîncetată a numărului de animale 
și a producției acestora, de dezvoltare a bazei 
furajere, a producției legumicole și pomi-vi- 
ticole.

Vom sprijini gospodăriile colective în ve
derea bunei organizări a muncii, aplicării 
agrotehnicii înaintate, creșterii și îmbunătă
țirii efectivelor de animale și a productivită
ții acestora, utilizării mai chibzuite a parcului 
de tractoare și mașini agricole. Pentru fo
losirea mai rațională a pămîntului, pentru o 
mai bună gospodărire a resurselor materiale 
și financiare și o mai deplină punere în va
loare a capacității creatoare a țărănimii co
lectiviste, vom îndruma gospodăriile colec
tive mici să se unească în gospodării mai 
mari, puternice.

Considerăm o sarcină de mare importanță 
preocuparea pentru asigurarea gospodăriilor 
colective cu cele mai bune cadre de condu
cere, cu tehnicieni agronomi și zootehnicieni 
bine pregătiți.

In prezent, ne concentrăm -eforturile spre 
executarea în cele mai bune condiții a lu
crărilor agricole de primăvară.

colectiviști din regiunea noastră, 
de organizațiile de partid, își vor 
plin contribuția lor la traducerea 
tuturor sarcinilor izvorîte din do- 

celui de-al 111-lea Congres al

Țăranii 
îndrumați 
aduce din 
în viață a 
cumentele 
Partidului Muncitoresc Romîn, privind desă
vîrșirea construcției socialiste în scumpa noa
stră patrie — Republica Populară Romînă.

COMITETUL REGIONAL CRIȘANA 
AL PARTIDULUI MUNCITORESC ROMÎN

SFATUL POPULAR AL REGIUNII CRIȘANA

S-a încheiat de asemenea colectivizarea agriculturii în raioanele; 

Hîrlău și Iași (regiunea Iași) 
și Roman (regiunea Bacău)

SE TRANSFORMĂ

de 
la 
a 

u- 
la

■I m trait, în Moldo- 
I va, cîteva zile 
i mari. Zile pline 

de avînt înălțător 
și de frămîntări, 

| în care țăranii au 
pășit în masă pe 

drumul agriculturii socialiste. 
Alături de activiști de partid 
și de stat, de utemiști și 
colectiviști, am luat parte 
unele acțiuni de lămurire 
țăranilor, la desfășurarea 
nor programe culturale, 
inaugurări de noi gospodarii 
colective și am văzut cum 
oamenii se transformă, aș 
spune, de la o zi la alta, 
devenind tot mai hotărîți 
să statornicească pentru tot
deauna în satele lor belșugul.

Am cunoscut utemiști care 
au dovedit un mare entu
ziasm în munca de convinge
re a țăranilor asupra avanta-

SATUL
Șerban Nedelcu

cu pasiune, 
alți țărani

jelor aduse de gospodăria 
colectivă. Unul dintre aceș
ti înflăcărați agitatori este 
Ion D. Tololoi, din co
muna Tomești, regiunea Iași. 
S-a înscris în gospodărie 
printre cei dintîi din sat, a- 
poi a muncit 
lămurind și pe 
muncitori. Lista celor ajutați 
de el sa intre în gospodărie 
este lungă : Dumitru Tololoi
— tată, Năstase M. Dumitru,
— socru, Constantin Tololoi
— frate, Ion C. Tololoi — 
unchi, precum și țăranii Ilie 
Nichifor, Vasilică D. Săcălea- 
nu. Elena Săcăleanu, Dumitru 
Parpauța, Petru 
Ioan G. Părpăuță,
N. Părpăuță, loan 
încă vreo zece.

Părpăuță, 
Constantin
Ichim și

Mi-a povestit că Vasile Bîfu 
se lăsa greu. A dat cererea 
abia în ajunul inaugurării 
gospodăriei. Punea iei și fel 
de întrebări și mereu găsea 
motiv de amînare. „Cum are 
să fie cu lotul personal ?'. 
„Dar bătrînii ce-o să facă în 
gospodărie ?“, „Ce se va în* 
tîmpla cu tinerii care se vor 
căsători ?'.

Ion D. Tololoi îi răspundea 
la fiecare întrebare. Stătea 
de vorbă cu el ore în șir. 
Omul spunea că a înțeles, 
dar totuși zicea: „Știu eu cum 
are să fie ?'... „Să mă mai 
gîndesc'. Dar Ion D. Tololoi 
nu s-a lăsat. Se ducea aproa
pe în fiecare zi pe la el. îi 
citea statutul gospodăriei co
lective, articole din ziare, pa
gini din cârti și broșuri în 
care erau arătate foloasele 
pe care le are țăranul intrînd 
în gospodăria agricolă co
lectivă. I-a povestit și despre 
cele aflate de la Petru Meri- 
șef, președintele G.A.C. din 
comuna Dorobanț, care le-a 
vorbit despre Consfătuirea pe 
țară a colectiviștilor și des
pre viața colectiviștilor din 
comuna lor.

Bîfu îl asculta cu interes, și 
la sfîrșit răspundea : „O să 
mă scriu și eu. Asta e dru
mul nostru, ce mai 1"

„Dar Vasile Săcăleanu a in
trat ?". „A intrat și Va
sile Săcăleanu și Mihai 
Hazliu...”. „Dar Vasile Ra-

(Continuare in pag. a 3-a)

Tinerele Margareta Apos- 
tică și Rodica Motoca de 
la Fabrica de postav din 
Buhuși au locuri de mun
ca diferite, — prima este 
controlor tehnic de cali
tate, iar cealaltă lucrează 
la laboratorul de încer
cări al fabricii. Totuși, de 
multe ori ele se întîlnesc 
la laborator unde discuta 
aceeași tema — îmbună

tățirea calității firelor.

Foto : N. STELORIAN



A

NOI - ÎN MUNCĂ, ÎN VIAȚĂ
’ iscuția deschisă în coloanele ziarului despxe 

comportarea tinerilor în societate ne-a interesat 
mult. De ce ? Fiindcă probleme asemănătoare — 
deși diferite, de la caz la caz, în legătură cu 
comportarea unor tovarăși de muncă de-ai noș
tri s-au pus și se mai pun încă și acum în co-

lectivul nostru.
Concluzia-noastră principală este că esențial în rezolvarea 

unor asemenea cazuri este intervenția ’--1 ’--J --■*
hotărît, intransigent față de orice abatere 
moralei noastre noi, comuniste.

Dar, să vă povestim cîteva

colectivului unit, 
de la principiile

întîmplări...

Cum se „distra" 
Dumitru...

laDumitru R. era cunoscut 
noi în uzină, ba chiar și în 
cartier. Nu pentru merite în 
muncă. Fiindcă de lucrat, lu
cra slab. Era cunoscut pentru... 
pumnii lui. ' ” _
mușchi nu glumă. Re vre
mea aceea î.™ă z~
forța fizică l-ar putea im
pune în fața celor din jur. Și, 
era deajuns să nu-i dea cine
va dreptate că, gata, Dumitru 
se și pornea pe scandal.

Firește, în uzină lucruri din 
acestea nu se petreceau... Pe 
stradă însă, și, mai ales, la 
reuniunile de la Casa ra
ională de cultură a tinere
tului, R. încerca să-și mani
feste în acest chip „persona
litatea". De fiecare dată la 
Casa de cultură venea., după 
terminarea programului cul
tural. „Ce-mi trebuie mie ma
nifestări artistice, 
țe? zicea el. 
învățat. Vin 
trez...M

în realitate 
mitul, era un 
sărac spiritualicește, care con
cepea că distracția se timitea-

zi la niște dansuri zgilțiite și, 
mai ales, la a te lua la harță 
cu toți. Fiindcă incidentele 
iscate de el se țineau lanț de 
fiecare dată, mai ales că fete
le — așa cum era și normal —

— N-o să pleci! In schimb 
o să te facem om!

Și tinerii au continuat să-i 
vorbească, să-l sfătuiască.

— Ei, ce faci ? Nu plecăm 
de aici pînă nu auzim angaja
mentul tău...

— Lăsați-mă să încerc...
Și într-adevăr a încercat. 

L-am ajutat și noi, l-am invi
tat alături de noi la toate ma
nifestările culturale, la serile 
distractive, l-am antrenat în 
colectivul de pregătire a reu
niunilor noastre. Cit privește 
forța lui fizică l-am sfătuit să 
facă sport (este astăzi unul 
dintre cei mai buni boxeri ai 
Capitalei).

Intre timp s-a căsătorit. 
Nici acum nu lipsește de

Ce-i drept, avea

însă credea eă

-xî—, conferin-
Sînt destul de 

aici să mă dis-

el, automulțu- 
om grosolan și

„O seară 
la Moscova44 
Spectacolul de circ 
al artiștilor sovietici

Spectacolul „O seară la Mos
cova”, pe care artiștii sovietici 
l-au dat în premieră pe arena 
Circului de Stat din București, 
a fost un succes deosebit. Și 
de data aceasta, ca și cu celelalte 
prilejuri cînd am putut viziona 
pe ^tiștB de Circ sovietici, am 
râmaș ujpii// 'de omogenitatea ca
litativă'a ' ex&cufanfilor.

Programul cuprinde o gama 
variată de discipline. Exercițiile 
gimnaste executate de Noskova, 
Protovarova, Deomina, sînt pline 
de suplețe și grafie. Viguroase și 
dinamice, exercițiile de acroba
ție te incintă prin evoluția de 
mare agilitate și îndrăzneală.

Ansamblul Gazarin prezintă 
aerob afli în care artiștii se țin în 
echilibru pe bile, balansînd ‘n 
acelafhtimp partenerii în mlifii 
care, din acest dificil, bplans,. exe
cută paseuri aeriene.

Trupa Beliacov prezintă acroba
ții la leagăn. Opt acrobați, fie
care un desăvîrșit executant, ne 
prezintă un număr plin de emoții.

Cei patru muzicanți excentrici 
Birucov impresionează prin virtuo
zitate și fantezie, iar numărul de 
dresură de porumbei al Korgea- 
ghinei este unic în felul său.

Pentru că tot sîntem la acest 
capitol, vom aminti dresajul de 
înaltă școală realizat de Podcer- 
nikova cu trei urși, dresura de 
ponei și de ogari siberieni pre
zentată de Kostriukov și cea a 
duo-ului Rogalski, de călărie pe 
cai dansatori.

Trupa Frantuzovi, într-un număr 
de echilibristică la perș, au stîrnit 
admirafia publicului prin combi
națiile extraordinare.

Jonglerii Violeta și Alex. Kiss 
(artist emerit al R.S.F.S.R.) sînt 
admirabili. Se poate afirma că 
Alex. Kiss posedă o măiestrie 
desăvîrșită, iar execuția lui de 
jonglerie cu 8 cercuri, cascada cu 
6 baloane și jonglerie pirotehnică 
la antipod sînt realizări unice în 
lume.

Pe întreg parcursul spectacolu
lui, clovnul Alexei Kozacenko a 
susținut cu succes partea comică.

în încheiere se cuvine să sub
liniem punerea în scenă care 
înlănțuie fără oprire toate nume
rele programului într-un tot con
tinuu.

Costumele splendite, bogăția 
recuzitei, disciplina și operativita
tea întregului personal al ansam
blului au contribuit și ele la 
transformarea spectacolului circu
lui sovietic într-un succes pe de
plin meritat.

A. IOZEFINI

filele caietului de 
privi îndelung la o

...Deschise 
dir.igenfie și , 
fotografie lipită cu grijă chiar la 
început. Privi apoi grupul celor 
peste 30 elevi ai clasei a Xl-a și, 
poate, pentru prima oară consta
tă cu surprindere cît au crescut. 
Ciudat I Nici odată pînă acum nu 
se gîndise la acest lucru. Totul 
îi păruse firesc, obișnuit. Dar...

Cînd veniseră acum patru ani 
în clasa a Vlll-a abia li se zărea 
capul deasupra băncilor. Iar 
acum... lafă-l pe Filipoiu Ion. Era 
atunci tăcut și timid. Iar acum 7 
Membru activ al echipei artistice, 
ispitit de aspirații îndrăznețe la 
literatură. In privirea profesoarei 
se adună o fericire simplă. Feri
cirea aceasta își are explicația în 
sentimentul că fi-ai făcut datoria, 
modelînd caractere, insuflînd dra
gostea pentru idei mărețe, că ai 
reușit să formezi un colectiv în
chegat pe care l-ai educat în 
spiritul responsabilității față de 
societate.

Firește, n-a fost ușor. A trebuit 
răbdare, curaj și o reală cunoaș
tere a înclinațiilor și temperamen
tului fiecărui elev. A fost greu la 
început! Cîtă nemulțumire se as-

îi respingeau invitațiile la 
dans, iar tinerii încercau să-l 
disciplineze.

Este clar că într-un aseme
nea caz un singur om n-ar fi 
putut avea o influență hotărî- 
toare asupra acestui tânăr. 
Trebuia ca toți tinerii din sec
ție să intervină, să-l facă să 
înțeleagă că nici unul dintre 
noi nu-i va mai tolera mani
festările de huliganism și in
disciplină. Mai trebuia însăși 
altceva : să-l convingem că 
afirmarea adevărată a perso
nalității în societatea noastră 
se face pe cu totul alte căi 
decît prin forța fizică: prin 
munca pasionată, creatoare, 
prin disciplină, prin respectul 
de care te bucuri în ochii oa
menilor, al tovarășilor, al co
lectivului. Trebuia să-l mai 
convingem că există forme su
perioare de distracție de la 
care înveți de fiecare dată 
ceva, care te ajută să te re
creezi, dar și să te formezi ca 
om.

Am convocat adunarea gene
rală U.T.M.

Ordinea de zi: „Știl.'să te 
distrezi ?“

Cîteva ore a durat adunarea. 
S-au înscris foarte mulți ti
neri la cuvînt. Și Ion Constan
tinescu și Ion Duicu și Andrei 
Busuioc și Ivan Șovar și mul
ți alții au condamnat cu as
prime purtările huliganice ale 
lui R.

— O să plec din urina, a 
fost primul lui răspuns.

la distracții. O să-l găsiți 
fiecare săptămînă 
Casa de cultură a

în 
lacu soția 

tineretului.

„Soția îți este 
tovarăș de viață 

— nu cenușăreasă1“
Despre G. N. am au

zit la un moment dat că di
vorțează.

— De ce ? I- f.u întrebat unii.
— Nu-mi mai place de ea. 

E femeie muncitoare, e har
nică, îngrijește fetița, îmi pre
gătește tot ce am nevoie, dar... 
nu mai e cum era...

Unii dintre noi s-au gîndit 
să-l punem imediat în discu
ția adunării generale. Tovară- 

' șui Dumitru Anghel, secretarul 
organizației de partid din sec
ție, ne-a sfătuit să nu ne gră
bim. E vorba de sentimente
le omului. „Să vedem care e 
cauza de ce nu-i mai place 
soția, ne-a sfătut el. Hai la 
el acasă".

Ne-am dus într-o zi fără să-l 
anunțăm. Era spre seară. N. 
nu sosise încă. Soția era 
frîntă de oboseală. După ce 
ieșise, din schimb (e filatoare 
la întreprinderea „Dacia") s-a 
apucat să curețe, să spele, să 
facă mîncare, s-o îngrijească 
pe fetiță, să facă foc, să facă 
piața...

— De ce nu mai teși și dum
neata din casă ? — am 
bat-o.

— De plimbare fmi 
mie «ewn • « nmbrt de 
am fi făcut o glumă. Am. eu 
timp, de plimbare ?

Chiar in seara aceea N.' a[

între-

arde 
parcă

venit însă pe întuneric. Fusese 
omul la film, se plimbase cî
teva ceasuri și... acum îi era 
foame, cerea să i se pună 
masa „repede", să fie mînca- 
rea bună.

Vasăzică asta era cauza! 
ne-am zis noi. Credeți că a 
fost nevoie să mai facem vreo 
ședință, ca să discutăm de ce 
soția lui N. nu-și mai poartă 
atâta grijă ca înainte de 
sătorie ? Chiar acolo în 
lui am discutat asta.

— Tu crezi că luîndu-ți ne
vastă ți-ai luat cenușăreasă ? 
l-am întrebat. Ea duce tot 
greul casei, tu n-o ajuți cu 
nimic și ai pretenția că... nu 
mai e așa „fină" ca altădată.

— Și eu sînt căsătorit și 
am ca și tine un copil, i-a vor
bit Ion Constantinescu, urmez 
și școala medie. Și totuși mai 
mult de jumătate din treburile 
casei le fac alături de nevas
ta mea. Ea are timp să citeas
că o carte, să vedem, un film 
împreună, să ne plimbăm...

Sfaturile i-au prins bine 
lui N.

Noi nu ne-am oprit însă aici. 
Cei căsătoriți dintre noi am 
venit de atunci deseori în casa 
lui N. împreună cu soțiile, 
i-am invitat și pe cei doi soți 
la noi acasă, la manifestările 
culturale la uzină, la filme, la 
teatru, l-am sfătuit și i-am 
arătat astfel lui N. cum ne 
purtăm noi în casă, în familie, 

încetul cu încetul a început 
să se schimbe și el, să vadă 
în soție pe tovarășa lui de 
viață.

Poate îi dați un sfat
Și totuși nu în toate cazuri

le lucrurile au fost rezolvate. 
Cu Adrian Smaniotu s-a în
tâmplat că mai avem încă mult 
de furcă.

E tânăr, are 18 ani. Spre 
deosebire de ceilalți muncitori 
este însă un îngîmfat care 
își disprețuiește tovarășii. El 
este un muncitor slab, care în 
doi ani de cînd lucrează n-a 
reușit să se califice încă. Aii 
încercat mulți să-l ajute, 
învețe. El însă le vorbește 
reu „de sus".

— Știu și eu cum să 
port! Nu-mi mai faceți 
raia.

L-am ajutat să se înscrie la 
școala serală, să învețe. A pă
răsit-o. L-am criticat, l-am 
sfătuit în repetate rînduri. Re
cent ne-am hotărît ca în 
viitoarea adunare generală 
U.T.M. să discutăm cazul lui. 
Pregătim o adunare în legă
tură cu trăsăturile înaintate 
ale tânărului muncitor, care 
sperăm să aibă influență po
zitivă asupra lui și a altor ti
neri.

Pînă atunci, dragi cititori, 
poate că și voi aveți să-i dați 
vreun sfat. Adresa lui este U- 
zinele „Semănătoarea", secția 
preparat.

BIROUL ORGANIZAȚIEI 
DE BAZĂ U.T.M. DE LA 

SECȚIA PREPARAT, UZINE
LE „SEMĂNĂTOAREA" 

BUCUREȘTI

care ne

In timpul desfășurării probei de senioare.

Finalele campionatului
republican de cros

A

să-l
me-

mă
mo

Orașul Ploiești a găzduit 
pentru prima oară cam
pionatul R.P.R. de cros 

1961—1962. Probele care au 
prilejuit dispute strînse, au 
arătat în primul rînd intere
sul crescînd în asociațiile și 
cluburile sportive pentru aler
gările pe distanțe lungi, față 
de anul precedent oglindit la 
probele de seniori și senioa
re, unde au luat parte mai 
multe echipe decît în edițiile 
trecute ale campionatului.

Nu același lucru se poate 
spune la probele de juniori, 
unde din cauza unor modifi
cări de regulament comunica
te mult prea tîrziu, s-au pro
dus unele greutăți la partici
pare.

în vederea. ăpțopiatelo&'în- 
tîlniri internaționale - de croș 
din aprilie. Ctosăl Balcanic 
(Atena) și Crosul „L’Fftimani- 
te“ (Paris) întrecerile de la 
Ploiești au constituit o ulti
mă verificare pentru alcătui
rea echipelor reprezentative.

Dacă la fete, Grecescu Flo- 
rica, Teodorov Elisabeta și 
Dumitrescu Georgeta au con
firmat omogenitatea echipei 
atît de necesară pentru păs
trarea titlului de campioane

balcanice, la băieți se pare 
că mai este de muncit în a- 
ceastă direcție.

Cei doi campioni, Barabaș 
Andrei și Grecescu Constan
tin, au cîștigat cu siguranță, 
mai ales primul, 
vedit că mai are 
zerve.

Au impresionat 
niorii, prin buna pregătire, 
dîrzenia arătată în luptă. Fap
tul că cei doi campioni ju
niori, Cosa Victoria și Buia- 
chi Ion, sînt de la „Farul"- 
Constanța, dovedește că mun
ca temenică de selecționare și 
angrenare a tineretului în ac
tivitatea atletică începută cu 
ani în urmă în acest oraș, a 
început să dea roade.

Se cuvine, de âse^j 
ționată lupta ștșînsi

care a 
multe

plăcut

do-
re-

ju-

;emenea, men-

chipele de juriioâre de la „Di- 
namo“-București și „Școala 
sportivă U.C.F.S.“-Roman, cîș
tigată de primele la egalitate 
de puncte, precum și victo-

ria juniorilor „Științei"-Cluj, 
care lasă să se întrezărească 
reînvierea tradiționalului cen
tru de demifondiști șl fondiști 
care exista cu ani în urmă. 
Dinamo-București a cîștigat 
pe echipe și probele de seni
ori și senioare. Organizarea 
bună a întregit reușita acestui 
concurs.

Pentru edițiile viitoare su
gerăm ca prevederile regula
mentului, datorită distanței de 
6 luni care există între pri
mele etape și finale, să cu
prindă mai puține restricții 
la alcătuirea echipelor parti
cipante, pentru ca astfel echi
pele să se poată prezenta cu 
atleții cei mai în formă și cei 
mai bine pregătiți pentru luna 
martie și nu cu cei care erau 
mal buni în luna octombrie- 
noiembrie a anului precedent.

SILVIU DUMITRESCU
antrenor de atletism

lin succes

Una dintre admirabilele scene de echilibru pe bile.
Foto: AGEBPBES

Schi

cu 
din 
Au-

Mii de amatori ai 
sporturilor de iarnă, 
printre care numeroși 
oameni ai muncii ve
ni ți în excursie din 
București, Ploiești, Tir- 
goviște și alte orașe, 
au asistat duminică la 
proba de slalom spe
cial (seniori).

Demonstrînd o bună 
tehnică, schiorul ro- 
mîn Gheorghe Bălan a 
repurtat o victorie 
netă în întrecerea 
valoroșii schiori 
R. D. Germană,
stria, Italia și R.P. Po
lonă. Sportivul nostru, 
învingător și la combi
nata alpină, a reali
zat în ambele manșe 
cele mai bune timpuri: 
42''8/10 și 42".

Clasamentul probei 
de slalom special se
niori ; 1. G. Bălan
(R.P.R.) 1'24''8/10 ; 2.
W. Lutzendori (R.D.G.) 
l'26"6/10 ; 3. M. Bucur 
(R.P.R.) 1'28'9/10.

Clasamentul la com
binata alpină (coborîre 
plus slalom special) : 
1. G. Bălan ---------
20,04 puncte ; 
Lutzendori ( 
35,53 puncte ; 
Muckenschnabl 
stria) 41,44.

Handbal

PE SCURT 
nale de handbal, întru
nită recent la Berna, a 
stabilit sistemul de 
desfășurare a Campio
natului mondial fe
minin de handbal in 7, 
care va avea loc anul 
acesta între 8—15 iu
lie în R. P. Romînă.

Cele 9 echipe, parti
cipante au fost împăr
țite în trei grupe, după 
cum urmează: grupa 
I-a : R.S. Cehoslovacă, 
R.D. Germană; U.R.S.S.; 
grupa Il-a i R. P. Un
gară, Danemarca, Ja
ponia ; grupa 111-a: 
R.P. Romînă, R.P. Po
lonă, Iugoslavia.

neul de la Cairo, prin
tre ei ailîndu-se și Ti
riac, au iosl invitați 
sâ ia parte la un con
curs 
tăzi 
tean

care începe as- 
în orașul 
Alexandria.

Hochei

Tenis de cimp

(R.P.R.) 
; 2. W. 
(R. D. G.) 
; 3. H.

(Au-

Comisia tehnică
Federației

a
inter națio-

După cum transmit 
agențiile de presă, fi
nala probei de simplu 
din cadrul turneului 
internațional de tenis 
de la Cairo, jucată 
între Fred Stolle (Au
stralia) și Ion Țiriac 
(R. P. Romînă) a dat 
loc unei spectaculoase 
dispute sportive. La 
capătul a 2 ore și 25 
minute de joc, Stolle 
a cîștigat la limită cu
3— 2 (5—7; 6—1; 6—1;
4— 6; 6—3).

O parte din jucăto
rii participant la tur-

Astă-seară pe 
noaiul artificial 
August, începînd 
ora 19 echipa de ho
chei pe gheață a R.S. 
Cehoslovace va susți
ne un meci amical 
cu reprezentativa țării 
noastre. Echipa ceho
slovacă cuprinde, după 
cum se știe, jucători 
renumiți, de nenumă
rate ori internaționali, 
varticipanți în forma
țiile care au cîștigat 
campionatul lumii și 
al Europei.

Ciclism

CE VOR FI ELEVII MEI
cundea în literele care consemnau 
în acest caiet lipsuri ale elevilor: 
„Filipoiu Ion — nu are finalitate 
în acțiuni; Bodalea Valentina — 
lipsită de inițiativă; Rateu Maria 
— prea emotivă; efc. Cît de in
teresant- a fost drumul de la a- 
ceste însemnări de acum trei sau 
patru ani și cele din anul acesta.

...Profesoara răsfoiește încet, 
fără grabă, filele caietului, oprin- 
du-se îndelung la fiecare nume, 
privind atentă fotografia fiecăruia, 
lipită sub nume. Își aminteșie si 
se întreabă ce-a făcut pentru fie
care elev. Și nu-i e greu să 
răspundă I Parca o vede pe eleva 
Bălăcenoiu Maria, acum un an. 
Notele ei mărturiseau lipsa de 
continuitate în studiu. Rezultatul l 
Corijentă la matematică în clasa 
a X-a. De ce Bălăcenoiu Maria ? 
Ca să poată primi un răspuns bun 
a mobilizat toate forțele. în clasa 
a Xl-a trebuia să nu se mai în- 
tîmple așa ceva. A discutat cu 
părinții elevei, a urmărit studiul 
individual al acesteia prin vizite 
repetate, a organizat ajutorul to
vărășesc. Dar, mai ales, discuțiile 
cu părinții i-au ajutat. Le-a spus 
că fata poate să învețe, că negii-

jența și superficialitatea erau vi
novate de corijență. Desigur, ele
va a fost întrebată de părinți de 
ce nu muncește mai mult. N-a 
răspuns. A tăcut, amînînd răspun
sul. L-a dat după primul trimes
tru al anului acesta : promovată I 
Profesoara a notat în caiet „Eleva 
Bălăcenoiu Maria este o fată har
nică, muncitoare*'. Și această con.

Din caietul
unui diriginte

statare s-a dus să o anunțe și pă
rinților pe care i-a privit bucuroa
să. Cînd eleva a mărturisit că ar 
vrea să urmeze facultatea de a- 
gronomie, hotărîrea a fost studia
tă de profesoară cu părinții. Pro
fesoara a notat in caiet într-un fi
resc moment de lirism : „E bine 
să muncești pe ogoare, să vezi 
cum cresc holdele aurii sub ochii 
făi, sub îngrijirea ta".

Părintele i-a devenit profesoarei

tel mai apropiat tovarăș de mun
că. El trebuie să cunoască tot ce 
se întîmplă în viața copilului său. 
Dojana sau sfatul părintelui gă
sesc ecouri adinei în sufletul co
pilului. Cît de convingătoare au 
fosț cuvintele lui Boris Mihăilea- 
nu spuse fiicei sale cu ocazia unei 
vizite. Eleva și-a îmbunătățit sim
țitor situația la învățătură.

Acolo unde a fost mai greu a 
luat alături în vizitele la părinți, 
elevi fruntași ai clasei. La Bica 
Alexe, la Stoian Angela, au mers 
și Maria Ghilduș, Ion Filipoiu — 
membri în biroul U.T.M. Cele 
spuse de ei au avut darul să în
demne pe părinții elevilor de a 
se interesa mai îndeaproape de 
copii.

Dar vizitele la părinți au însem
nat mai mult decît discuția des
pre elevi. A vorbit cu mamele 
despre îngrijirea și alimentarea 
copiilor, despre mărirea avutului 
gospodăriei colective, le-a în
demnat să se aboneze la ziare, 
le-a invitat la club unde au vi
zionat filme pe teme gospodă
rești, a comentat și explicat fil
mele văzute. Cu Toma Rateu, sau 
Gheorghe Cloplean a discutat

Timp de trei
scrimeri romini au avut de 
trecut un însemnat examen 

internațional, primul din acest an, 
în compdnia valoroșilor trăgători 
din R. D. Germană. Bilanțul între
cerilor a fost net pozitiv repre
zentativei noastre. Ea a cîștigat cu 
scorul de 4—0 întrecerea pe echi
pe, iar în turneele individuale 
primul loc a revenit la toate pro
bele sportivilor noștri.

Am avut bucuria să mă număr, 
și eu printre învingători, atît la 
floretă cît și la sabie. Pentru cei 
care mă cunosc ca un specialist 
al floretei, li se va părea poate 
ciudat succesul obținut la o arma 
de... nespecialitaie. Este bine să 
subliniez, însă, că floreta și sabia* 
ca probe convenționale, au destu-i 
le afinități, mai mult chiar, pof fi 
considerate „surori”. Voi rămîna 
însă mai departe „credincios” flo
retei.

Și un succes trebuie să fie pri-, 
lej de analiză și învățăminte. Re
zultatele bune obținute în întrece
rile pe echipe și în concursurile, 
individuale cu reprezentativa R.D^ 
Germane sînt rodul unei pregătiri 
serioase, eșalonate pe o perioadă 
lungă, cu mai multe puncte de 
control. Astfel, în toamnă, am avut 
un prim și serios prilej de verific 
care la triunghiularul de la Minsk, 
unde am reușit să cuceresc primul, 
loc, A urmat apoi acest mecu 
Peste o săptămînă urc din nou pei 
planșă, la finalele republicane de. 
juniori. Toate aceste trei momente 
converg către unul, cel mai im
portant, CRITERIUL MONDIAL DE 
SCRIMĂ A TINERETULUI, progra
mat la Cairo, luna viitoare. Ne-am 
propus să reprezentăm cu cinste 
culorile patriei la aceasta mare 
întrecere internațională, să întărim 
și mai mult buna reputație inter
națională de care se bucură scrima 
romînească și, eventual, să repe
tăm performanța de la Leningrad 
de acum doi ani, cînd un repre
zentant tarii noastre, sabreruf 
A. Gurafh s-a numărat printre 
campioni.

Trebuie subliniat faptul că fru-î 
moșul nostru succes în întîlnirea 
cu echipa R. D. Germane a fost 
rodul efortului colectiv al întregii 
reprezentative. Au strălucit cu 
deosebire Mihai Tiu, un trăgător 
cu multă fantezie și bună pregă
tire tehnică, dar încă prea emo
tiv, sabrerul Zoltan Rohoni, uri 
luptător tehnic și tenace, spada-* 
sinii Ștefan Haukler și Victor Po-» 
ruțiu, ambii cu mari po$ibilrtăfi« 
Dintre fete, desigur, tinăra noastră, 
maestră a sportului Ana Ene, care 
sa arată fot mai prodigioasă de 
la un concurs la altul. Alături da 
ea merită elogii sătmărencele Su- 
sana Tasi și Ileana Gyulai, elevelei 
iscusitului maestru- Atilea Csipler<

Ne așteaptă competiții impor-* 
fante, de mare răspundere. Sîntem 
hotărîți 
pentru

să nu crufăm nici un efort 
a le trece cu succes și a 
noi victorii patriei noastre

IONEL DRlMBĂ 
component al lotului republi- 

can de scrimă-juniori

Primul concurs de moto- 
cros al sezonului, disputat 
în București, a prilejuit în
treceri pasionante, urmă
rite de un mare număr 

de spectatori.

A

Duminică s-a dispu
tat primul concurs 
ciclist de șosea din 
acest an. Proba re
zervată seniorilor, a 
lost cîștigată de ru
tierul Gh. Neagoe 
(Steaua) care a Învins 
la sprintul final pe 
C. Porumb, C. Is trate 
și C. Ciocan. învingă
torul a parcurs 40 km 
în lh07 11".

(Agerpres)

despre avantajele muncii în co
lectivă.

...Profesoara răsfoiește mai de
parte filele caietului, încet, cu 
grijă, de parcă ar vrea să nu se 
mai termine. Elevii clasei a Xl-a 
vor porni să cucerească știința, 
cultura. Se bucura că le-a dat pri
mele lecții ale zborului, că le-a 
insuflat încrederea în înălțimi. Se 
bucură că, și datorită vizitelor fă
cute, Neamfu Vasile a spus la o 
oră de dirigenție „Vreau să devin 
fruntaș în producție, să constru
iesc"; că a determinat pe părinții 
lui Chiriac Ion să renunțe la „am
biția" de a-și vedea copilul „doc
tor", că i-a ajutat să înțeleagă 
dragostea lui pentru fizică.

Profesoara închide caietul pe a 
cărui copertă scrisese, la începu
tul anului : „Școala medie Novaci, 
clasa a Xl-a, profesor diriginte — 
Melencu Ana... Privește o clipă 
visătoare, departe, urmărind dru
mul pe care o să-l urmeze elevii 
clasei a Xl-a, apoi zîmbește.

Pe masă — caietul cu file al
bastre, așteaptă însemnări despre 
o nouă promoție.

NICOLAE DRAGOȘ

Spartachiada de iarnă.
tineretului

rintre concurența 
care au luat star
tul, în urmă cu 
aproape 4 luni, 
în marea compe
tiție sportivă de 
masă — Sparta- 

iarnă a tineretuluichiada de
— s-au aflat și numeroși 
studenți și studente din Ca
pitală. După etapa I-a, cei 
mai buni concurenți au 
ceput pregătirile pentru 
trecerile finale 
universitar din
Pentru viitori ingineri și teh
nicieni, medici, agronomi, 
profesori, ca și pentru ceilalți 
concurenți, aceste pasionante 
întreceri sportive au prilejuit 
clipe plăcute de destindere 
dar, în același timp, au fost 
și o bună instruire în dife
rite ramuri sportive.

...In sălile de jocuri sporti
ve de la I.C.F. domnește o 
animație deosebită. Sînt pre- 
zenți aci cei mai buni con
curenți la întrecerile de gim
nastică, haltere și trîntă. 
din institutele și facultățile 
din Capitală. Concursurile 
încep într-o atmosferă entu
ziastă. Evoluția echipelor fe
minine și masculine de gim
nastică de la Construcții, A- 
gronomie, Petrol, gaze și. geo
logie, I.C.F. etc. este primită 
cu aplauze. Executând intere
sante exerciții de gimnastică, 
piramide, componenta acestor 
echipe obțin note dintre cele 
mai bune.

în sala unde sînt progra
mate concursurile de trîntă 
întrecerile se desfășoară con
comitent la cîteva categorii.

în- 
în- 

pe centrul 
București-

Iată, tânărul student Mircea 
Mîrșu (I.S.E., anul II), dove
dind frumoase calități pentru 
întrecerile de trîntă, reușește 
să cîștige pe rînd toate întâl
nirile. Meciul decisiv pentru 
primul loc a fost însă mai 
greu. Totuși, luptând cu mul
tă însuflețire, Mîrșu îl între
ce pe studentul Gh. Bugheci, 
Petrol, gaze și geologie), cuce-

întrecerile etapei 
pe Centrul universitar 

Bucurețti

rind astfel titlul de campion al 
Centrului universitar Bucu
rești la categoria 61 kg. Cei 
mai mulți concurenți au par
ticipat la întrecerile categoriei 
68 kg., unde victoria finală d 
revenit lui Vasile Popescu 
(Institutul pedagogic). Acesta 
l-a întrecut în meciul decisiv 
pe colegul său Marin Zi- 
ghișan. La categoria peste 
84 kg., primul loc a fost ocu
pat de studentul Laurian Do- 
brotă (I.C.F.), care a cucerit 
pentru a doua oară această 
performanță. Arbitrul de con
curs ne informează că mai 
înainte Laurian Dobrotă a 
ocupat primul loc și la în
trecerile de haltere, categoria 
peste 75 kg.

Deosebit de atractive au 
fost și concursurile de halte
re, unde primele locuri au 
fost ocupate de Vasile Lantz 
(I.C.F.), categoria 55 kg., Io
nel Ghionea (Universitatea 
C. I. Parhon), categoria 65

kg., Constantin Stoicea (I.C.F.), 
categoria 75 kg.

După terminarea concursu
rilor, prof. Dumitru Hîtru, 
care a urmărit îndeaproape 
întrecerile Spartachiadei ne-a 
declarat:

„Trebuie să menționez că 
și anul acesta, Spartachiada 
de iarnă a prilejuit întreceri 
pasionante și atractive, încă 
de la prima etapă, pe ani și 
facultăți, 
au fost antrenați 
studenți în practicarea 
multor 
prevăzute 
competiției. Și trebuie să sub
liniez că printre concurenți 
am remarcat o serie de ele
mente cu frumoase calități, 
în special mă refer la între
cerile de haltere și trîntă, de 
care m-am ocupat 
deosebit- Astfel, 
Constantin Ghinea 
„Maxim Gorki"); 
pescu (Institutul 
Laurian Dobrotă (I.C.F.) 
fi selecționați pentru echipele 
de haltere și lupte ale clubu
lui sportiv Știința-București, 
unde activez ca antrenor.

In încheiere, mai vreau să 
arăt că o parte dintre studen
ții care au participat la între
cerile spartachiadei 
acum unele cursuri 
structori sportivi 
astfel că atunci 
pleca în producție. în orașele 
și satele din țară, 
veni îndrumătorii 
sportive de masă".

Cu această ocazie 
numeroși 

mai 
discipline sportive 

în regulamentul

în mod 
studenții 

(Institutul 
Vasile Po- 
pedagogic), 

vor

urmează 
de in

voluntari, 
cînd vor

ei vor de- 
activității

S. SPIREA



Mobilizarea tineretului
*

la dezvoltarea G. A. C. —
sarcină principală

a organizațiilor U. T. M. de la sate
||

■R
area de 
delegații 
ferința 
zației 
U.T.M. 
dezbătut 
munca

seamă și 
la Con- 

organi- 
regionale 
Iași au 
pe larg 

___ organiză- 
țiilor U. T.M. din satele și o- 
rașele regiunii, realizările ob
ținute, sarcinile de viitor.

In întrecerea socialistă or
ganizată de sindicate, se arăta 
în darea de seamă, au fost 
antrenați peste 13.000 tineri 
muncitori. în cadrul întrecerii 
socialiste a crescut răspunde
rea tinerilor față de îndepli
nirea sarcinilor de producție, 
se dezvoltă tot mai mult con
știința socialistă a acestora, 
atitudinea lor nouă față de 
muncă, grija față de avutul 
întregului popor.

în centrul atenției comite
tului regional, comitetelor ra
ionale și orășenești U.T.M. a 
stat extinderea unor inițiative 
cum sînt cea de la U- 
zinele de autobuze și 
troleibuze București, 
inițiativa tinerilor de 
la Reșița pentru eco
nomisirea metalelor și 
altele.

Prin
cestor 
nerii 
rulmenți Bîrlad au contribuit, 
alături de ceilalți muncitori, 
la reducerea consumului de 
metal cu 600 kg pe tona de 
rulmenți. Pentru ridicarea ca
lificării profesionale a tinere
tului au fost organizate îm
preună cu sindicatele 267 
cursuri, care în anul trecut 
au fost frecventate de peste 
6.000 tineri. La concursul de 
inovații și raționalizări au 
participat 940 tineri, din care 
400 au prezentat propuneri de 
inovații, prin aplicarea căro
ra se pot realiza economii în
semnate.

Succese tot atît de impor
tante au dobîndit și tinerii 
colectiviști și mecanizatori în 
lupta pentru obținerea unor 
mari producții vegetale și ani
male.

Studențimea ieșeană învață 
cu perseverență și pasiune, 
străduindu-se să dobîndească 
o înaltă calificare, corespun
zătoare cerințelor desăvîrșirii 
construcției socialiste în pa
tria noastră.

Organizațiile U.T.M. din 
școli, sub conducerea organi
zațiilor de partid au des
fășurat o susținută muncă po
litică pentru mobilizarea ele
vilor la învățătură și însuși
rea meseriei, pentru a răs
punde prin fapte grijii pă
rintești a partidului.

Luînd cuvîntul în fața dele- 
gaților la conferință, tovară
șul Virgil Cazacu, membru 
supleant al 
P. M. R.,

aplicarea a- ____
metode, ti

de la Fabrica de

Se întărește gospodăria noastră

tărirea economico-organizato- 
rică a gospodăriilor colective.

Una din problemele care au 
stat în centrul dezbaterilor 
conferinței de la Iași a fost 
munca desfășurată de organi
zațiile U.T.M. pentru educa
rea comunistă a tineretului 
de la sate. Atît darea de sea
mă cît și numeroși vorbitori, 
printre care tov. Ion Slate, 
prim-secretar al Comitetului 
raional U.T.M. Iași, Manole 
Hogaș, membru în comitetul 
U.T.M. de la G.A.S. Pașcani, 
Gh. Enache, secretarul Comi
tetului comunal U.T.M. Bo- 
zieni, raionul Negrești, Pe
tru Draciuc, președintele gos
podăriei colective din Totoești, 
raionul Hîrlău, Dumitru Săcă- 
leanu, secretarul organizației 
U.T.M. de la S.M.T. Vlădeni 
și alții au arătat că în pe
rioada dintre cele două con
ferințe, organizația regională 
U.T.M. Iași a acumulat o bună

Conferința organizației 
regionale iași a U. T. M.

C. 'al 
secretar 

al Comitetului regional Iași al 
P.M.R., a apreciat cu căldură 
munca politică dusă de orga
nizațiile U.T.M., sub condu
cerea organizațiilor de partid, 
în rîndurile 
zultatele 
utemiști și tineri 
sectoarele de muncă. în ace
lași timp, tovarășul Virgil Ca- 
zacu a indicat direcția în 
care este necesar ca organiza
țiile U.T.M. să-și intensifice 
activitatea politico-educativă, 
în scopul mobilizării și mai 
active a tineretului la lupta 
pentru înfăptuirea sarcinilor 
puse de partid. Vorbitorul s-a 
referit astfel pe larg la nece
sitatea antrenării întregului 
tineret din industrie la între
cerea socialistă pentru obține
rea de produse de bună ca
litate, la sarcinile pe care le 
au organizațiile U.T.M. de la 
sate pentru antrenarea tutu
ror tinerilor la muncă, la în-

C. 
prim

tineretului, re- 
bune obținute de 

în toate

experiență în această privință. 
S-a arătat, spre exemplu, că 
în ultima vreme în regiune 
s-au obținut succese însemna
te în colectivizarea agricultu
rii a numeroase raioane. O 
contribuție de preț la obți
nerea acestui succes au adus-o 
organizațiile U.T.M. La Dra- 
galina, Banca, Zorleni și în 
alte comune, organizațiile 
U.T.M. au desfășurat sub 
conducerea organizațiilor de 
partid, 
tensă 
nerilor 
G. A. C.
poate spune despre 
ganizațiile U.T.M. din 
turești, Tansa, Suhulești, Bo- 
zieni, raionul Negrești, despre 
organizațiile U.T.M. din Spi- 
neni, Țigănești, Vlădeni, An- 
drișeni, raionul Iași. Despre 
eficiența formelor muncii po
litice folosite ca : seri de cal
cul, seri de întrebări și răs
punsuri, vizite la colectiviști, 
vorbește grăitor faptul că mii 
și mii de tineri intră în masă, 
alături de familiile lor în gos
podăriile colective. Pe bună 
dreptate a subliniat conferin
ța că, intrînd în G.A.C., tine
rii trebuie să-și formeze de
prinderile noi, colectiviste. 
De aceea se cere organizațiilor 
U.T.M. să desfășoare în rîn- 
dul lor o permanentă și per
severentă muncă politico-edu
cativă, cu scopul de a-i mo
biliza la muncă, la îndeplini
rea și depășirea planurilor de 
producție vegetală și animală 
ale G.A.C., la dezvoltarea ne
contenită a avuției obștești.

Conferința a apreciat de ase
menea, că este necesară o mai 
mare preocupare pentru reco
mandarea tinerilor ce urmează 
să lucreze în sectorul zooteh
nic al gospodăriilor colective. 
Hotărîrea adoptată de confe
rința cere ca pe viitor să se 
ducă o muncă mai plină de 
grijă cu comitetele comunale 
și organizațiile de baza U.TJC 
De asemenea, conferința a ce
rut ca organizațiile de bază 
U.T.M. să fie ajutate pentru 
a îmbunătăți și mai mult ac
tivitatea cercurilor naturaliș- 
tilor și posturilor utemiste de 
control, conținutul învățămîn- 
tului politic U.T.M.

★

o muncă politică în
de convingere a ti- 

despre avantajele 
Același lucru se 

spune despre or- .. Vul_

Informație

In încheierea dezbaterilor 
conferinței a luat cuvîntul to
varășul Virgil Trofin, membru 
al C.C. al P.M.R., prim- 
secretar al C.C. î " 
După ce a scos în 
contribuția adusă de 
zațiile U.T.M. din 
Iași la lupta pentru 
nirea ritmică a planului de 
producție, realizarea de eco
nomii, reducerea 
cost și creșterea

P.M.R.,
al U.T.M. 

evidență 
organi- 

regiunea 
îndepli-

prețului de 
productivi*

tății muncii în întreprinderi 
și pe șantiere, la mobilizarea 
elevilor și studenților la în
vățătură, la creșterea și con
solidarea unităților agricole 
socialiste, tovarășul Virgil Tro
fin a vorbit despre sarcinile 
mari pe care le au de înde
plinit în acest an tinerii din 
regiune și a făcut o seamă de 
recomandări organizațiilor 
U.T.M.

în industrie și transporturi 
— arăta tovarășul Virgil Tro
fin — principala îndatorire a 
organizațiilor U.T.M. este ca, 
sub conducerea organelor și 
organizațiilor de partid, să 
desfășoare o asemenea mun
că politică și organizatorică, 
care să ducă la mobilizarea 
utemiștilor și a tuturor tine
rilor la lupta pentru înfăp
tuirea sarcinilor din Planul de 
Stat care revin întregului co
lectiv de muncă din întreprin
derea sau unitatea respectivă.

Mobilizînd pe toți 
utemiștii, întregul ti
neret la lupta pentru 
îndeplinirea planului 
de producție, organi
zațiile de bază U.T.M, 
din întreprinderi tre
buie să-i antreneze 
pe aceștia în primul 

lupta pentru ri- 
calității produselor, 
productivității mun- 
reducerea prețului

larînd ] 
dicarea 
creșterea 
cii și 
de cost, asigurînd ca toți ute
miștii și un număr cît mai 
mare de tineri să devină frun
tași în producție.

Vorbind despre munca orga
nizațiilor U.T.M. de la sate 
tovarășul Virgil Trofin a ară
tat că sarcina de căpetenie 
ce stă în fața organizațiilor 
U.T.M. de la sate este de a-i 
mobiliza permanent pe tineri 
la muncă în toate sectoarele 
gospodăriilor colective, la spo
rirea continuă a producției a- 
grlcole vegetale și animale.

Toate acestea presupun de
sigur îmbunătățirea și mai 
mult a muncii politice și 
cultural-educative, pentru ca 
fiecare tînăr să cunoască con
cret ce însemnătate deose
bită au pentru gospodăria co
lectivă din care face el par
te sarcinile puse de Congre
sul al Ill-lea al P.M.R. și de 
Consfătuirea pe țară a ță
ranilor colectiviști. în această 
direcție trebuie să studiem cu 
mai multă atenție formele și 
metodele pe care le folosim. 
Pe viitor va trebui să aju
tăm mai mult organizațiile 
U.T.M. din G.A.C. să se ocupe 
de problemele economice con
crete ale dezvoltării G.A.C.

O atenție deosebită va tre
bui să se acorde însușirii de 
către tinerii de la sate a cu
noștințelor agrozootehnice. De 
asemenea, cu mai multă grijă 
vor trebui ajutate organizațiile 
U.T.M. din școlile profesionale 
de mecanici agricoli. Muncii 
de propagandă, muncii cultu- 
ral-artistice și sportive va tre
bui să i se asigure un conți
nut mai bogat, să se urmă
rească îndeaproape eficiența 
lor practică.

în încheiere, tovarășul Vir
gil Trofin a arătat că dezba
terile conferinței au scos în 
evidență creșterea maturității 
politice a tineretului din re
giunea Iași, hotărîrea sa de a 
obține rezultate și mai bune. 
Dezbaterile conferinței precum 
și hotărîrile adoptate, creează 
convingerea că, sub conduce
rea comitetului regional de 
partid, organizația regională 
U.T.M. Iași va putea să ra
porteze partidului rezultate 
din ce în ce mai rodnice.

'★
Conferința a ales noul co

mitet regional U.T.M. și co
misia regională de revizie. în 
prima sa plenară, comitetul 
regional U.T.M. a reales 
funcția de prim-secretar 
tov. Ion Manciuc.

C. SLAVIC

în 
pe

Zilele trecute, la G.A.C. din 
comuna Pădureți, raionul 
Costești, s-a întocmit pla

nul de producție pe acest an. 
Fiecare punct a fost analizat cu 
seriozitate, stabilindu-se toiodată 
și măsurile pentru îndeplinirea lor.

„în 1962, cînd tofi cetățenii co
munei au intrat în marea familie a 
colectiviștilor, vrem să obținem 
rezultate superioare anilor tre- 
cufi, atît la producția vegetală cît 
și în sectorul zootehnic, la care 
tineretul poate aduce un aport 
substantial" a ținut să precizeze 
Marin Jianu, președintele gospo
dăriei.

Astfel, la porumb se va obține 
o producție superioară celei din

anii trecuți, cu peste 400 kg la 
hectar, și aceasta pe o suprafață 
de 3 ori mai mare. Se vor planta 
10 ha cu vie, 30 ha cu pomi 
fructiferi iar suprafața grădinii de 
legume se va dubla.

Sectorul zootehnic se va dez
volta. Numărul bovinelor va crește 
de la 98 capete cite au fost la 
începutul anului acesta, la 228 
capete, din care peste 100 vaci 
și juninci ; numărul ovinelor va 
crește de la 220 la 1368, din care 
peste 60 la sută vor fi cu lînă 
fină și semifină. Vor fi îngrășați 
peste 200 porci etc.

I. IVĂNESCU
inginer zootehnician

Expoziție de cărți agrotehnice 
la Mozăceni

La biblioteca din Mozăceni- 
Deal, raionul Costești, se or
ganizează cu regularitate ex
poziții cu cărțile noi.

Recent, a fost organizată o 
expoziție puțin deosebită față 
de cele dinainte. Pe un panou 
stătea scris „Cînd agrotehnica 
își dă mina cu hărnicia". Aici 
erau expuse cărți și broșuri 
privind prelucrarea solului
pentru obținerea unor produc-

ții de 5.000 kg. porumb boabe 
la hectar în condiții de neiri- 
gare. Această expoziție a ve
nit în ajutorul colectiviștilor 
care s-au angajat să obțină 
anul acesta producții mult 
mai mari la hectar, față de 
anul trecut, aplicînd pe scară 
tot mai largă regulile agro
tehnicii înaintate.

D. ANGHEL 
profesor.

La grădinița satului
Colectiviștii din 

comuna Topalu, ra
ionul Hîrșova, își 
aduc aminte de 
anii regimului 
burghezo - moșie
resc cînd în zilele 
muncilor agricole 
își lăsau copiii în- 
cuiați în casă sau 
îi purtau în brațe 
pe cîmp sau îi a- 
dăposteau la um
bra carului.

Astăzi însă, în 
timp ce colectiviștii 
sînt plecați la mun
ca cîmpului, copiii 
lor merg la grădi
niță.

Utemista Mita 
Zaharia, educatoa
re la grupa mare, 
care are în grija ei 
pe cei ce în toam
na viitoare vor 
merge la școală, și 
utemista Adriana

Graur, educatoare 
la grupa mijlocie, 
sînt în timpul zi
lei adevărate mame 
pentru fiii colecti
viștilor, ca și di
rectoarea grădini
ței, Maria Balmuș, 
o experimentată e- 
ducatoare.

ION SIMION 
activist al Comitetului 
raional U.T.M. Hîrșova

O bibliotecă cu mii de cititori
După orele de muncă, gru

puri de tineri de la Fabrica 
de confecții și tricotaje din 
Capitală se îndreaptă spre bi
blioteca centrală a întreprin- 
derii. Aici, 29.000 volume de 
literatură politică, beletristică 
și tehnică ie stau la dispoziție, 
în acest an vor mai.fi procu
rate cărți. în valoare de, peste 
37.000 lei.

Comitetul U.T.M., acordă o 
mare atenție atragerii tineri
lor la bibliotecă, dezvoltării 
dragostei pentru lectură. în 
acest scop au fost create 12

biblioteci volante, s-au ame
najat panouri și vitrine cu 
ultimele noutăți apărute în li
brării, se publică cu regulari
tate recenzii la gazetele de 
perete, se organizează seri li
terare, întîlniri cu scriitori 
etc.

Toate aceste acțiuni au fă
cut ca un mare număr de 
tineri să devină cititori activi 
ai bibliotecii.

SILICĂ TRUCULESCU 
tehnician

Luminița și Sandei vor fi poate constructori. 
Foto : AGERPRES

Elevii anului III al Școlii de maiștri „Unirea" din București se pregătesc pentru întoc
mirea proiectului de diploma ce-1 vor susține în luna iunie. în fotografie : viitorii maiștri 
Nan Ștefan, Rotaru Constantin, Petcu Alexandru, Munteanu Ion și Năstăsescu Nicola© 

studiind temele repartizate în vederea întocmirii proiectului.
Foto : ȘTEFAN NICULESCU 

elev

„Ceea ce m-a impresionat mai mult 
este progresul realizat aici“ 
Declarațiile scriitorilor australieni 

Dymphna Cusack și Normau Freehill
Scriitorii australieni Dymph

na Cusack și Norman Freehill, 
care ne vizitează țara la invi
tația Institutului romîn pentru 
relațiile culturale cu străină
tatea, au avut o convorbire cu 
redactori ai Radioteleviziunii 
și „Agerpres".

Peste cîteva zile voi spune 
la revedere Romîniei —aspus 
între altele scriitoarea Dym
phna Cusack. îmi pare rău 
că plec. Sînt aici de peste șap
te săptămîni și am aflat multe 
lucruri despre viața de toate 
zilele a poporului romîn. Fi
rește, în calitate de scriitor, 
m-am interesat îrt primul rînd 
despre cărți, în general. Am 
fost foarte plăcut impresionată 
de constatarea că multe din
tre acestea sînt citite aici în 
original.

Același sentiment l-am a- 
avut atunci cînd intrînd în li
brării, am văzut marea varie
tate a cărților traduse din ope
rele unor scriitori străini ca și 
faptul că pentru a cumpăra 
o carte trebuie să aștepți la 
rînd.

Trebuie să vă spun de la

bun început — a declarat 
scriitorul Norman Freehill — 
că sînt copleșit de amabilita
tea și bunăvoința romînilor. 
Ceea ce m-a impresionat însă 
mai mult decît orice este pro
gresul realizat aici. Am vizi
tat o mulțime de țări din dife
rite continente și prin compa
rație, nu se poate să nu ră- 
mîi uimit de mulțimea con
strucțiilor noi, de ritmul în 
care se construiește aici. Am 
remarcat, de asemenea, mare
le belșug de produse de larg 
consum din magaeine. Am 
privit oamenii care le cumpă
ră și am tras două concluzii: 
în primul rînd, producția in
dustriei ușoare a crescut con
siderabil ; în al doilea rînd se 
vădește bunăstarea populației 
care are posibilitatea să cum
pere ceea ce se află în maga
zine. Socot că cea mai bună 
mărturie a frumoaselor mele 
impreșii despre țara dv. este 
aceea că am îndrăgit aceste 
locuri pe care sînt hotărît să 
le revăd cît mai curînd.

(Agerpres)

Calificarea — 
un proces complex

La 10 martie a sosit în Ca
pitală, Valpas Vesa Hiekka- 
nen, noul însărcinat cu afaceri 
al Finlandei la București.

(Agerpres)

---- •-----

Terenuri erodate 
redate agriculturii
In gospodăriile agricole de 

stat și colective din regiunile 
Dobrogea, Galați Argeș și Ol
tenia, a început amenajarea 
unor noi terenuri în pantă, 
erodate, în vederea punerii 
lor în valoare prin plantări de 
pomi fructiferi și viță de vie. 
Pînă la sfîrșitul anului, ase
menea luarări urmează să se 
execute în întreaga țară pe 
36.500 hectare, cu 6.500 ha mai 
mult decît în anul trecut.

Totodată se fac și lucrări 
de ameliorare a pășunilor prin 
însămînțări, plantări de pro
tecție, canale de scurgere sau 
reținere a apei etc., pe o su
prafață dublă față de anul tre
cut.

Datorită înzestrării brigăzi
lor speciale din stațiunile de 
mașini și tractoare cu noi uti
laje, 65 la sută din lucrările 
de terasare a terenurilor 
erodate pentru plantarea lor 
cu pomi și viță de vie se fac 
anul acesta cu mijloace me
canizate.

(Agerpres)

Avancronică muzicală
ricît de diferite 
ar fi mijloacele 
de inspirație, ori- 
cît de diferite 
ar fi coordonatele 
istorice ale crea
ției lor, puțini

sînt marii compozitori ai lu
mii de la Orlando Lasso la 
Șostakovici care să nu fi vi
brat adine în fața frumuse
ților naturii.

Scrutînd zările timpurilor, 
înălțimile munților, întinderi
le mării, neasemuitele prive
liști ale unui răsărit de soa
re, ascultînd tăcerea adincu- 
rilor pădurii, inima fiecărui 
creator a bătut mai puternic, 
în sufletul său s-au născut 
portative încărcate cu minu
nate imagini muzicale.

Alături de Haydn și 
Beethoven, de Smetana și 
Ceaikovski, alături de mulți 
alți compozitori, Anton Bruck
ner și-a înscris numele în 
istoria muzicii ca un inspirat 
cîntăreț al naturii. Viitorul 
concert al orchestrei simfo
nice a Radioteleviziunii ne 
prilejuiește audiția interesan
tei lucrări a maestrului ger
man închinată frumuseților 
naturii.

Deși lipsit oarecum de spec
taculozitate, de furtunoase 
căutări teoretice, istoria vieții 
lui Anton Bruckner este odi
seea unui modest dar excep
țional de înzestrat muzician

care a croit pe un drum cu 
foarte multe obstacole, o 
largă operă muzicală.

Dominând alături de Brahms 
prin personalitatea și puterea 
lui de creație întreaga pleia
dă de compozitori pe care i-a 
dat Viena la sfîrșitul veacu
lui trecut, Bruckner a creat 
o operă care poartă ampren
ta unor concepții profund 
umaniste.

„Nu cunosc decît pe unul 
singur care să ajungă la 
înălțimea lui Beethoven — 
este Bruckner" spunea R. 
Wagner. Brahms îl socotește,

sale, ocupă un loc deosebit 
în istoria muzicii.

Imn închinat frumuseților 
naturii „Romantica" lui 
Bruckner este alcătuită din 
tradiționalele 4 părți ale sim
foniei clasice. Dintre toate 
simfoniile bruckneriene a 
IV-a este cea mai clar 
programatică, compozitorul 
dind chiar unora dintre miș
cările simfoniei un program 
literar. Iată de pildă conținu
tul primei părți după indica
țiile date de autor comenta
torului Th. Helm. „O cetate 
medievală în amurg. Noapte.

„Romantica1* lui Anton Bruckner
de asemenea, singurul simfo- 
nist demn de moștenirea lui 
Beethoven.

Sintetizând cuceririle îna
intașilor săi, studiind în mod 
temeinic arta marilor polifo- 
niști precum și a marilor ro
mantici ai muzicii germane, 
folosind ritmurile populare — 
ce străbat întreaga sa creație 
ca o dovadă vie a tendințelor 
sale de democratizare a mu
zicii simfonice — Anton 
Bruckner a creat o operă ori
ginală, care, cu toată stufozi- 
tatea sau lungimile exagera
te ale unora dintre paginile

Semnalele deșteptării răsună 
în zori de zi, din turnu
rile cetății. Porțile se des
chid lăsînd să treacă un con
voi de vînători călări. Caii 
lor mîndri și focoși îi poartă 
spre pădure. Aceasta îi cu
prinde în curînd cu vraja 
ei... Se aude murmurul pădu
rii, foșnetul plăcut al desișu
lui prin care răzbat cîntecele 
păsărilor".

Deosebit de interesantă este 
și partea a Il-a a simfoniei 
— andante - despre care un 
comentator al creației bruck

neriene spunea că nu * poate 
fi ascultată fără să te gîndești 
la viața lipsită de bucurii a 
compozitorului (Bruckner a 
fost nevoit să trăiască toată 
viața cu grija zilei de mîine. 
Cererile sale de ajutor mate
rial vorbesc din plin de vitre
giile vieții unui mare artist 
în condițiile unei lumi ostile 
dezvoltării creației artistice).

După luminosul scherzo cu 
un „Triou ce are drept „motto" 
cuvintele „Melodie de dans 
în timpul unui prînz vînăto- 
resc", finalul — allegro mode- 
ratto — încheie simfonia cu 
sonorități luminoase in care 
compozitorul cîntă . dragostea 
oamenilor pentru frumusețile 
naturii.

Concertul radiodifuzat joi 
la orele 19,45, dirijat de șeful 
de orchestră al Filarmonicii 
din Sibiu, Henry Selbing, 
mai cuprinde un „Dans sim
fonic" aparținînd compozito
rului Sergiu Sarchizov (cu
noscut iubitorilor muzicii în 
special prin Oratoriul „Pe 
lespedea eroilor") și o lucrare 
deseori auzită în sălile noa
stre — Concertul pentru vio
loncel și orchestră de Dvorak, 
în interpretarea unui remar
cabil oaspete din R.P. Unga
ră : violoncelista Vera Denes.

IOSIF SAVA

(Urmare din pag l-a)
\

cedeele de înlăturare a aces
teia precum și despre metode
le prin care se obține țiței de 
calitate cu un conținut de im
purități sub procentul ad
mis. S-au ținut firește și 
alte conferințe. Cert este 
că am observat concret, 
pe locul de producție, eficaci
tatea cunoștințelor căpătate 
cu acest prilej. Sondorii Du
mitru Șerban, Nicolae Oprea, 
Victor Iancu și-au îmbunătă
țit simțitor calificarea : ei au 
dat țiței sub procentul de im
purități admis.

Răspîndirea cărților care tra
tează probleme specifice mun
cii din sectorul petrolier, or
ganizarea unor schimburi de 
experiență, precum și a de
monstrațiilor model făcute de 
ingineri, maiștri, muncitori 
vîrstnici cu o îndelungată ac
tivitate în producție, iată 
tot atîtea căi prin care orga
nizațiile U.T.M. ale schelei 
au venit în sprijinul unei bu
ne pregătiri a tinerilor petro
liști.

In procesul de extracție a 
țițeiului se introduc metode 
noi, instalații modeme cu un 
ridicat nivel de tehnicitate. 
Toate acestea reclamă o per
manentă și asiduă preocupare 
pentru ridicarea calificării 
profesionale, în special a mun
citorilor tineri.

— Ce se poate face In viito
rul apropiat? La această în
trebare au răspuns mulți din
tre participanții la discuție.

— Pînă acum, în schelă n-au 
funcționat cursuri permanen
te, bine organizate de ridi
care a calificării, a spus Ma
rin Lenvai, maistru princi
pal la mișcarea țițeiului. A 
existat părerea că datorită 
specificului de muncă la dis
tanțe mari unii de alții — nu 
ar fi posibilă organizarea 
unor asemenea cursuri. Păre
re complet greșită. Avem po
sibilități ca aceste cursuri să 
funcționeze chiar începînd cu 
această lună. Trebuie întocmi
te programe analitice judi
cioase, trebuie stabiliți lecto
rii, locul unde se vor ține a- 
ceste cursuri și sîntem con
vinși că aceasta formă or
ganizată, prin care tinerii ca
pătă cunoștințe temeinice, se 
va bucura de o largă parti
cipare și va avea o mare efi
cacitate. M-am gîndit, de pil
dă, că la noi acest curs ar 
putea să cuprindă noțiuni de 
tehnologia țițeiului, mișcarea

dorință arzătoare a tinerilor 
nu se prea poate realiza pe 
deplin, deoarece în schelă e- 
xistă un număr foarte redus 
de asemenea cărți. Conduce
rea schelei, consiliul regional 
sindical ar trebui să satisfa
că cerințele tinerilor în aceas
tă privință, luînd măsuri pen
tru înzestrarea bibliotecii 
schelei cu cărți tehnice atît 
de necesare și cerute de ti
nerii petroliști. Dacă am avea 
literatură tehnică suficientă, 
spunea Dumitru Dulamă, s-ar 
putea crea cîte o bibliotecă 
volantă la fiecare parc de ți
ței, și, firește, aceasta ar avea 
un mare efect in ridicarea ca
lificării

Au fost făcute In consfătui
re numeroase propuneri 
privind organizarea mai bună 
a acțiunii de ridicare a cali
ficării tinerilor din care a- 
mintim:

• un concurs gen „Cine știe, 
cîștigă* cu tema: intervenții 
și reparații la sonde (Ion Vlăs- 
ceanu);

• schimb de experiență cu 
tinerii de la centrele Moșoaia 
și Cobia privind desalinarea 
electrica a țițeiului (Marin 
Lenvai) ;

• un curs de ridicare a ca
lificării la secția de construc
ții și montaj (Ion Ciocodeică).

S-a insistat apoi în consfă
tuire asupra colaborării care 
trebuie să existe între con
ducerea schelei, comitetul 
sindicatului și organizația 
U.T.M., sub conducerea orga
nizației de partid.

— Toți acești factori, spu
nea tovarășul Hideg Tudor, 
secretarul organizației de 
partid pe schelă, trebuie să 
conlucreze îndeaproape și să 
creeze toate condițiile pentru 
ca acțiunea de ridicare a ca
lificării să se desfășoare cu 
o mai mare intensitate și prin 
toate formele ce Ie avem la 
îndemînă. în schelă avem cir
ca 300 de tineri și scopul mun
cii noastre în această direcție 
trebuie să fie ca toți aceștia 
să devină, în scurt timp, mun
citori cu un înalt nivel teh
nic, capabili să facă față cu 
succes sarcinilor mari care 
stau în fața colectivului din 
schelă.

Se transformă 
satul

(Urmare din pag l-a) 
ța?" „A intrat și ©1”. „Și 
Leahu Vasile ?’'. La această 
întrebare, Tololoi n-a răspuns. 
Nu știa ce-a făcut Leahu. Vă- 
zîndu-1 încruntat, Bîfu a adău
gat câ dacă s-o fi înscris 
Leahu, se va înscrie și el. A 
doua zi, dis de diminează To
loloi, i-a adus vestea că 
Leahu se află printre cei in* 
frați în gospodărie.

— Dacă a intrat tot satul, 
intru și eu 1 înseamnă c-așa 
e bine...

în alte sate din regiune am 
aflat și despre întîmplări 
interesante.

în satul Costuleni, un tînăr 
agitator a intrat în casa 
unui țăran și a început să-l 
lămurească. I-a citit din sta
tutul gospodăriei colective, 
i-a povestit cît au cîștigat co
lectiviștii din satul vecin, cît© 
case noi s-au făcut... A con
tinuat să vorbească cu entu
ziasm despre gospodărie. I-a 
arătat cum va fi satul lor în 
viitor.

— Scrie-te și dumneata, 
bade! în gospodăria colectivă 
e locul nostru. Dar parcă ai 
vrut să-mi spui ceva, a adău
gat el, adueîndu-și aminte că 
omul încercase să vorbească.

— Asta am vrut să-ți spun: 
eu m-am înscris. Am dat ce
rerea încă de ieri.

Am vizitat și satul Covasna 
din aceeași comună. La bi
blioteca sătească au venit 
numeroși cititori să împrumu
te cărți. Bibliotecara ne-a 
povestit că ar© peste 300 
d© cititori. Numai Iu dp.uă 
luni din anul acesta, ei 
au citit 2.500 cărți și bro
șuri. Țăranii se interesea
ză de cărți privitoare la or
ganizarea și retribuirea mun
cii în gospodăria colectivă, 
la creșterea animalelor, cul
tivarea legumelor și a viței 
de vie, a pomilor. în mod de
osebit îi interesează broșuri
le privitoare la obținerea de 
producții mari în pomicultură 
și viticultură.

Abia am ieșit din sediul 
bibliotecii și în uliță am în- 
tîlnit un țăran de vreo 30—35 
de ani. Roșcovan la față și 
voinic, omul a spus hună 
ziua și a zîmbit.

I-am strîns mîna pe car© 
mi-a întins-o și l-am între
bat :

— Dumneata ai dat cerere ?
— Eu sînt colectivist vechi. 
Știam că în sat se află o 

gospodări© colectivă înfiin
țată din toamna anului 1961 
și l-am întrebat din nou :

— De la înființare ?
— De o săptămînă, a răs

puns el vesel.
Mi-a povestit apoi că ve

nea de la un consătean de 
al său, pe care l-a convins 
să intre în gospodăria co
lectivă.

— Este cam îndărătnic, dar 
nu m-am lăsat pînă cînd nu 
l-am lămurit. Uite cererea, a 
încheiat el și a pornit mai 
departe.

Se însera. Mă aflam în fața 
magazinului mixt al coopera
tivei de consum, încărcat cu 
tot felul de mărfuri. După 
ce au cumpărat diferit© măr
furi, vreo 20 d© țărani s-au 
strîns la taifas într-o încruci
șare de ulițe. Oamenii știau 
că a doua zi urma să aibă 
loc adunarea generală a gos
podăriei și făceau planuri de 
viitor. Unul spunea că va 
trebui să cultive cu pomi și 
viță de vie toate terenu
rile ©rodat© din jurul co
munei. Altul a adăugat că 
pămîntul din rîpa din mijlocul 
satului Costuleni e cum nu se 
poate mai bun de cărămizi și 
țigle pentru ridicarea con
strucțiilor necesare gospodă
riei.

I-am ascultat cu plăcere. 
Discuția lor vădea nu numai 
încrederea cu care au pornit 
pe drumul nou, ci și hotărîrea 
de a munci cu avmt pentru 

a-și făuri un trai fericit.

Pregătesc belșugul anului viitor
și tratarea acestuia, cunoaște
rea profundă a STAS-urilor și 
normativelor, ce urmări poa
te să aibă nerespectarea pro
cesului tehnologic.

în discuțiile purtate cu 
numeroși tineri petroliști am 
constatat cu satisfacție că sînt 
mulți acei care citesc cu pa
siune literatură tehnică și care 
doresc să citească și mai 
mult. Din păcate însă această

în zona de șes a regiunii Ma
ramureș au început de cîteva zila 
arăturile de primăvară. Pregătite 
din timp, brigăzile da mecaniza
tori de la S.M.T. Mărtinești și 
Apa, care deservesc G.A.C. din 
raionul Satu Mare, au efectuat 
pînă acum lucrări pe o suprafață 
de peste 2.500 ha. întinse supra
fețe au fost arate și în raioanele 
Cărei și Șomcuta.

Concomitent, colectiviștii pregă
tesc semințele și fertilizează tere
nurile cu îngrășăminte. Se dă q

mare atenție culturii porumbului, 
care asigură o buna parte din 
hrana animalelor. Gospodăriile co
lective din regiune au hotărît, de 
pildă, să însămînțeze anul acesta 
cu porumb din soiuri de mare 
productivitate circa 21.000 ha. 
Colectiviștii din Mireșu Mare, Ar- 
dusaf. Pomi și-au propus să obți
nă cîte 5.000 kg porumb boabe 
la ha de pe întreaga suprafață 
cultivată.

(Agerpres)



Programul avîntului continuu
al producției agricole a U. R. S. S.

va fi îndeplinit și depășit
MOSCOVA 11 (Agerpres) TASS transmite textul rezumat al 

cuvîntării de închidere rostită 
al C.C. al P.C.U.S.. la Plenara

Se poate spune cu cura] că 
Programul avîntului continuu 
al producției agricole, adop
tat de Congresul al XXII-lea 
al Partidului, va fl nu numai 
îndeplinit, ci și depășit întoc
mai ca și programul produc
ției noastre industriale, a de
clarat N. S. Hrușciov.

Vorbitorul a arătat că dez- 
voltînd necontenit industria, 
întărind apărarea țării, parti
dul și guvernul vor găsi și 
yor aloca suficiente mijloace 
pentru agricultură.

N. S. Hrușciov a subliniat 
că trebuie să se facă totul 
pentru ca încă anul acesta și 
anii viitori să devină ani de 
cotitură, pentru ca poporul 
sovietic să simtă o îmbunătă
țire considerabilă în aprovizi
onarea cu produse animaliere. 
„Avem toate posibilitățile 
pentru aceasta".

Acum, lucrul cel mai im
portant și cel mai urgent este 
să se obțină o mai bună folo
sire a tehnicii și utilajului, să 
se organizeze mai bine munca 
în colhozuri și sovhozuri.

N. S. Hrușciov a vorbit des
pre marea importanță a po
rumbului care, cultivat cu 
pricepere, va aduce poporului 
o mare avuție. Vorbitorul a 
amintit că, așa cum a dove
dit experiența a mii de gos
podării din diferite zone ale 
țării, porumbul poate să fie 
cultivat cu succes pe întregul 
teritoriu al Uniunii Sovietice.

Vorbitorul a relevat că o se
rioasă atenție trebuie acor
dată producției îngrășăminte
lor minerale. El a arătat că 
va trebui poate să se convoa
ce o plenară a Comitetului 
Central al partidului sau o 
consfătuire pentru a analiza 
încă o dată sarcinile dezvol
tării continue a industriei 
chimice.

Oprindu-se asupa unor pro
bleme organizatorice în legă
tură cu conducerea agricultu
rii, N. S. Hrușciov a arătat că 
acum principala problemă a 
agriculturii este o problemă 
organizatorică — selecționarea 
și instruirea oamenilor. în a- 
cest domeniu, un rol impor
tant sînt chemate să-1 aibă 
direcțiile de producție colhoz- 
nice-sovhoznice.

Agricultura este una din la
turile principale ale întregii 
noastre vieți de producție. 
Comunismul nu poate fi con
struit fără o industrie mo
dernă, puternică și bine dez
voltată» Dar comunismul nu 
poate fi construit nici fără o 
agricultură multilateral dez
voltată.

In societatea noastră sovieti
că, a subliniat N. S. Hrușciov, 
problemele dezvoltării agri
culturii trebuie să fie întot
deauna în centrul atenției în-

Chemarea C. C. al P. C. U. S. 
adresată lucrătorilor din agricultură

MOSCOVA 12 (Agerpres).— 
TASS transmite: „Dezvoltarea 
impetuoasă și continuă a agri
culturii este o importantă 
piatră de hotar a comunismu
lui la care trebuie sâ a- 
jungem cu forțele întregului 
partid, întregului popor, cu 
toată puterea orânduirii so
vietice", se spune în ehemarea 
Comitetului Central al P.C.U.S. 
adresat lucrătorilor din agri
cultură, tuturor oamenilor 
muncii din Uniunea Sovietică. 
Chemarea a fost adoptată la 9 
martie la Plenara Comitetului 
Central al P.C.U.S„care a dis
cutat problema sarcinilor 
partidului în vederea îmbună
tățirii conducerii agriculturii.

în chemare se relevă succe
sele incontestabile ale agricuL- 
turii sovietice „Totuși partidul 
spune pe față poporului că 
ritmul de dezvoltare a agri
culturii se află încă în urma 
ritmului de creștere a indus
triei și nu corespunde necesi
tăților tot mai mari ale popu
lației*.

Comunismul nu poate fi 
eonstruit fără o industrie pu
ternică de prim rang, se spune 
în chemare. Comunismul este, 
de asemenea, de neeeneeput 
fără o agricultură foarte dez
voltată. Agricultura socialistă 
dispune de posibilități uriașe.

Comitetul Central al P.C.U.S. 
cheamă pe toți oamenii mun
cii din Uniunea Sovietică „să 
depună maximum de efort 
pentru ca începînd chiar de 
anul acesta și în următorii 
ani, în fiecare republică, ți
nut, regiune, în fiecare raion, 
colhoz și sovhoz să se asigure 
creșterea vertiginoasă și pu
ternică a producției agricole".

Consfătuire
SOFIA 12 (Agerpres). — TASS 

transmite : între 5 și 10 martie a.c. 
a avut loc fa Sofia cea de-a doua 
consfătuire a grupului permanent 
de lucru pentru tehnica sanitară, 
din cadrul Comisiei permanente 
C.A.E.R. pentru construcții.

Consfătuirea a aprobat planul 
direcțiilor principale de lucru ale 
grupului pentru perioada pînă 
în 1965, planurile de activi- 

REDACȚIA și ADMINISTRAȚIA a București, Piața ^Sctateli*. TeL 17.60.10, Tiparul 6 Combinatul Poli grafic „Casa SctataU*.

de N. S. Hrușciov, prim-secretar 
C.C. al P.C.U.S.

tregului partid, întregului 
popor.

N. S. Hrușciov a relevat că 
lucrările acestei plenare pro
duc tuturor o profundă sa
tisfacție. Cuvîntările rostite de 
participanții la plenară dove
desc că, încă de pe acum, 
ne-am ridicat pe o treaptă su
perioară în înțelegerea pro
blemelor de producție ale a- 
griculturii. .

In cuvîntarea sa, N. S. 
Hrușciov a făcut cîteva ob
servații privitoare la organi
zarea muncii științifice în a- 
gricultură.

Pot fi citate numele multor 
glorioși oameni de știință so
vietici care în țara noastră 
se numără cu zecile și cu su-

Cuvîntarea 
de închidere rostită 

de N. S. Hrușciov 
Ia Plenara C. C. 

al P. C. U. S.

tele. Acești oameni sînt în
drăgostiți de pămînt, își con
sacră toațe forțele sporirii a- 
vuției naționale.

Poporul așteaptă de la oa
menii săi de știință lucrări 
care să îmbogățească cu ade
vărat știința. Trebuie să dez
voltăm știința, să-i stimulăm 
pe oamenii care îmbogățesc 
producția cu realizări știin
țifice și cu perfecționări.

Oamenii de știință și în pri
mul rînd academiile de știin
ță, reprezentanții de vază 
ai științei sovietice trebuie să 
se gîndească cum să deschidă 
mai larg porțile spre știință 
tineretului.

N. S. Hrușciov s-a declarat 
de acord cu tovarășii care au 
ridicat problema necesității 
revizuirii statutului arte- 
lului agricol.

Acum, am adoptat progra
mul partidului, urmează să 
elaborăm noua Constituție a 
U.R.S.S. Pe baza acestor do- 
cumente-program va fi ela
borat și prezentat spre apro
bare Congresului colhoznicilor 
noul statut al artelului agri
col.

Vorbitorul a amintit că în 
1953 s-au vîndut, prin comer
țul de stat, 1.757.000 tone car
ne și produse din carne, iar 
în 1961 — 4.033.000 tone.

Acum ne criticăm nu pen
tru că am făcut puțin, ci pen
tru că trebuie să facem mai 
mult și pentru că putem să 
facem mai mult, dacă vom 
folosi în mod rațional posibi
litățile noastre.

Dacă nu am fi urmat linia 
spre creșterea veniturilor rea
le ale populației, îndeosebi a

Ca și pînă acum una din 
principalele sarcini este spo
rirea prin toate mijloacele a 
producției de cereale, baza 
întregii producții agricole, 
în locul sistemului de agricul
tură cu ierburi trebuie să se 
introducă pe scară largă se
mănături de culturi prășitoare 
și leguminoase de înaltă pro
ductivitate, trebuie dusă lupta 
pentru obținerea unei produc
ții maxime pe fiecare hectar 
cu cea mai mică cheltuială de 
muncă și mijloace.

Comitetul Central al P.C.U.S. 
cheamă la desfășurarea unei 
mișcări de masă pentru obți
nerea la hectar în fiecare 
gospodărie a unei cantități de 
20—25 chintale de gria și alte 
culturi cerealiere, a unei can
tități de 50 chintale po
rumb și cel puțin 25 chintale 
bumbac. Sarcini concrete ase
mănătoare se trasează și în 
vederea sporirii recoltelor de 
alte culturi agricole.

In chemare se spune: „Re
organizarea conducerii agri
culturii, trasată de Plenara din 
martie a C.C. al P.C.U.S. va 
avea pentru dezvoltarea eco
nomiei naționale, aceleași re
zultate importante pe care 
le-a avut reorganizarea con
ducerii industriei".

Comitetul Central al P.C.U.S. 
cheamă pe oamenii muncii să 
facă tot ce este necesar pen
tru ca în 1962 fiecare colhoz 
și sovhoz să-și îndeplinească 
planurile prevăzute. „Avîntul 
puternic al producției agricole 
este sarcina întregului partid, 
a întregului popor sovietic", 
se subliniază în chemare.

C. A. E. R.
fate pe anii 1962 și 1963 și a ! 
elaborat perspectiva generală în I 
domeniul dezvoltării tehnicii sa- I 
nitare pe perioada planului gene- j 
ral de perspectivă pînă în anul I 
1980. Au fost discutate, de ase
menea, problemele unificării nor
melor de proiectare.

Consfătuirea a decurs în spiri
tul prieteniei și înțelegerii de
pline.

am

capitalist, astat

categoriilor de muncitori și 
funcționari cu salarii mici, a 
continuat vorbitorul, cu a- 
ceeași cantitate d- 
larg consum și 
limentare 
surplusuri.

Intr-un
spus N. S. Hrușciov, capita
liștii ar ti urcat într-o clipă 
prețurile, ar fi fost create con
diții în care zeci de milioane 
de oameni n-ar fi putut să 
obțină produse. Se cunosc 
multe țări în care magazinele 
gem de mărfuri, iar oamenii 
flămînzesc, merg desculți și 
dezbrăcați.

In S.U.A., țară cu un înalt 
nivel al producției agricole, a 
spus vorbitorul, există mulți 
oameni flămînzi. In S. U. A. 
există peste cinci milioane de 
șomeri totali, fără a-i mai 
pune la socoteală pe șomerii 
parțiali. Intrucît acești oameni 
și mulți alții care au salarii 
mici, nu au cu ce să cumpere 
produse, în magazine există 
multe mărfuri, apare criza de 
supraproducție.

N. S. Hrușciov a constatat 
că numeroase publicații bur
gheze recunosc succesele In
discutabile ale Uniunii Sovie
tice în dezvoltarea agricultu
rii, industriei și culturii.

Ele scriu că viața in 
U.R.S.S. devine an de an mai 
frumoasă, oamenii sînt bine 
îmbrăcați, energici și plini de 
încredere în ei.

Intr-adevăr, forțele și posi
bilitățile noastre sînt uriașe !, 
a declarat N. S. Hrușciov. El 
și-a exprimat convingerea că 
la următoarea plenară a Co
mitetului Central țara se va 
prezenta cu cei mai buni in
dici de producție, iar ei vor 
fi cei mai buni indiferent de 
ce timp va fi.

Poporul sovietic poate să 
fie convins că partidul și Co
mitetul său Central, Comso- 
molul, toți lucrătorii din sov
hozuri, colhoznicii și colhoz
nicele, muncitorii din indus
trie care prin munca lor a- 
jută agriculturii, își vor în
mulți eforturile și vor face 
față sarcinii trasate de Con
gresul al XXII-lea, vor asi
gura îndeplinirea Programu
lui partidului nostru în dome
niul agriculturii.

Țara noastră s-a situat pe 
poziții avansate. Cele mai dez
voltate țări capitaliste își pro
pun sarcina de a ajunge din 
urmă U.R.S.S. în domeniul 
științei, învățămîntului, cul
turii.

Țara noastră și oamenii 
noștri au deschis calea în Cos
mos. Prin aceasta ei au des
chis această cale altor țări și 
altor popoare. Acum, oricine 
poate să efectueze asemenea 
zboruri dacă vor fi create na
ve cosmice. Iar cameri cura
joși se vor găsi în orice țară 
și se vor putea efectua un nu
măr nesfîrșit de zboruri în 
Cosmos.

Muncitorii și muncitoarele, 
țăranii și țărăncile pe care 
aristrocrații îl considerau ca 
inferiori și-au dovedit, în 
practică, capacitățile în știin
ță, tehnică, artă, cultură. Așa 
că, tovarăși, și în agricultură, 
unde acum nu sîntem la nive
lul unor țări capitaliste dez
voltate, le vom ajunge din 
urmă și le vom depăși.

Greutățile vor fi biruite, a 
declarat N. S. Hrușciov. 
Avem o industrie bună, o ști
ință avansată, cadrele noastre 
sînt capabile să îndeplineas
că cele mal mari și cele mal 
complexe sarcini.

de mărfuri de 
de produse a- 
fi avut chiar

5 MARTIE

La Moscova au început 
lucrările Plenarei C.C. al
P.C.U.S. N. S. Hrușciov a 
prezentat raportul cu pri
vire la etapa actuală a con
struirii comunismului și la 
sarcinile partidului în îm
bunătățirea conducerii a- 
griculturii.

S MARTIE

A fost publicat noul me
saj adresat de N. S. 
Hrușciov lui J. Kennedy.

Puternice demonstrații la 
Washington și New York 
împotriva reluării expe
riențelor nucleare ameri
cane.

7 MARTIE

La Evian a început faza 
finală a tratativelor fran- 
co-algeriene.

Au fost publicate rezul
tatele alegerilor din India, 
alegeri în care adepții 
coexistenței pașnice au ob
ținut mari succese.

9 MARTIE

Guvernul revoluționar al 
Cubei a cerut din nou con- 
convocarea Consiliului de 
Securitate al O.N.U. pen
tru examinarea provocări
lor S.U.A. împotriva Cubei.

10 MARTIE

A fost publicată Hotărî
rea adoptată de Plenara 
C. C. al P.C.U.S. din 5—9 
martie.

U.R.S.S.; Sovhozul cerealier „Kutanaia" din regiunea pa- 
mînturilor desțelenite dispune de un frumos Palat al cultu
rii. In timpul liber tinerii muncitori sînt nelipsiți de la nu
meroasele manifestări culturale care se desfășoară aici.

Cons fă tu irea reprezen tan ților

Comitetelor de colaborare
balcanică

SOFIA 12 (Agerpres). - 
Cea de-a doua consfătuire a 
reprezentanților Comitetelor 
de colaborare balcanică și-a 
continuat lucrările la 11 
martie.

La discuțiile pe marginea 
raportului prezentat de a- 
cademicianul Sava Ganov- 
ski, președintele Comitetului 
bulgar pentru colaborare și 
înțelegere în Balcani și a ra
portului prezentat de S. 
Merkuris, președintele Miș
cării elene pentru înțelegere 
în Balcani au participat: fos
tul ministru al Afacerilor 
Externe, vicepreședintele Miș
cării elene pentru înțelegere 
în Balcani, Penele Arghiropu- 
los, conducătorul delegației Li
gii iugoslave pentru pace, in
dependență și egalitate în 
drepturi a popoarelor. Dobri- 
voe Vidlci, președintele Co
mitetului romîn pentru cola
borare șl înțelegere reciprocă 
între popoarele din Balcani, 
Mihail Ghelmegeanu, secre
tarul general al Ligii iugos
lave pentru pace, indepen
dență și egalitate în drepturi 
a popoarelor, Miroslav Vito- 
rovici, vicepreședintele Comi-

Vuita delegației parlamentare
romîne in indonezia

DJAKARTA 12 (Agerpres). 
Duminică 
Djakarta, 
delegația Marii Adunări Naționale 
a R. P. ~ ‘

la11 martie a sosit 
venind din Rangoon,

Marii Adunări Na-

fost înfîmpinafă la 
Arudji Karfavinata,

Romîne, condusă de 
acad. prof. Ștefan Nicolau, vice
președinte al 
fionale.

Delegația a 
aeroport de 
prim-vicepreședinte al Parlamen
tului indonezian, Suabamia, Luk- 
man, Mursalin, membri ai guver
nului și vicepreședinți ai Parlamen
tului, Sofian, vicepreședintele Co
misiei pentru Afacerile Externe a 
Parlamentului, depufafl, membrii 
delegațiilor parlamentare indone
ziene care au vizitat R.P.R., func
ționari superiori din Ministerul

în ajunul tratativelor 
de la Geneva

I
n centrul atenției 
i opiniei publice 
| internaționale se 
I situează apropia- 
i tele tratative pen
tru dezarmare de 
la Geneva, trata
tive ce încep la 14 martie.

Întreaga omenire iubitoare 
de pace a salutat mesajul din 
3 martie al președintelui Con
siliului de Miniștri al U.R-S.S 
N. S. Hrușciov, adresat pre
ședintelui S.U.A., prin care 
— în fața refuzului pu
terilor occidentale ca tratati
vele să înceapă la nivel înalt 
— se exprima acordul ca lu
crările Comitetului celor 18 
state pentru dezarmare să 
înceapă la nivelul miniștrilor 
Afacerilor Externe. U.R.S.S. 
a militat și militează cu fer
mitate și consecvență pentru 
înfăptuirea cit mai grabnică 
a dezarmării generale și to
tale, calea radicală în vederea 
unei păci trainice pe pămînt. 
„Uniunea Sovietică — a arătat 
tn mesajul său N. S. Hrușciov 
— a făcut șl va face totul 
pentru realizarea unui acord 
cinstit care să asigure dezar
marea generală și totală”. 
Atitudinea constructivă a gu
vernului sovietic, pusă față 
in față cu poziția obstrucțio
nistă a puterilor occidentale, 
este apreciată, pe bună drep
tate, ca o nouă manifestare a. 
dorinței sincere a U.R.S.S. de 
a crea o atmosferă prielnică

tetului bulgar pentru colabo
rare și înțelegere în Balcani, 
academicianul Petko Stainov, 
membru în Delegația Comite
tului romîn pentru colaborare 
și înțelegere reciprocă între 
popoarele din Balcani, Vasile 
Florea, membrul comitetului 
bulgar Metodi Popov, mem
brul delegației Mișcării ele
ne pentru înțelegere în Bal
cani, deputatul E.D.A., Ioani- 
dis Evanghelidis, deputatul 
Partidului ...................
ci a, fost 
Kotris.

deputatul
Liberal din Gre- 
ministru, Emanuil

★
12 (Agerpres). — LaSOFIA

12 martie Anton Iugos, pre
ședintele Consiliului de Mi
niștri al R. P. Bulgaria a pri
mit pe participanții la cea 
de-a doua Consfătuire a repre
zentanților Comitetelor de co
laborare balcanică.

In cadrul întâlnirii care s-a 
desfășurat într-o atmosferă 
caldă, prietenească, au avut 
loc convorbiri în care parti
cipanții și-au exprimat dorința 
de lărgire a relațiilor și co
laborării între popoarele bal
canice.

Afacerilor Externe, conducătorii 
Asociației de prietenie Indonezia- 
Romînia, șefi ai misiunilor diplo
matice și consulare din Djakarta. 
De față au fost, de asemenea, Pa
vel Silard, ambasadorul R.P.R. în 
Indonezia, și membrii ambasadei. 
Arudji Kartavinata a rostit cuvîn- 
tul de bun sosit, la care a răspuns 
acad. prof. Ștefan Nicolau.

în cuvîntarea sa, conducătorul 
delegației romîne, Ștefan Nicolau, 
a exprimat sprijinul R. P. Romîne 
pentru dreptul legitim al Indone
ziei asupra Irianului de vest, ocu
pat de olandezi. Totodată 
subliniat politica comună a 
neziei și R. P. Romîne de 
rare a păcii și dezvoltare a 
borării internaționale.

el a 
îndo
apă- 

cola-

pentru tratative, de a urni 
din „punctul mort" problema 
dezarmării.

In întreaga lume a produs 
o indignare profundă hotă
rîrea guvernului S.U.A. de a 
relua experiențele nucleare 
in atmosferă în a doua jumă
tate a lunii aprilie.

Hotărîrea cu privire la re
luarea experiențelor nucleare 
americane constituie o nouă 
expresie concretă a liniei po
litice externe agresive a 
S.U.A., o lovitură dată apro
piatelor tratative pentru de
zarmare. E evident că hotă
rîrea Statelor Unite de a re
lua experiențele nucleare în 
atmosferă nu poate fi inter
pretată altfel decît ca o pre
siune grosolană asupra lucră
rilor Comitetului pentru de
zarmare, ca o acțiune menită 
să condamne la sterilitate 
tratativele. De altfel, ziarul 
„WALL STREET JOURNAL**, 
exponentul marilor monopo
luri militare care au de
terminat hotărîrea provoca
toare a S.U.A., scria cu o 
rară sinceritate: „Aici, la 
Washington, toți factorii de 
răspundere socotesc că Confe
rința de la Geneva nu va rea
liza un progres și că nici nu 
trebuie urmărit un progres 
acolo. Ceea ce urmărim e 
progresul înarmărilor“. Atrag 
de asemenea atenția relatările 
unor specialiști militari și co
mentatori americani care ara-
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încheierea unei convenții cu privire la interzicerea 

folosirii armei nucleare — o contribuție la rezolvarea 
problemei dezarmării generale și totale

Scrisorile adresate de A. A. Gromîko kii U. Thant
MOSCOVA 12 (Agerpres). - 

TASS transmite: Guvernul 
sovietic acordă o mare însem
nătate propunerii cu privire 
la convocarea unei conferințe 
speciale pentru semnarea unei 
convenții cu privire la interzi
cerea folosirii armei nucleare.

Andrei Gromîko, ministrul

- - •- - - - - - - - - -  
Delegația

R. P. Romine 
a sosit la Geneva

GENEVA 12 (Agerpres).— 
Duminică seara a sosit Ia 
Geneva delegația R. P. Ro
mine care va participa Ia 
lucrările Comitetului celor 
18 state pentru dezarmare.

Delegația este condusă 
de Corneliu Mănescu, mi
nistrul Afacerilor Externe. 
Din delegație fac parte 
George Macovescu, adjunct 
al ministrului Afacerilor 
Externe, și general-maior 
Constantin Șandru.

-------O-------

Succesul pavilionului
R. P. Romine la Tirgul 

de la Leipzig
BERLIN 11. — Corespondentul 

Agerpres transmite : ta Tirgul in
ternațional de la Leipzig au sosit 
noi vizitatori și specialiști din 
R.D.G. și din străinătate. Se re
marcă prezența unui număr de 
oameni de afaceri din Republica 
Federală Germană. Recunoscînd 
importanța mondială a Tîrgului de 
la Leipzig, unele organe de presă 
vest-germane au arătat necesita
tea vizitării acestui tîrg de spe
cialiști din R.F.G., care să infor
meze concernele respective despre 
noutățile tehnice și posibilitățile 
care se ivesc pe piafa mondială. 
Prezența unui reprezentant al 
marelui monopol metalurgic Man
nesmann din Dusseldorf și a altor 
împuterniciți ai monopolurilor vest- 
germane este comentată ca fiind 
o recunoaștere că Leipzigul și-a 
păstrat marea sa însemnătate în 
cadrul schimburilor internaționale.

Ziarul „Neues Deutschland’’ de 
sîmbătă apreciază că pavilionul 
Republicii Populare Romîne este 
o dovadă a dezvoltării extrem 
de rapide din ultimii ani a eco
nomiei romîne. în mod deose
bit ziarul relevă produsele indus
triei electrotehnice, remareînd 
înaltul lor nivel.

Ziarul scrie în continuare că ex- 
pozifia romînă cuprinde pe lingă 
produse ale industriei alimentare 
și textile și produse ale noii in
dustrii. Romînia s-a dezvoltat ca 
o importantă țară industrială.

tă că Statele Unite au pregă
tit pentru Geneva vechile 
propuneri occidentale care 
urmăresc nu încetarea cursei 
înarmărilor nucleare, ci spio
naj militar sub firma „con
trolului asupra înarmărilor*1. 
Revista americană „NATION" 
relata că autorii propunerilor 
americane cu privire la con
trolul asupra experiențelor 
nucleare și a înărmărilor sînt 
teoreticieni militari, politi
cieni și fabricanți de arme 
care „au elaborat totul astfel 
fncît să fie inacceptabil pen
tru ruși și să ofere o justifi
care pentru noua repriză a 
înarmărilor nucleare ameri
cane". La toate acestea tre
buie adăugat refuzul guver
nului francez de a participa 
la lucrările Comitetului celor 
18 (care își va începe astfel 
activitatea... „în 17").

Prin manevrele lor îndrep
tate spre intensificarea cursei 
înarmărilor nucleare și care 
apasă ca o umbră întunecată 
asupra tratativelor de la Ge
neva, Statele Unite și cele
lalte puteri occidentale și-au 
asumat o grea răspundere. 
Popoarele nu pot să nu con
frunte această orientare a 
puterilor occidentale cu pozi
ția Uniunii Sovietice și a ce
lorlalte țări socialiste care 
duc o politică perseverentă 
in favoarea destinderii inter
naționale, în favoarea aplică
rii unor măsuri eficace pen
tru încetarea cursei înarmă
rilor și înfăptuirii dezarmării 
generale și totale.

Gravitatea situației create 
prin acumularea de noi și 
noi stocuri de arme cu o pu
tere distructivă fără prece
dent arată întregii omeniri 
necesitatea unirii forțelor po
poarelor pentru a determina 
rezolvarea acestei probleme 
vitale. Un val uriaș de indig
nare și protest s-a ridicat in 
aceste zile împotriva reluării 
experiențelor nucleare ameri
cane. în S.U.A., Anglia, Ita
lia, Japonia s-au desfășurat 
puternice demonstrații îm
potriva cursei înarmărilor.

Afacerilor Externe al U.R.S.S., 
a făcut cunoscut acest lucru 
în scrisoarea adresată secreta
rului general provizoriu al
O.N.U., ca răspuns la o scri
soare a lui U Thant decurgînd 
din rezoluția în această pro
blemă adoptată la recenta se
siune a O.N.U.

încheierea acestei convenții, 
se spune în scrisoarea lui 
Gromîko, trebuie să constituie 
un pas important în direcția 
interzicerii complete a armei 
nucleare și scoaterea ei din 
armamentele statelor.

Amintind de apelurile Uniu
nii Sovietice adresate S.U.A., 
Marii Britanii și celorlalte 
state de a-și asuma obligația 
solemnă și necondiționată de a 
renunța la folosirea armei nu
cleare și a celorlalte tipuri de 
arme de exterminare în masă, 
A. Gromîko subliniază : „Gu
vernul sovietic a primit cu 
deosebită satisfacție faptul că 
acum Organizația Națiunilor 
Unite s-a pronunțat în favoa
rea adoptării acestui angaja
ment de către state".

încheierea convenției, se 
spune în scrisoare, ar contri
bui la destinderea încordării 
internaționale, la întărirea 
încrederii între state, și ce 
este deosebit de important, la 
rezolvarea problemei dezar
mării generale și totale.

★
într-o altă scrisoare adre

sată Iul U Thant, A. Gromîko 
reafirmă poziția guvernului 
sovietic în sensul că statele 
care nu dețin arma nucleară 
să-și ia angajamentul să nu o

Declarații ale lui J. Cyrankiewicz 
și A. Rapacki

VARȘOVIA 12 (Agerpres).— 
In ultima vreme, în cercurile 
oficiale din R. F. Germană 
s-au făcut diverse declarații 
referitoare la relațiile cu R.P. 
Polonă. Astfel, într-un inter
viu acordat ziarului francez 
„Le Monde", cancelarul Ade
nauer a afirmat că R.F.G., 
chipurile, „a încercat în re
petate rinduri să obțină o a- 
propiere* de Polonia. Această 
afirmație a fost dezmințită de 
președintele Consiliului de 
Miniștri al R. P. Polone, J. 
Cyrankiewicz, într-o cuvîntare 
rostită la Uzina chimică „Os- 
wiecim".

Dacă Adenauer consideră 
drept încercări de a se apro
pia de noi dorința de a absor
bi r.d.g. și de a se apropia 
de granițele noastre, — iar a- 
ceste încercări el le-a între
prins, incontestabil, — noi ne 
bucurăm că ele n-au reușit 
pînă în prezent și nu se vor 
încununa de succes nici în vi
itor, a spus J. Cyrankiewicz.

Fără o recunoaștere a fron
tierelor poloneze pe Oder și 
Neisse, relațiile diplomatice 
cu R.F.G. sînt imposibile, a

Comentând hotărîrea lui 
Kennedy cu privire la relua
rea experiențelor nucleare 
în atmosferă ziarul „NEW 
YORK POST" scria : „Con
ducerea americană a proce
dat fără înțelepciune. Se 
crează impresia că Washing
tonul trăiește cu iluzia că lu
mea este oarbă și nu va reac
ționa față de reluarea masivă 
a cursei înarmărilor".

Popoarele nu sînt oarbe. 
Ele urmăresc cu vigilență ac
țiunile cercurilor agresive din 
occident interesate în conti
nuarea cursei înarmărilor și 
care sfidează aspirațiile de 
pace ale întregii omeniri. In 
actuala situație apare și mai 
evidentă și mai arzătoare ne
cesitatea mobilizării și unirii 
tuturor forțelor păcii, a tutu
ror popoarelor în lupta împo
triva promotorilor cursei înar
mărilor.

Lupta unită a tuturor oa
menilor iubitori de pace de 
pe întreg globul pămîntesc 
poate sili să bată în retra
gere acele forțe reacționare 
care de mulți ani fac totul 
pentru agravarea „războiu
lui rece" în interesul marilor 
monopoluri militare. Prin 
acțiunile lor hotărîte, masele 
iubitoare de pace pot și tre
buie să determine cercurile 
guvernante occidentale să pă
șească pe drumul tratativelor 
rodnice, să părăsească pozi
țiile obstrucționiste. Prin 
luptă, prin eforturi perseve
rente, popoarele pot asigura 
triumful rațiunii, înfăptuirea 
dezarmării generale și totale.

Întreaga omenire iubitoare 
de pace își îndreaptă în ace
ste zile privirile spre Geneva 
Sarcina conferinței de la Ge
neva, sarcina de a face pași 
importanți pe drumul izbăvi
rii omenirii de pericolul unui 
război racheto-nuclear este 
o sarcină nobilă a contempo
raneității. O dată cu înce
perea tratativelor de la Ge
neva, lupta fermă, consec
ventă pe care o duc țările so
cialiste, cu sprijinul tuturor 

producă, să nu o însușească șl 
să nu permită amplasarea a- 
cestei arme pe teritoriul lor.

Uniunea Sovietică este gata 
să-și ia angajamentul de a nu 
transmite arma nucleară, pre
cum și informațiile referitoare 
la fabricarea ei altor țări dacă 
S.U.A., Anglia și Franța își 
vor lua angajamente exact 
asemănătoare.

După cum se subliniază în 
scrisoare, guvernul sovietic 
consideră necesar să atragă 
atenția statelor membre ale 
O.N.U. că răspîndirea pe vii-z 
tor a armei nucleare ar îm
piedica realizarea unei înțe
legeri ca în anumite regiuni 
geografice să se interzică fa
bricarea și amplasarea acestei 
arme de exterminare în masă.

Guvernul sovietic sprijină 
întru totul hotărîrea cu pri
vire la transformarea Africii 
într-o zonă denudearizată și 
cheamă toate celelalte -date și 
în primul rînd puterile care 
dețin arma nucleară la res
pectarea acestei hotărîri.

Uniunea Sovietică consideră 
de datoria sa să-și aducă con
tribuția la aplicarea în prac
tică a propunerii Poloniei cu 
privire la crearea unei zone 
denuclearizate în Europa cen- 
trală, a Republicii Populare 
Chineze cu privire la crearea 
unei zone denuclearizate în 
regiunea Extremului Orient 
și în bazinul Oceanului Paci
fic, precum și a planurilor 
asemănătoare în ce privește 
Orientul Apropiat și Mijlociu, 
a Balcanilor șl Adriaticii și a 
altor regiuni ale lumii.

subliniat șeful guvernului po
lonez. în aceste condiții ar fi 
chiar greu să-ți iei răspunde
rea pentru securitatea unei 
ambasade vest-germane la 
Varșovia.

J. Cyrankiewicz a subliniat 
în încheiere, că temelia teme
liilor securității Poloniei și a- 
părării frontierelor pe Oder 
și Neisse este alianța cu 
UJLS.S. și cu întregul lagăr 
socialist.

La rîndul său, într-o cuvîn
tare la conferința orășenească 
de dare de seamă și alegeri a 
organizației orășenești Wroc
law a P.M.U.P., A. Rapacki. 
ministrul Afacerilor Externe 
al R. p. Polone, referindu-se 
la garanțiile pentru Berlinul 
occidental pe care le cer une
le puteri occidentale, a spus: 
Despre asemenea garanții se 
va putea vorbi numai în ca
zul în care statele occidentale 
vor oferi ele insele garanția 
că vor respecta drepturile su
verane ale R. D. Germane, nu 
vor înzestra cu arma atomică 
Bundeswehrul și se vor pro
nunța în mod clar în proble
ma frontierelor poloneze de 
pe Oder-Neisse.

țărilor iubitoare de pace, al 
tuturor oamenilor iubitori de 
pace din lumea întreagă pen
tru încetarea cursei înarmări
lor intră într-o fază nouă, 
importantă.

Statele socialiste membre 
ale comitetului de dezarmare 
— U.R.S.S., R.P. Bulgaria,
R.S. Cehoslovacă, R.P. Romî
nă, R.P, Polonă merg la Ge
neva cu hotărîrea de a nego
cia în spirit constructiv un 
acord de dezarmare generală 
și totală. Hotărîte să folosea
scă orice posibilități pentru 
realizarea de pași înainte 
spre înfăptuirea dezarmării, 
ele nu concep însă tratative 
de dragul tratativelor, ca un 
paravan în spatele căruia 
cercurile monopoliste agresi
ve să continue cursa înarmă
rilor.

Țara noastră — membră a 
Comitetului celor 18 state va 
continua și la actualele trata
tive, eforturile îndreptate 
spre soluționarea problemei 
dezarmării, adueîndu-și con
tribuția la realizarea unor 
pași concreți pe drumul asi
gurării dezarmării generale 
și totale. Poziția Republicii 
noastre Populare e clară, 
consecventă și fermă : mili
tăm pentru înfăptuirea de
zarmării generale și totale 
sub un strict control, mili
tăm pentru zădărnicirea ac
țiunilor îndreptate spre in
tensificarea cursei înarmări
lor și a încordării internațio
nale.

Poporul nostru iubitor de 
pace și împreună cu el tine
retul nostru. își exprimă ho
tărîrea de a continua să 
lupte, alături de imensele 
forțe mondiale ale păcii, pen
tru îndeplinirea cerințelor vi
tale ale lumii contemporane 
— încetarea cursei înarmări
lor și înlăturarea primejdiei 
unui război nuclear.

EM. RUCAR


