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ampania agricolă de primăvară a început. în unele regiuni se efectuează lucrări ale solului, însămînțîn- du-se în suprafețe același mari, întiia. optim impor-

timp, pe culturi din urgența Respectarea timpului — noțiune a cărei tanță este bine cunoscută de acum — reflectă preocuparea mecanizatorilor din S.M.T., a muncitorilor din G.A.S., a colectiviștilor față de obținerea în acest an a unor recolte sporite. Există toate condițiile pentru realizarea acestui obiectiv deosebit de important. Prin grija partidului, agricultura a fost înzestrată cu noi tractoare și mașini a- gricole moderne, cu semințe din soiuri de mare productivitate, cu îngrășăminte. în actuala cu 20 toare multe nul trecut, precum și un număr sporit de alte mașini agricole. Unirea ogoarelor mici fără haturi, ca urmare înfăptuirii cu succes a j liticii partidului de tivizare a agriculturii, posibilități nelimitate pentru folosirea celor mai înaintate metode agrotehnice. în unitățile agricole socialiste au venit să lucreze noi promoții de cadre tehnice cu pregătire superioară și medie. Au fost și sînt școlarizate numeroase cadre de conducere din G.A.C. Ceea ce se impune acum este aplicarea întocmai a regulilor recomandate de agrotehnică.Ministerul Agriculturii recomandă ca lucrările de primăvară să înceapă din plin. Trebuie intensificat transportul îngrășămintelor pe cîmp, iar arăturile și grăpatul să fie executate cît mai devreme. Totodată o atenție deosebită se va acorda efectuării însă- mînțărilor în epoca optimă. Semănăturile de toamnă au ieșit în general bine din iarnă. Pentru a se asigura însă o recoltă bogată este necesar să fie făcute la timp lucrările de întreținere a acestora.Sînt obiective de mare actualitate la înfăptuirea rora au datoria să toți cei ce lucrează cultură.In frontul larg al pregătesc acum belșugul anului acesta își desfășoară activitatea un mare număr de tineri. Aceștia sînt chemați să contribuie cu toate forțele și priceperea lor Ia buna desfășurare a lucrărilor din actuala ■? 
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campanie se vor folosi la sută mai multe trac- și cu 40 la sută mai semănători decît în a-deUnireaîn suprafețe întinse, haturi, ca urmare a po- colec- creează

campanie agricolă. Reies de aici îndatoriri deosebite pentru comitetele regionale și raionale U.T.M., pentru organizațiile de bază U.T.M. din u- nitățilc agricole socialiste. Comitetelor regionale și raionale U.T.M. le revine sarcina să a- jute concret organizațiile de bază U.T.M. din agricultură și în mod deosebit pe cele din noile gospodării colective. în primul rînd, este necesar ca fără nici o întîrziere să fie create organizații de bază U.T.M. în toate gospodăriile colective, înființate de curînd, iar acolo unde numărul tinerilor a crescut prin înscrierea tuturor țăranilor muncitori din sat în G.A.C., să se țină adunări generale în scopul organizării muncii U.T.M. în noile condiții. Cu aceste ocazii organizațiile de bază U.T.M. să fie ajutate să-și întocmească planuri de măsuri concrete care să asigure mobilizarea activă a tuturor tinerilor colectiviști Ia muncă în fiecare zi și oriunde e nevoie : Ia transportul semințelor, la grăpat, pe semănători, la grădina de legume, în livadă — pretutindeni unde sînt necesare mai multe brațe de muncă. în acest scop să fie organizate discuții pe brigăzi, să li se vorbească tinerilor despre sarcinile mari ce stau în fața gospodăriei colective și despre îndatoririle ce le revin lor. Fiecare tînăr să aibă o sarcină precisă, de îndeplinirea căreia să știe că răspunde în fața organizației U.T.M.La înfăptuirea acestor măsuri, la care activiștii U.T.M. să dea trebuie doua zi după stabilirea Pentru ca obiectivele propuse să devină fapte, este necesar ca organizațiile de bază U.T.M. să desfășoare permanent, sub conducerea organizațiilor de partid, o intensă muncă politică în rîndul tuturor tinerilor colectiviști, să

un sprijin concret, să se treacă a lor.

Ie stimuleze dragostea fața de gospodăria colectivă, interesul față de continua ei consolidare economică și organizatorică, să-i educe în spiritul respectării disciplinei te a muncii.Aceeași preocupare mobilizarea tuturor tineretului la lucrările din actuala campanie agricolă, în scopul creșterii contribuției lor la obținerea unor recolte mari, trebuie să o manifeste și organizațiile de bază U.T.M. din gospodăriile colective mai vechi. Este bine ca în aceste zile să fie revizuite și completate măsurile stabilite în ho- tărîrea adunării generale de alegeri, astfel incit ele să corespundă sarcinilor sporite care stau în fața gospodăriei colective și la înfăptuirea cărora tineretul contribuie cu sale.Rezultă de de prim ordin tele raionale U.T.M. de a se preocupa de întărirea organizatorică și politică a organizațiilor de bază U.TJVL din toate gospodăriile colective, și îndeosebi de cele nou create, de a le ajuta concret să-și desfășoare munca la nivelul sarcinilor mari pe care partidul le-a trasat agriculturii noastre socialiste.O importantă răspundere față de producțiile pe care le obțin colectiviștii o au mecanizatorii din S.M.T. Ei sînt cei care ară, seamănă și execută un mare volum din lucrările de întreținere. De calitatea muncii lor depinde într-o măsură însemnată recolta. Majoritatea mecanizatorilor sînt tineri, iar cea mai mare parte dintre ei sînt utemiștt Organizațiilor de bază U.T.M. din S.M.T. le revine sarcina de z se ocupa cu toată grija de mo-

socialis-față de forțelor

este dator să toate forțeleaici o pentru sarcină comite-- aceea
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că- participe în agri-celor ce

Colectiviștii 
dezvoltă
fermele

de păsăriDe la începutul anului gospodăriile agricole colective din regiunea București și-au mărit fermele circa 100.000rt 200.000 de pui la incubatoare
de păsări cu de pui. Alți vor fi scoși de în cîteva zile.Traducînd în viață recomandările Consfătuirii pe țară a țăranilor colectiviști, gospodăriile colective din regiune acordă o deosebită a- tenție creșterii păsărilor. Potrivit planurilor lor de producție, în cursul acestui an G.A.C. din regiunea București vor crește peste 5.500.000 păsări, revenind astfel peste 500 de păsări la suta de hectare. Folosind experiența gospodăriilor colective din raioanele Fetești și Călărași în creșterea păsărilor de baltă, colectiviștii din satele situate în apropierea Dunării au prevăzut creșterea unui mare număr de rațe și gîște. în felul acesta gospodăriile colective își vor spori și mai mult veniturile bănești.
(Agerpres)

Matematicienii — 
în sprijinul producțieiDe curînd, la Uzinele „Elec- tromagnetica“ din Capitală a avut loc un simpozion în care matematicieni — cadre didactice universitare și cercetători științifici — împreună cu ingineri, tehnicieni și muncitori din uzină au discutat despre metodele de control statistic al calității unor produse. A- ceste metode se aplică aici cu bune rezultate de aproape un an, pe baza unei conven- ții de colaborare între întreprindere tul de matematică miei, Facultatea de că și fizică a C. I. Parhon și Insitutul științe economice „V. I. nin“.Controlul statistic se ( tuează la producția unui măr de strunguri automate, cu ajutorul unor fișe speciale, care se completează la a- numite intervale, măsurîndu- se un număr redus de piese.(Agerpres)

încheiată și Insitu- al Acade- matemati- Universității de Le-efec-nu-
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Raionul Făgăraș cu agricultura
complet colectivizată

Viitorii mecanizatori de la Centrul școlar agricol Buzău se pregătesc cu seriozitate atît la orele de curs cît și în timpul practicii la stațiunii© de mașini și tractoare. In fotografie : elevii Alexandru Stan, Teofil Ene și Nichita Ungureanu din anul III, aflați în prezent în perioada de practică la S.M.T. Poșta-Cîlnău studiază cu atenție tractorul Foto ; N. STELORIAN
Ieri, 13 martie, s-a încheiat co

lectivizarea agriculturii și în raio
nul Fagăraș. In cele 68 de gospo
dării agricole colective, cu o 
suprafață de pesfe 76.600 ha, s-au 
unit pesfe 14.300 de familii. Co
lectivizarea agriculturii în raionul 
Făgăraș este urmarea firească a 
muncii politice desfășurate de or
ganele de parfid și de sfaf în 
rîndul fărănimii muncitoare și a 
superiorității gospodăriei colective 
fafă de întovărășirile agricole și 
mica gospodărie individuala. Con
ferințele, expunerile, serile de în
trebări și răspunsuri organizate la 
căminele culturale sau la coifu
rile roșii ale gospodăriilor colec
tive vizitate de țăranii întovără
șiți și cu gospodării individuale au 
popularizat larg avantajele muncii 
în G.A.C. în același timp, au fost 
difuzate broșuri și pliante
oglindesc realizările gospodăriilor 
colective
Daneș, Moșna, Feldioara din re-

care

giunea Brașov. în safele raionului 
a fost prezentat filmul „Ogoare 
înfrățite”, realizat la gospodăriile 
colective din Moșna, Hălchiu și 
Herman. în foile volante editate 
de ziarul regional „Drum nou" 
colectiviștii au adresat chemări 
către vecinii lor să pășească pe 
calea belșugului. Prin grafice com
parative „Cine e mai cîștigat" sau 
„Faptele vorbesc" au fost popu
larizate rezultatele obținute de co
lectiviști. La stațiile de radîofi- 
care, cu prilejul emisiunilor locale, 
au luat cuvînful numeroși colecti
viști care au vorbit despre avan
tajele muncii în G.A.C. In acest 
fel a fost demonstrată convingă
tor superioritatea gospodăriei co
lective. In anul 1961, spre exem
plu, producția medie la ha în 
G.A.C. a depășit cu 300—400 kg 
grîu, cu 600—700 kg orz, cu 
7.000—8.000 kg cartofi, cu aproxi
mativ 10.000 kg sfeclă de zahăr 
fa ha pe aceea objinută de înto
vărășirile agricole și de gospodă-

riile individuale. De asemenea, 
în cursul anului trecut, numărul 
animalelor proprietate obștească 
a sporit în G.A.C. cu 68 la sută 
la bovine, cu 164 la sută la 
porcine și cu 15 la sută la ovine.

Dezvoltarea gospodăriilor agri
cole colective se oglindește și în 
creșterea fondului de bază, care 
numai în anul trecut a sporit cu 
aproape 40 la sută fafă de 
anul 1960.

O dată cu creșterea bunăstării 
fărănimii colectiviste, s-a schimbat 
și înfățișarea satelor din raionul 
Făgăraș. In numeroase localităfi 
s-au construit case noi, cămine 
culturale și școli.

încheierea colectivizării agricul
turii deschide colectiviștilor din 
Făgăraș mari perspective în creș
terea producției cerealiere și în
deosebi a producfiei de plante 
tehnice, în pomicultură și zoofeh-

Consfătuirea pe țară 
a furnaliștilorîn zilele de 12 și 13 martie la Combinatul siderurgic Hunedoara s-au desfășurat lucrările Consfătuirii pe țară a furnaliștilor organizată de Ministerul Metalurgiei Construcțiilor de Mașini colaborare cu prezidiul mitetului Central al Uniunii Sindicatelor din ramura metalurgiei. La lucrările consfă- turii au participat reprezentanți ai Ministerului Metalurgiei și Construcțiilor de Mașini, ai Ministerului Minelor și Energiei Electrice. reprezentanți ai Prezidiului C.C. al sindicatelor pe ramură, ai IPROMET. conducători și cadre tehnice din cadrul Combinatului siderurgic Hunedoara. Combinatul metalurgic Reșița. Uzinele „Victoria" din Calan, Uzinele Vlahița și din alte întreprinderi siderurgice și de minereuri feroase. Consfătuirea a fost organizată cu scopul de a analiza și generaliza metodele avansate de muncă la furnale, să stabilească măsuri eficiente pentru urgentarea lucrărilor de construcții a furnalului de 1.000 m.c. de la Hunedoara și a altor instalații necesare deservirii secțiilor de furnale, îmbunătățirea aprovizionării furnalelor cu minereu și cocs, ridicarea calificării furnaliștilor etc.în consfătuire au fost scoase la iveală însemnate rezerve interne care exploatate rațional vor asigura condițiile depășiriii în acest an a sarcinilor de plan cu cel pu-

Și în Co-

Foto : AGERPRES
Spre Universitate 1 Complexul social studențesc — Grozăvești.

din Cristian, Hălchiu, (Agerpres)
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Cabinet tehnic fruntașZilele trecute, în sala de festivități a Rafinăriei Ploiești, Consiliul regional al Sindicatelor Ploiești și Filiala A.S.I.T. a organizat o ședință de analiză a activității cu muncitorii inovatori ai celor 126 de cabinete tehnice din regiune. 8.243 de propuneri înregistrate, 4.602 inovații și raționalizări aplicate, peste 50.700.000 economii post calculate — acestea sînt rezultatele obținute. în sală se aflau peste 590 de muncitori fruntași, ingineri, directori de întreprinderi, șefi ai cabinetelor tehnice, printre care și numeroși tineri din întreprinderile și din Stațiunile de mașini și tractoare din regiune.

în fruntea întrecerii cursului de inovații pe 1961 s-a situat Cabinetul tehnic de la Uzinele „1 Mai“ Ploiești care a obținut rezultatele cele mai bune. Prin aplicarea inovațiilor realizate și de către tînărul inginer Petre Ple- șoianu, de Ios:f Lisovschi, Tă- nase Dragomirescu și alții aici s-au înregistrat economii post calculate în valoare de 3.400.000 lei. Pentru rezultatele obținute, Cabinetul tehnic de la Uzinele „1 Mai“ a primit drapelul de fruntaș pe regiune și Diploma de onoare a Consiliului nai PloieștiA.S.I.T. .Au mai

conacul

sindical regio- și a Filialeifost premiate

pentru rezultatele bune obținute, cabinetele tehnice de Ia Rafinăria Ploiești, întreprinderea de foraj Ploiești, Uzina „I. C. Frimu“ Sinaia, S.M.T. Stîlpu și altele.
Cămine pentru studenți

Mărfi seara, în sala Comedia 
Teatrului Național „I * 
le”, a avut loc un spectacol festiv 
cu prilejul reprezentării pentru a 
300-a oară a piesei „Apus de 
soare” de Barbu Delavrancea. în 
rolurile principale au apărut ar
tistul poporului George Calborea- 
nu și artiștii emerifi N. Branco- 
mir și Elvira Godeanu.

(Agerpres)

Tn ultimii doi ani au fost con
struite noi cămine studențești în- 
sumînd circa 15.000 de locuri — 
cifră aproape egală cu prevederile 
în acest domeniu ale Directivelor 
Congresului al Ill-lea al P.M.R. 
pentru perioada șesenalului. Nu
mai în Capitală, în cartierele Gro
zăvești și Regie, au fost date în 
folosință cămine cu 4.200 de 
locuri — construcții moderne, în 
care sînt asigurate studenților cele

mai bune condiții de odihnă și 
studiu. Acum, în cele 12 centre 
universitare din țară, există peste 
150 de cămine studențești cu circa 
43.000 de locuri.

In acest an se construiesc în 
centrele universitare din. țară noi 
cămine studențești cu o capacitate 
totală de circa 7.000 locuri, care 
urmează să fie date în folosință 
în noul an universitar.

(Agerpres)

țin 60.000 tone fontă de bună calitate. Indicele mediu de utilizare ce se realizează în prezent, s-a arătat în Consfătuire, este dublu față de cel realizat în anul 1948. In același timp s-a îmbunătățit radical și calitatea fontei elaborată de furnalele din țara noastră.In încheierea lucrărilor Consfătuirii a fost adoptat un plan de măsuri menite să ducă la ridicarea productivității furnalelor și sporirea producției de fontă, precum și la scurtarea termenelor de dare în exploatare a unor a- gregate și instalații din ramura furnale.
LAL ROMULUS
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și totală

Economisim
cu grijă 
metalul

obținut pe linia de mc-

' educerea consumului de metal constituie un criteriu de bază alin trecerii socialiste la care participă, sub conducerea organizației de partid, colectivul de muncitori, tehnicieni și ingineri al Șantierului Naval Galați.Anul trecut s-au realizări importante reducerii consumului tal.Șantierul nostru este, prin natura produselor sale, un mare consumator de metal. Problema economiilor se pune de aceea în mod deosebit în anul 1962. Trebuie să îmbunătățim indicele de utilizare a metalului ce intră în componența corpului vaselor ce le construim în așa fel încît acesta să ajungă pentru motonava de 2.000 tone la 90 la sută, iar pentru cargoul de 4.500 tone d.w. la 90 la sută.In lumina Directivelor C.C. al P.M.R., colectivul nostru s-a angajat, de asemenea, printre altele, să utilizeze 120 tone laminate provenite din resturi de la croire în scopul confecționării pieselor mărunte ale cargourilor și motonavelor, să nu dea nicio tablă rebut în urma trasajului și a confecționării.Firește că îndeplinirea sarcinilor de mai sus și chiar depășirea lor necesită participarea în masă a muncitorilor, inginerilor și tehnicienilor la acțiunea importantă de economisire a metalului. în șantier avem numeroși tineri și ei, mobilizați de organizația U.T.M., sub conducerea organizației de partid, pot să realizeze lucruri ceastă direcție.Care sînt căile din șantier unde putea aduce o contribuție însemnată la economisirea metalului?Calea principală pe trebuie mers și în acest este valorificarea pe mai departe a resturilor și deșeurilor ce rămîn de la croirea tablelor corpulu’, confecționîndu-se din aceasta diferite flanșe, su-

porți de prindere, clamare etc. Aici, o sarcină deosebită revine tinerilor de la atelierul de tubulatură unde, prin confecționarea de clamăre din deșeuri de tablă și flanșe din resturi de tablă, sînt condiții de valorificare a cîte 5 tone de metal pentru fiecare cargou. De a nenea, prin confecționarea de postament și piese de saturare din resturile rămase de la -croirea corpului, tinerii de la atelierul de lăcă- tușerie navală pot economisi 4,5 tone pentru fiecare cargou și o tonă pentru fiecare motonavă de 2.000 tone d.w.Sarcini deosebite în micșorarea consumului de metal revin pe linia reproiectării unor părți constructive de la cargouri și motonave. Aici, lucrează mulți tineri ingineri care, alături de ceilalți pro.ec- tanți, în anul trecut, prin re- proiectarea instalației de încărcare și reducerea consumurilor de la coloane au contribuit la scăderea consumului de metal pe fiecare cargou cu aproximativ 12 tone. In 1962 tinerii ingineri din acest sector vor trebui să depună toate eforturile pentru ca soluiiile constructive adoptate să asigure un consum de metal t mai redus.Multe economii de metal pot face tinerii de la serviciul tehnic și din secția fierărie. Ei trebuie să introducă cu curaj metoda avansată a forjării în matrițe știindu-se că prin a- ceasta se reduc substanțial a- daosurile de prelucrare a pieselor forjate. în prima etapă se poate aplica metoda de forjare în matriță la o serie de
mari în a-și lucrările tineretul ar

PAUL MARINESCU 
ing. șef de producție 

Șantierul Naval-Galați

(Contînuare în pag. a 3-a)
---- •----

Ziarul „Scinteia tineretului 
organizează. în cinstea aniversării 
a 40 de ani de la crearea Uniunii 
Tineretului Comunist din Rominia

un

CONCURS
pentru cele mai bune reportaje 
portrete, însemnări, informații 

și fotografii
Participanții la concurs sînt chemați să scrie des

pre entuziasmul cu care generația noastră luptă pen
tru îndeplinirea sarcinilor trasate de Congresul al 
III-Iea al partidului, despre participarea tineretului 
în fabrici, uzine, mine, șantiere, stațiuni de mașini 
și tractoare și gospodării agricole de stat la între
cerea socialistă pentru realizarea unor produse de 
calitate superioară, pentru creșterea producției și 
productivității muncii, pentru reducerea prețului de 
cost

Invităm participanții la concurs să reflecte în scri
sul lor contribuția tinerilor de la sate, mobilizați de 
organizațiile U.T.M., sub conducerea organizațiilor 
de partid, la încheierea procesului de colectivizare a 
agriculturii, la consolidarea economică și organizato
rică a gospodăriilor colective, dragostea cu care 
muncesc tinerii colectiviști în toate sectoarele de acti
vitate.

Acțiunile de muncă patriotică, manifestările cultu- 
ral-artistice și sportive ce se organizează în cinstea 
celei de-a 40-a aniversări a U.T.C., la orașe și sate, 
eroismul în muncă, atitudinea înaintată a tinerilor 
față de muncă și învățătură sînt, de asemenea, teme 
despre care sînt chemați să scrie participanții la 
concurs.

La concursul nostru pot participa tineri din toate 
domeniile de activitate, corespondenți voluntari, 
tineri muncitori și colectiviști, ingineri, tehnicieni, 
cadre didactice, elevi, studenți, membri ai cercurilor 
literare etc.

Cele mai bune materiale vor fi publicate.
La încheierea concursului se vor acorda premii și 

mențiuni.
Materialele pentru concurs vor fi trimise pînă Ia data 

de 2 mai a.c. pe adresa: Redacția ziarului „Scinteia 
tineretului", Piața Scînteii nr. 1 București, cu mențiu
nea : „Pentru concurs".

t—.---- „ ---- , • —.... ......

Intrepriuderea „Mătasea Populară" din Capitală pregătește noi modele de țesături, imprimate și baticuri. In fotografie : muncitoarea fruntașă Zamfira Vasile, care lucrează la urzitorul de fire de mătase naturală pentru noile modele de țesături.Foto : AGERPRES
---- •----

Mașini și uti'aje 
de înaltă 
tehnicitateîn ultimei© luni întreprinderile industriale din Regiunea Mureș-Autonomă Maghiară au fost înzestrate cu noi mașini și utilaje de producție de înaltă tehnicitate. Acest lucru a contribuit la creșterea capacității de producție și extinderea unor procedee înaintate de lucru la mai multe din regiune, „Electro-Mureș" riciu", fabricii© etc.înzestrarea cu noi mașini și utilaje va permite_ unităților industriale din Mureș-Autonomă să-și sporească în productivitatea cu tiv 10 la sută, acest plan în valoare de aproximativ 60 milioane lei.

întreprinderi printre care „Encei Maude cherestea
Regiunea Maghiară acest an aproxima- obținînd în fel o producție peste

(Agerpies)



TINERI COLECTIVIȘTI
DIN NOILE G.A.C,

PUNEȚI TOT ENTUZIASMULu
Șl PUTEREA VOASTRĂ DE MUNCĂJ»

■A.

ÎN SLUJBA ÎNFLORIRII
GOSPODĂRIEI COLECTIVE!

olectivizarea com
pletă a agricultu
rii din raionul 
nostru a ridicat în 
făta organizațiilor 
de bază U.T-M. 
de la sate sarcini 

noi și deosebit de importante. 
In primele Iztnî ale acestui an 
pe harta raionului nostru au 
apărut 16 noi gospodării agri
cole colective, iar în cele mai 
vechi numărul tinerilor colec
tiviști a crescut cu mai bine 
de sută la sută. în primele, am 
înființat organizații de bază 
U.T.M., în celelalte am 
lărgit comitetele prin a- 
legeri parțiale. Organizațiile 
de bază U.T.M. cu peste 100 
de membri au fost ajutat? să 
constituie organizații U.T.M. 
pe brigăzi ’(pe întregul raion 
avem peste 150).

Așadar, o problemă impor
tantă ă fost rezdlvată. în fața 
gospodăriilor agricole colec
tive stau însă sarcini mari la 
îndeplinirea cărora to'i tine
rii colectiviști trebuie s? a- 
ducă o contribuție însemnată.

Participarea la muncă a 
tuturor tinerilor colectiviști, 
efectuarea unor lucrări de 
bună calitate — iată sarcinile 
principale și imediate p? care 
partidul le-a pus în fața or
ganizațiilor U.T.M. Cum sînt 
îndeplinite ele, ce trebuie să 
facă practic organizațiile de 
bază U.T.M, în acest sens ?

La aceste întrebări un prim 
răspuns a fost dat cu prilejul 
constituirii organizațiilor de 
bază U.T.M. din unele gos*

podării colective sau al lăr
girii celor din gospodăriile 
vechi. Aparatul comitetului 
raional U.T.M., membrii bi
roului au discutat pe îndele- 
te> în special cu comitetele 
nou alese, le-au ajutat să-și 
întocmească planuri de mun
că care să răspundă nevoilor 
imediate, practice ale G.A.C. 
Desigur activiștii care
fost în aceste organizații de 
bază au ajutat și la organiza
rea îndeplinirii planului. Toa
te acestea au fost făcute pe 
măsură ce se înființau noi

au

Ajutor

colective, 
urmai o 

principale- 
sarcini ce

lor în gospodăriile 
După aceasta a 
expunere asupra 
lor învățăminte și 
se desprind din lucrările Con
sfătuirii pe țară a țăranilor 
colectiviști.

Punctul cel mai important 
din programul zilei l-a con
stituit însă expunerea ținută 
de un activist al comitetului 
raional de partid asupra sar
cinilor ce stau în fața 
organizațiilor de bază U.T.M. 
pentru mobilizarea tineri
lor la întărirea și conso-

tată de organizațiile U.T.M. 
din gospodăriile colective mai 
vechi în mobilizarea tuturor 
tinerilor colectiviști la mun
cile agricole. Cu multă atenție 
a fost ascultat, de pildă, Ma
rin Moleai secretarul comite
tului U.T.M. din comuna Un
gheni, care a vorbit pe larg 
despre practica 
organizațiile din cele 
gospodării 
din comună de a < 
adunarea generală 
înaintea 
agricole.

stabilită în 
două 

agricole colective 
dezbate în I U.T.M. 

fiecărei campanii 
sarcinile ce revin

concret fiecărei
organizații de bază U- T. i

gospodării colective sau se 
lărgeau cele existente.

In același scop, de sporire 
a contribuției tineretului la 
întărirea economico-organi- 
zatorică a G.A.C., a fost or
ganizată și ziiiă secretarilor.

Pe scurt, iată cum s-a des
fășurat această acțiune.

în primul tind un activist 
al comitetului raionul de 
partid a prezentat o infor
mare politică asupra eveni
mentelor interne și externe, 
accehtuînd în mod deosebit 
pe evenimentul cel mai im
portant din această perioadă 
— intrarea în masă a țărani-

era

gospodăriilor co-lidarea 
lective.

Și în 
noastră, 
a sfatului popular raional, in
giner agronom, a dat secreta
rilor o consultație în legătură 
cu problemele pe care le ridi
că productivitatea muncii și 
prețul de cost în agricultură.

Acesta a fost programul din 
prima parte a zilei secretari
lor U.T.M. Cea de a doua 
parte, nu mai puțin impor
tantă, a avut un caracter mai 
mult practic, de schimb de 
experiență. Accentul l-am pus 
aici pe experiența bună căpă-

sfîrșit, la invitația 
șeful secției agricole

de agricultură

■
 , a căminele cultu

rale in fiecare zi 
se petrecea cite ce
va nou: o aduna
re populară, o 
seară de întrebări 
și răspunsuri, o 

seară de calcul, un festival li
terar... în unele sate cu apă
rut ziare. Ziare tipărite în sat 
și în care se vorbea despre 

ceea ce constituia preocuparea 
cea mai arzătoare a acestor 
zile : colectivizarea.

Mii și mii de țărani mun
citori au călătorit în iarna a- 
ceasta cu autobuzele sau cu 
autocamioanele. Nu spre punc
te turistice. Ținta deplasări
lor — ecspodcriile colective 
mai vechi din regiune. Ve
neau la feța locului si radă 
cum vor trăi atunci tind tși 
vor uni puzderia de petece de 
pământ in ogoare largi colec
tiviste. Foile volante, edițiile 
speciale — toc:? vorbms 
despre această niați. Cei care se hotăriseră luau cuvirttul i 
adunări populare și «e câ~i 
sau direct conHxeazlor 
mai șovăielnici. Scrin crtitt 
le in foi volante nsn in ediț 
speciale. Un exempt» : Hie ln- 
drieș din saâul Tils?z.ș s? c- 
dresează rudei sote Troian 
Indrieș printr-o sctiscare des
chisă chemindu ! în gospodă
rie : „Privește în jurul 
și-ți vei 
podăria 
nostru".

Acest ciți nu 
gospodării ca acelea din Me- 
dăraș sau din Batir. E greu 
să vorbești despre impresiile 
lor. Sînt multe și puternice. 
Folclorul însă le-a sintetizat 
admirabil:

„Mădărașu-i sat vestit f Ir. 
raion e renumit > în raion și 
regiune I $i ne dă exemple 
bune*.

La Tulea. în raionul galan
ta, a fost inaugurată o nouă 
gospodărie colectivă. Bucurie 
mare in toate casele. începeau 
oamenii o viață nouă. Colec
tiviștii din Batăr s-au gîndit 
si le dea celor din Tulea o 
mină de ajutor. Și l-au tri
mis la ei pe inginerul lor a-

I ■
da seama d în gos- 
colectivă este viitorul

pas a fost fccut. Dar 
l-au făcut! Au văzut

gronom Teodor Matei pentru 
mai multă vreme. Primii pași 
ai noilor colectiviști trebuie 
îndrumați cu grijă. Li se pun 
in față probleme cu totul noi 
in privința organizării muncii 
pe tarlalele de 
tare.

— Agricultura 
zică, le spunea 
lectiviștilpjr. N-o poți 
bine după ureche. Trebuie să-i 
știi notele. Numai așa putem 
smulge pământului roade tot 
mai bogate. Pe sute și sute 
de hectare, agricultura devine 
acum o profesie, cere o cali
ficare tot mai înalta. Se cere 
multă pasiune...

începea prima lor lecție de 
agricultură socialistă, științi
fică.

Același lucru se petrecea la 
Boian in raionul Marghita, 
Agronomul Olcru de la G-4.3. 
Mcrghiza i-a invitat pe ao«i 
coteai r-ițti sâ viziteze gospo
dăria, Fcmisrsl lor, xa pGir-.c.: pesr’a rr-fcie. se ?rr- iasri ia seâiz» ic po-
mi^coie. De aaeaseue^ sec
torul zootehnie are awri po
sibilități de aezroltare. Discu- 
țiite lor de la prima redare 
au arat un caracter ști- 
ir.țific. în fond însă 
petrecea un lucru minunat. 
Relațiile sociale schimbate ra
dical in urma înființării gos
podăriei îi transformaseră pe 
ceești oameni in așa fel îneît 
intr-o lună, două, străbătuseră 
un drum deosebit de lung și rășcolftor. Intraseră in circui
tul vieții noi. bogate in con
ținut, pulsind de sevă și de 
sănătate.

Cit despre ceea ce se afla 
acum in sufletul oameni
lor, iată cuvintele unui cintec 
născut în aceste zile t „Frun
zuliță sînzianâ / Mierlă, mier
li dă-mi o pană / C-am cer
neală albăstreană I Și o coală 
ca de neaui ‘ Să scriu cîteva 
cuvinte / Înțeleptului părinte f 
Că și-n satul meu iubit ' Oamenii iat-au pornit f La a 
lui vie chemare / Și-au făcut 
ogorul mare / Că se știe că-n 
unire /Croim drum spre feri
cire".

sute de hec-
este ca mu- 

inginerul co
data

/iz

DIONISIE ȘLXCAN

Un sector în plină dezvoltare
Gospodăria agricolă 

colectivă din Cîndeșfi, 
raionul Buhuși, 
mărit în 
foarte 
zlnd acum 
Cum e și 
fost nevoie 
ganizarea 
de imbunăfafirea pla
nului de masuri, potri
vit noilor condiții. 
Printre altele, o aten
ție deosebită s-a acor
dai dezvoltării secto
rului zootehnic, adu-

s-a 
anul acesta 

mult cuprin- 
tot satul, 
firesc a 
de reor- 

brigăzilor,

căfor de
Numărul 
proprietate obștească 
va spori de cîfeva ori. 
Pentru adăpostirea lor 
va li nevoie de noi 
grajduri. De aceea co
lectiviștii și-au pro
pus să construiască 
în acest an cinci graj
duri de vite a cîte 100 
de capete, doua ma
ternități de scroafe, 
două îngrășătorii de 
porci, două puiernițe 
etc. Pentru că va fi

mari venituri. 
animalelor

un volum mare de 
lucrări, s-a înființat o 
brigadă de construc
tori a cărei conduce
re a fost încredințată 
tînărului Simion Cul- 
bece, meseriaș price
put. Brigada va fi a- 
jutafă la muncile ne- 
calificate de mai mulfi 
tineri colectiviști, mo
bilizați de organizația 
U.T.M.

TACHE 
VASILACHE 

colectivist

T'™'"

Czcsca O eoaaaâ dx regiunea PtotesK reg-.ase cu agricol*® a complac coiactirt»De curlnd fa gee pedtes eaiecrivâ d« aici au intrat uiumele familii de țărani muncitori, satul întreg cununindu-se astfel cu belșugul Un belșug care va veni mod sigur prin munca hoiăîîtă a colectiviștilor, pe baza unor planuri concrete de producție. în aceste planuri se prevede și construirea în cursul acestui an a unui grajd cu o capacitate de 150 de capete bovine și a unei puiernițe. Tinerii constructori Vasile Arsene, Ion Baclea, îm-

ti alți colectiviști verifică încă este planuri. (Fotografia ar 1). it construirea grajdului și a foarte cu-auan
De top puieraiței es’.e necesară rină. Colectiviștii din Cojasca hotărît să sporească în acest numărul animalelor de producția. Organizația de bază U. T. M. s-a gîndit încă de pe acum la unii dintre cei mai harnici tineri pe care să-i recomande să lucreze în zootehnie. Iată-1 în fotografia noastră (Fotografia nr. 2), pe îngrijitorul fruntaș Vasile D. Ștefan împărtășindu-le din

experiența sa tinerilor colectiviști Ion P. Alexe și Ion D. Alexe.Fiind nu departe de oraș și avlnd toate condițiile corespunzătoare, o altă ramură aducătoare de venituri în gospodăria colectivă din Cojasca va fi legumicultura. Pentru asta ei au pregătit încă din timp răsadnițele așa cum sari© la carte. Ștefan N. Dumitru și Năvrăpescu Mihai sînt doi dintre tinerii colectiviști care au luat parte cu toată însuflețirea la aceste lucrări. (Fotografia nr. 3). Foto : I. CUCU
De la început — toți tinerii

prezenți la muncă

■
 I ediul gospodăriei a- 
j gricole colective din 

comuna Ceptura, 
raionul Mizil, crea
tă în urmă cu trei 
săptămîni, nu este 
încă gata. Totuși aici 

este un du-te vino continuu și 
foarte firesc ; muncile de primă
vară au început, sînt multa lu
cruri de făcut și treburile de or

ganizare se cer încheiate din timp. 
Firește, nu-i ușor să organizezi 
munca a peste 1.000 de familii — 
cîte numără gospodăria — să pre
vezi tot ce este necesar pen
tru ca cele aproape 800 hectare 
de pămînt arabil, precum și via, 
care se întinde pe 244 hectare, 
să dea un rod bogat. Oamenii 
s-au sfătuit cum e mai bine, l-au 
consultat și pe tovarășul Grigore 
Ene, președintele gospodăriei co
lective din Vadul Săpat cere s-a 
oferit să-i ajute acum, în perioa
da de organizare. Odată termina
te adunările și aleși brigadierii 
pentru cele 6 brigăzi, odată sta
bilite suprafefele pe care vor lu
cra, au început și anumite munci 
care nu sufereau amînare. Profi

tînd de zilele frumoase de la în
ceputul lunii martie, colectiviștii 
au însămînfat 17 ha cu mazăre, 
au continuat să care îngrășăminte 
pe loturile care vor fi însămînța- 
te cu porumb, au schimbat 
bază sămînfa de porumb cu 
mînță de mare productivitate.

Folosind creditele acordate 
stat, gospodăria colectivă 
Ceptura și-a propus să-și creeze 
și un sector zootehnic. în curtea 
gospodăriei au și început să-și 
facă apariția primele animale. Sec
torul zootehnic al gospodăriei va 
număra anul acesta 25 '
40 vifei, 200 oi și 10 scrofife. 
Animalele au nevoie însă de a- 
daposturi. De aceea, chiar din 
primele zile s-a pus problema ri
dicării unor construcfii ieftine și 
trainice.

în cîmp, în vie, la construcții, 
peste tot munca se desfășoară din 
plin. Nu numai brigăzile și echi
pele trebuie să cunoască amănun
țit ce au de făcut, ci și fiecare 
colectivist în parte. Organizația de 
partid desfășoară în această di
recție o intensă muncă politică. 
Un sprijin prețios îl primește din 
partea organizației U.T.M. în gos
podărie sînt 250 de utemiști și 
încă vreo cîteva sute de tineri 
colectiviști. Fiecare va trebui să 
muncească acolo unde gospodăria

are nevoie de el, să execute lu
crări de bună calitate.

Acesta este obiectivul în jurul 
căruia organizația U.T.M. desfă
șoară o largă muncă politică. Cu 
sprijinul organizației de partid, 
comitetul U.T.M. a organizat în- 
tîlniri între tineri și tovarăși din 
consiliul de conducere al gospodă
riei, brigadieri, care le-au vorbit 
despre însemnătatea diferitelor 
sectoare de activitate din gos
podărie, despre necesitatea ca fie
care colectivist, fiecare tînăr sa 
respecte disciplina în muncă, să 

vaci și aplice măsurile agrotehnice indi
cate, pentru că numai în acest 
fel se vor putea obține recolte 
mari. Apoi, pe baza unui studiu 
privind locul de muncă în care ti
nerii ar putea obține cele măi 
bune rezultate, finind seama și de 
dorinjele manifestate de aceștia, 
comitetul U.T.M. a propus con
ducerii gospodăriei ca un număr 
mare de tineri să lucreze în 
sectorul viticol (20 dintre ei au 
urmat în iarnă cursurile cercului 
de viticultură) ; utemiștii Nicolae 
Păuna și Dumitru Mitea — cunos
cut! ca băieți harnici și pricepufi 
— au fost propuși și aleși șefi de 
echipe. De asemenea, finînd sea
ma de importanța sectorului zoo
tehnic, sector aducător de mari 
venituri în gospodărie, comitetul 
organizației U.T.M. a recomandat

la
sa

de 
din

10 tineri corespunzători să lucre
ze în acest sector; doi dintre ei 
au fost trimiși la cursurile de ca
lificare de pe lîngă I.C.Z. Dulbanu.

Dar în gospodărie se desfășoară 
acum munci de a căror executare 
în bune condifii depind recoltele 
viitoare. La toate acestea tinerii 
își pot aduce o serioasă contribu
ție. De aceea, unui grup de tineri 
le-a fost încredințată sarcina trans
portării gunoiului de grajd pe lo
tul de pe care se va recolta cîte 
5.000 kg porumb boabe la hectar 
în cultură neirigată. Alți tineri cu 
experiență au fosf recomandați să 
lucreze pe semănători.

Munca de întărire politică 
și organizatorică a organizației 
U.T.M. din gospodărie este împle
tită cu acțiuni 
prevăzut 
furai să fie 
șefi de , - « ,
rii vecine care să le povestească 
despre munca tineretului, despre 
posibilitățile pe care le are a- 
cesta de a contribui la consolida
rea economică a G.A.C. împreună 
cu căminul cultural, comitetul 
U.T.M. revizuiește și adaptează la 
noile împrejurări, legate de exi
stența G.A.C., repertoriile forma
țiilor artistice, întreaga activitate 
culiural-educativă.

educative. S-a 
la căminul cul- 

invifați brigadieri, 
echipe din gospodă-

MARIETA VIDRAȘCU

Ajutor între veciniîn raionul Șoncuta Mare, ca de altfel în întreaga regiune Maramureș, se desfășoară în aceste zile, din inițiativa și sub conducerea organelor și organizațiilor de partid, o susținută acțiune de ajutorare a tinerilor gospodării colective. 34 ingineri și tehnicieni agronomi, 30 de contabili, președinți ai gospodăriilor colective mai vechi și brigadieri cu experiență ajută consiliile gos-
„Așa va arăta în curînd gospodăria noastră". Colectiviștii din satul Lipău, raionul Satu Mare discută despr© perspectivele de dezvoltare a G.A.C.Foto : AGERPRES

podăriilor colective nou înființate.în cursul lunii februarie, în satul Remeți a luat ființă gospodăria colectivă și firește, ca la orice început, colectiviștii simt necesitatea unui ajutor competent. Ca buni vecini, colectiviștii din n-au întîrziat ajutorul, să le din experiența . __T_____tele gospodăriei, Vasile Dor- contabila Rodica Cupșa, Schiopu Augus- membri ai con- conducere s-au vecinii lor din în mod practic

Mireșu Mare să le ofere împărtășească lor. Președin-ca, brigadierul tin și siliului deplasat Remeți, le-au arătat ce trebuie avut în vedere la întocmirea planului de producție, ce anume sectoare să dezvolte pentru a
alți de laȘi

obține venituri mari etc. Ca să poată începe imediat lucrul la unele construcții gospodărești, colectiviștii din Remeți au primit sub formă de împrumut 30 tone ciment, 75.000 cărămizi pentru un grajd de 100 capete bovine și alte construcții necesare, iar pe deasupra, colectiviștii din Mireșu Mare le-au dat vecinilor chiar și suprafața necesară construcției grajdului situat în imediata apropiere a grajdurilor colectivei din Mireșu Mare. întrucît condițiile permit, consiliile de conducere ale celor două gospodării colective s-au înțeles să dezvolte suprafața eleșteelor de pește, sursă sigură de venituri bănești.
V. MOINEAGU

tineretului în campania res
pectivă. El a vorbit apoi des
pre operativitatea cu care se 
discută în organizațiile U.T-M. 
de brigadă, munca tinerilor din 
brigada de cîmp respectivă, 
despre activitatea postului 
utemist de control și a brigă
zii artistice de agitație.

Alți secretari au vorbit des
pre modul în care au mobili
zat tinerii la construcțiile de 
grajduri, alții la învățămintul 
agrozootehnic, alții s-au refe
rit la felul in care este folo
sită activitatea culturală pen
tru mobilizarea tineretului la 
muncă pentru dezvoltarea 
dragostei tinerilor față de gos
podăria colectivă. Au fost evi
dențiate serile cultural-artis
tice închinate frumuseții și 
bogăției vieții de colectivist 
organizate în G.A.C. din satul 
Mihăești.

Și-aș mai putea da multe 
exemple in acest sens. Faptul 
că multe din cele aflate de se
cretari cu acest prilej au fost

curînd aplicate în viață, ne-a 
dovedit nouă încă o dată cît 
de folositoare sînt schimburile 
de experiență organizate între 
secretari, lată 
martie, biroul 
zonal U.T.M. a 
secretarilor să 
nu la raion, ci 
mai bune gospodării agricole 
colective din raion — la G.A.C. 
din satul Colțu, comuna Un
gheni.

La această zi a secretarilor 
expunerile vor fi ținute de 
data aceasta de secretarii or
ganizațiilor de bază U.T.M. cu 
cea mai bună experiență din 
raionul nostru. Aceștia vor 
vorbi despre munca politică 
desfășurată de organizațiile de 
bază U.T.M. pentru mobiliza
rea tinerilor la lucru în gos
podăria colectivă, în scopul 
creșterii contribuției lor la 
consolidarea economică și or
ganizatorică a G.A.C.

Membrii biroului comitetu* 
lui raional U.T.M. au primit 
de acum sarcina să ajute con
cret secretarii pentru a se 
pregăti în vederea expunerilor 
ce urmează să le țină. Prin ge
neralizarea experienței înain^ 
tate în munca de organizație 
noi nu am înțeles numai co
municarea acesteia, ci și ajuta- 
rul concret, practic ce trebuie 
să-l dăm organizațiilor de bază 
pentru aplicarea ei în viață. 
De aceea fiecare tovarăș din 
aparatul comitetului Tatonai, 
fiecare membru al biroului în 
frunte cu secretarii se află în 
majoritatea timpului în orga
nizațiile de bază, ajută 
concret munca acestora.

de ce în luna 
comitetului ra- 
hotărît ca ziua 
fie organizata 

în una din cele

NEAGU DUMITRU 
prim-secretar al Comitetului 

raional U.T.M. Costcștl, 
regiunea Argeș

PENTRU BELȘUGULANULUI ACESTA!
(Urmare din pag l-a)bilizarea tuturor tinerilor mecanizatori Ia efectuarea lucră rilor la timpul, adîncimea și distanța recomandate de agrotehnică. O atenție deosebită trebuie acordată respectării disciplinei socialiste a muncii, în condițiile lucrului în cîmp centrul duse U.T.M.trebuie jin și ......nentă. Comitetele U.T.M. comunele unde lucrează mecanizatorii sînt datoare să ajute grupele U.T.M. din brigăzi să desfășoare o intensă muncă politică educativă în rîndul tinerilor mecanizatori și să păstreze o strînsă legătură cu organizația de bază U.T.M. din gospodăria colectivă.Aceleași îndatoriri le revin organizațiilor de bază U.T.M. din G.A.S. Munca politică pe care o desfășoară aceste organizații, sub conducerea organizațiilor de partid, trebuie să aibă ca scop antrenarea tinerilor mecanizatori, a tinerilor muncitori în întrecerea socialistă organizată de sindicat în vederea obținerii unor recolte sporite necesare asigurării fondului central de produse agricole al statului.Partidul a trasat sarcina tuturor celor ce lucrează pe o- goare să obțină în anul acesta, de pe suprafețe întinse, o producție de 5.000 kg porumb boabe la hectar în cultură neirigată. Plenara din octombrie anul trecut a Comitetului Central al U.T.M. a cerut organizațiilor U.T.M. din agri cultură să mobilizeze întreaga masă a tineretului din S.M.T.,

muncii politice mutîn- în cadrul grupelor din brigăzi, acestora să li se acorde un spri- o îndrumare perma- din

G.A.S., G.A.C. să contribuie la realizarea cu succes a acestei sarcini. Acum este momentul să traducem în fapte angajamentele luate. Să le explicăm tinerilor ce importanță are ea pentru economia națională, să asigurăm participarea lor activă la obținerea acestei producții. Acum se execută lucrările de întreținere a ogoarelor pînă Ia semănat și continuă fertilizarea solului. Este necesar ca tinerii să fie antrenați la urgentarea transportului îngrășămintelor de cîntp. Nu peste multă vreme va începe însă- mînțatul porumbului. Tinerilor conductori de atelaje Ie revine datoria de a aproviziona continuu semftnătorile. Cei ce lucrează pe mașini se vor îngriji ca sămînța să fie băgată sub brazdă la adînclmea și distanța recomandate de agrotehnică pentru a se asigura densitatea optimă. Apoi, trebuie să privim în perspectivă. De pe acum să fie luate măsurile în vederea participării tuturor tinerilor la lucrările de întreținere, care se vor efectua ori de cîte ori e nevoie.în același timp, este necesar să asigurăm contribuția activă a tinerilor colectiviști la construirea adăposturilor pentru ănimâlcle proprietate obștească.Prin întreaga muncă politică educativă pe care o desfășurăm, să sporim aportul nostru la obținerea în acest an a unor recolte bogate, Ia consolidarea economică a unităților agricole socialiste, la înflorirea economiei naționale.



Pentru ca orașul
să devină

tot mai frumos
Ce obiective iși propun 

sâ înfăptuiască prin muncă patriotică 
tinerii din Satu Mare

Orașul Satu Mare a fost 
Cunoscut din totdeauna ca un 
orăș al florilor multicolore, 
in ultimii ani el a devenit 
un oraș al noilor construcții. 
Blocuri moderne, magazine 
elegante dau orașului o notă 
mai prietenoasă, îi amplifică 
frumusețea. La această trans
formare participă cu mult 
entuziasm șl tinerii. Munci
tori, elevi din diferite școli, 
funcționari muncesc în 
timpul lor liber la înnoirea 
orașului. în curînd se vor 
deschide numeroase șantiere. 
Am rugat pe tovarășul loan 
Berăseny, prim-secretar al 
Comitetului orășenesc U.T.M. 
3'tu Mare, să ne vorbească 
despre felul cum va fi orga
nizată in acest an participa
rea tinerilor la construcția 
unor obiective din oraș, la 
înfrumusețarea acestuia.

înainte de a vă răspunde 
la această întrebare — a spus 
tovarășul Bercseny — aș vrea 
să arăt cîteva rezultate pe 
care le-am obținut în anul 
trecut. Tinerii din orașul 
nostru, mobilizați de organi
zațiile de bază U.T.M., au 
participat la lucrări de pa- 
vare, canalizare și asfaltare 
a numeroase străzi, la recon
struirea ștrandului „7 Noiembrie", au întreținut 20 ha 
de parcuri spații verzi, 
realizînd astfel economii 
circa 900.000 leu

S-au manifestat însă 
anul trecut o seamă de 
suri privind organizarea 
muncii patriotice a tineretu
lui. Multe din brigăzile care 
au fost create av avut o ac
tivitate formală. Ele nu erau 
antrenate în permanență la 
muncă. Unei» din acestei nu 
ieșeau pe șantiere vreme în
delungată, figurină drept bri
găzi doar în evidențele noa
stre, ele nu cuprindea1’ pe 
toți tinerii. Din aceste lipsuri 
noi am tras serioase învă
țăminte. Anul acesta munca 
patriotică a tineretului va fi 
organizată tntr-un mod mult 
mai eficace. Vom rrr* ^ri 
păzi numai pentru executarea 
lucrărilor la obiective con
crete unde tineretul îsi va 
aduce aportul la realizarea 
lor. După ce lucrările vor fi 
terminate, brigăzile își vor 
înceta activitatea urmând să 
se organizeze atunci, cînd va 
fi din nou nevoie de aportul 
lor la. executarea unor lu
crări la alt obiectiv stabilit. 
Evident, o asemenea organi
zare va fi mult mai eficientă.

de

in 
lip-

Economis m
cu grijă 
metalul(Urmare din pag l-a)repere cum ar fi piulițele de la linia de axe, rolele de la bocaporți la cargoul de 4500 tone d.w., capa elicei și piulița de strîngere a motonavei de 2000 tone d.w.Tinerii de la secția tabula- tură trebuie să acorde o atenție mai mare șablonării traseului de tubulatură precum și croirii raționale a țevilor, aceasta fiind o cale importantă de economisire a metalului. Introducerea și extinderea continuă a traseelor de tubulatură dreaptă prin eliminarea numărului de coturi și porțiuni curbe poate asigura reducerea consumului de țevi.Organizațiile U.T.M. de la atelierul de sudură electrică, trebuie să-i mobilizeze pe tineri pentru a reduce la minimum capetele de electrozi deoarece considerăm că aceasta este o rezervă importantă în acțiunea generală de micșorare a consumului de metal. Este apoi necesar ca tinerii de la secția asamblat să acorde o atenție mai mare respectării cu strictețe a prelucrării tablei înainte de sudură precum și mărimii cordonului de sudură.La noi în șantier au luat de curînd ființă comisii permanente de descoperire a rezervelor interne în care sînt cuprinși și tineri. Este de datoria lor să descopere și să valorifice cu grijă rezervele interne, să se consulte pe larg, să discute cu tinerii care nu sînt cuprinși în aceste comisii și să cerceteze posibilitățile locului de muncă respectiv în ceea ce privește reducerea consumurilor de materiale și în mod deosebit a metalului.Se înțelege că tinerii constructori de nave vor contribui cu atît mai mult la îndeplinirea sarcinilor privind reducerea consumului de metal cu cît vor stăpîni meseria mai temeinic. Pentru aceasta în șantier sînt create toate condițiile. Și noi sperăm ca tinerii să folosească din plin și să justifice aceste condiții fiind convinși că ridicarea continuă, a calificării profesionale se va reflecta și în realizarea uneia din sarcinile importante pe care le avem: fiecare navă — cu un consum de metal sub cel prevăzut.

— Care sînt obiectivele Ia care vor lucra tinerii ?
— Ne-am angajat — a con

tinuat interlocutorul nostru 
— să executăm muncile neca
lificate la construcția școlii 
elementare cu 16 săli de 
clasă și la construcția blocului 
cu 70 de apartamente de pe 
strada Traian. Acest ultim 
șantier care se va deschide 
în curînd va dura circa 6 
luni de zile. O lucrare de 
mare importanță, la cdre vom 
mobiliza anul acesta tinerii, 
este construcția centralei de 
colectarea și purificarea apei 
(pentru a se mări bazinul 
apei Someș). Aici vom orga
niza în vacanța de vară 
bere cu elevii din școlile 
dii și profesionale.— Ce vor face tinerii linia gospodăririi și înfrumusețării orașului ?

Iată cîteva obiective din 
cele pe care ni le-am propus.

Vom executa cu forțele ti
neretului lucrări de pavăre, 
canalizare și asfaltare pe 
străzile Pușkin. Kiniszi, 
seleinyi, Ilie Pintilie și 
străzi mai mici. Vom asfalta 
drumul care duce către gos
podăria agricolă de stat Pau
le ști, circa 5 km și jumătate. 
Parcurile carp, vor fi îngrijite 
exclusiv de tineret sînt cele 
din Piața Libertății, Bulevar
dul Republicii, Piața Lenin, 
Piața Titulescu. în total și în 
acest an vom îngriji și între
ține 20 de hectare de 
parcuri și spații verzi. Lu
crările pe care le vor executa 
tinerii clin Orașul nostru vor 
echivala cu peste 1.000-000 
lei.

în afară de aceasta, tinerii 
noștri vor fi mobilizați la 
lucrările de irigare a terenu
rilor de zarzavaturi pentru 
gospodăria agricolă de stat 
SatU-Mare. raza oraș Anul 
acesta urmează ca suprafața 
pentru cultivarea de zarza
vaturi sa se mărească cu 20 
de hectare. Acestea sint prin
cipalele obiective la care vor 
munci tinerii din orașul nos
tru in acest an. Sîntem con
vinși câ toate aceste anga
jamente vor fi nu numai rea
lizate, dar și depășite.

Foto : I. CUCU

Un interesant concurs

Ve- 
alte

Prima melodie. Tineri de la clasa de acordeon a Șdolii populare de artă din Arad.

n zilele de 17 și 18 
rriartie la lași, și la 
24 și 25 martie în 
București, se 
întîlni cele 
bune formații 
Jertfești din

Muzeu comunal 
de științe naturalePrin grija cadrelor didactice și a comitetului U.T.M. din comuna Macea, raionul Arad, în localitate s-a deschis recent un muzeu de științe na- . turale. Acesta cuprinde peste 160 de mulaje, păsări și animale domestice și sălbatice împăiate, precum și numeroase ierbare alcătuite în bună parte de elevii școlii elementare din comună.Micul muzeu contribuie la însușirea temeinică de către elevi a cunoștințelor de științe naturale, o parte din lecții fiind ținute de profesori chiar în muzeu.

înfrumusețează 
întreprinderea

V. BOARIU

Noi apartamente 
date în folosință 

la Onești

LIDIA POPESCU

Anul acesta au lost recepționate 
și predate locatarilor orașului O- 
nești, aproape 180 de apartamen
te noi. Acestea se află în blocu
rile cvartalului 6 al orașului care 
au și magazine la parter.

Totodată, pe străzile din acest 
cvartal a fost instalată lumină 
fluorescentă.

Comitetul U.T.M. de întreprinderea de prefabricate „Progresul" București a întocmit încă de la începutul anului un plan de măsuri pentru înfrumusețarea întreprinderii. Printre acțiunile stabilite se numără plantarea de pomi pe aleile din incinta întreprinderii, amenajarea unui parc Ia intrare, a unui teren de volei etc.Sîmbătă după-amiază și duminică dimineața peste 80 de tineri au și început lucrul. In acest timp au fost săpate 40 de gropi pentru plantarea pomilor și s-a început amenajarea parcului.Printre tinerii care au participat Ia această acțiune se numără Gh. Avram, N. Bră- diș, V. Neagii, fierari beto- niști, D. Nucă, Anton Andrei, betoniști.
ION FIERARU 
fierar betonist

Cîțiva tineri de la Fabrica de rulmenți din Bîriad au întrebat-o ne bibliotecară ce cărți noi au mai sosit. Bucuroasă, Elena Pecheanu le recomandă noile cărți apăruteFoto ; FLORIN ȚAGA — ajustor

La Iași și București

Finala concursurilor
cultural-artistice studențești

vor 
mai 
stu- 

foate 
centrele universitare din jară cu 
prilejul fazei finale a concursurilor 
cultural-artistice, organizate în 
cinstea aniversării a 40 de ani de 
la înfiinjarea U.T.C. și a celui de 

Vlll-lea Festival Mondial 
Tineretului și Studenjilor 
la Helsinki. La această 

sărbătoare a cîntecului, dansu
lui și poeziei vor participa 
peste 2.000 de sfudenfi care fac 
parte din formațiile de cor, bri
găzile artistice, echipele de teatru 
și de dansuri ca și din orchestrele 
universităților și institutelor supe
rioare de învăjămînt din întreaga 
jară. Astfel, pe scenele orașului 
lași vor evolua alături de forma
țiile studențești din localitate, cele 
mai bune echipe artistice din cen
trele universitare Cluj, Tîrgu Mu
reș și Galafi iar cu o săptamînă 
mai fîrziu, la București, se vor 
prezenta în faja publicului specta
tor cei mai talentaji artiști amatori

din .rîndul studenjilor din Timișoa
ra, Craiova, Petroșani, Brașov pre
cum și din Capitală.

★
La lași, ca și în celelalte centre 

universitare, pregătirile formațiilor 
artistice studențești se apropie de 
sfîrșit. Corul Universității „Alexan
dru loan Cuza", care a prezentat 
pînă acum șapte spectacole în 
întreprinderile băfrînului ora$ mol
dovean, deplasîndu-se și la gos
podăriile agricole colective din 
împrejurimi, face ultimele repetiții. 
Artiștii amatori de la Institutul 
medico-farmaceutic din lași se 
vor prezenta la faza finală cu 
spectacolul „Viața nouă" — adap
tare după „Poemul pedagogic" al 
lui A. S. Makarenko.

★

Aproape 250 de studenți și 
studente din Cluj alcătuiesc for
mațiile artistice ce vor reprezenta 
acest centru universitar în finala 
de la lași. Corul, echipa de dan
suri și brigada artistică ale Uni
versității „Babeș-Bolyai” și-au în
cheiat pregătirile și așteaptă cu 
emoție confruntarea cu juriul con
cursului și cu publicul ieșan.

Orchestra de coarde a Instifu-

fului medico-farmaceutic din 
orașul de pe Someș a pregătit un 
bogat și interesant program

Centrul universitar Cluj va mai 
fi reprezentat în finala concursuri
lor artistice studențești de la lași 
de o formație de teatru a Inslitu- 
lui politehnic care va prezenta 
poemul dramatic „Cînfecul vîntu- 
lui” precum și de brigada artistică 
și orchestra de muzică ușoară ale 
Institutului medico-farmaceutic.

*
Corul studenților de la Univer

sitatea „C. I. Parhon’’ din Bucu
rești a devenit cunoscut în în
treaga țară prin înalta sa ținută 
artistica, apreciată cu prilejul 
mare număr de SDecfacole 
pe scenele bucureșfene și la 
furile de radio și televiziune.

Aproape la fel de cunoscut___
și corul Institutului medico-farma
ceutic din București, condus de 
dirijoarea Florica Avramescu.

La clubul din Bulevardul Schitu 
MSgureanu al Universității „C. I. 
Parhon” studenții din echipa de 
dansuri, sub îndrumarea instructo
rului G. Gubernicu, au pregătit 
pentru faza finală frumoase dan
suri.

Orchestra de muzica populară 
a Institutului agronomic „N. Băl- 
cescu" din București și-a îmbogă
țit mult repertoriul în ultimul an.

★
Antrenînd un mare număr de 

studenți, pornind de la formele 
muncii culturale la nivelul grupe
lor și anilor de studiu și pînă la 
formațiile care vor reprezenta cen
trele universitare la faza finală, 
concursul constituie un mijloc de 
stimulare a activității cultural-ar- 
tisfice de masă, un ajutor impor
tant m munca de educație comu
nistă.

unui 
date 
pos-

esfe

nițiaforii și, bine- 
orgarii- 

con- 
cunoaș-

înțeles, 
zâtorii 

cursului ,,Să 
tem regiunea Brașov" 
au fost membrii gruoei 
U.T.M. din clasa 202 
ofelari și tratamente 
termice, de la Grupul 
școlar „Steagul roșu" 
Brașov.

Concursul a fosț a- 
nunfat cu mult timp 
înainte, astfel ca parti- 
cipanfii să aibă timp

să se pregătească cît 
mai temeinic. La 
concurs, organizatorii 
au invitat și pe cei
lalți elevi ai școlii. 
Part icipanții la con
curs s-au dovedit a 
fi bine pregătiți. Răs
punsurile lor, despre 
marile realizări înfăp
tuite aici în anii pu
terii populare, despre 
frumusețile regiunii 
au fosf precise.

Experiența acestei

grupa U.T.M. a fost 
de un real folos și 
celorlalte. Astfel, mul
te din ele și-au 
propus să Organizeze 
Concursuri pe 
cum ar fi :
noaștem meseria alea- 

„Cucerirea Cos- 
i.Viafa

Mihail Sa
și multe al-

IOAN N. CHIȚU
----- c------

feme 
„Să ne cu-

Cursuri de ridicare a 
profesionale

La Centrul școlar forestier
Rîmnicu Vîlcea s-au 
deschis zilele acestea 

cursuri de ridicare a califică
rii pentru tractoriștii rutieri 
de pe șantierele Rîmnicu Vîl-

Conferințe științifice
Filiala S.R.S.C. din Cluj desfă

șoară o rodnică activitate organi- 
zînd conferinje din cele mai va
riate domenii ale știinjei și cul
turii, avînd concursul cadrelor di
dactice din învăjărnîntul superior 
și al oamenilor de știință din oraș. 
In sala de conferinje a Palatului 
culturii, profesorul universitar Ște
fan Pascu a expus zilele trecute 
conferinja despre „Formarea limbii 
și a poporului romîn”, fratînd 
una din problemele fundamentale 
ale istoriei patriei.

Conferința profesorului
• atras 
urmărit 
teres.

clujan 
numeroși tineri care au 

expunerea cu un viu in-

GHEORGHE BUȘ 
student

să”, 
moșului”, 
opera lui 
doveanu” 
tele.

BORIS

Și
8AVLVC

elev

calificării

cea, Tîrgu Jiu, Orșova, Cim- 
pulung Muscel, din cadrul în
treprinderii de construcții fo- 
restiere-București. Timp de 6 
luni de zile, cei 39 tractoriști 
rutieri își vor îmbogăți cu
noștințele în domeniul fizicii, 
tehnologiei, mecanicii, econo
miei politice etc.

F. BERBECANU
GH. UNGUROIU 

elevi-maiștri

Clasă
Pentru rezultatele 

bune obfinute pe pri
mul trimestru, clasa 
a X-a de la Școala 
medie Negru Vodă a 
primit titlul de ,,clasă 
fruntașă pe școală". 
Și într-adevăr, majo
ritatea elevilor au ob- 
finut note de la 7 în 
sus. Elevi care fac cin
ste clasei noastre 
sînt : Oancea Dumitra, 
Abăseacă Emil, DufuIn turneu cu „seri

De cîfva timp Casa 
raională de cultură 
din Sighet organi
zează în scopul îmbo
gățirii cunoștințelor li
terare ale țăranilor 
muncitori deplasări la 
sate ale membrilor 
cercului literar „Geor
ge Coșbuc", 300 de 
țărani muncitori tineri

și vîrstnici din satul 
Bîrsana au participat 
la o asemenea seară 
literară. Membrii cer
cului literar printre 
care Petre Lenghel 
Izanu, Elena Bota și 
alții au citit versuri și 
proză din lucrări ori
ginale, au recitat poe
zii ale poeților noștri.

«FATA CU PISTRUImodestă, cu sfială viitorului
tr

In fiecare an, de la grădina gospodăriei agricole colective din comuna Cîrja, raionul Bîriad, au fost trimise pe piețele orașelor din apropiere însemnate cantități de legume și zarzavaturi, rea- lizîndu-se importante venituri. Anul acesta, colectiviștii de aici și-au propus să obțină mai multe legume și zarzavaturi. în acest scop, încă de mult s-au luat o seamă de măsuri pentru pregăti, 'a răsadnițelor, îngrășarea solului etc. Cele două echipe de legumicultori, conduse de Dumitru Mareuță și Dumitru Barbința au amenajat pînă acum 132 m.p. de răsadnițe din care 64 m.p. au fost în- sămînțate cu roșii, varză și ardei. Acestea s-au dezvoltat bine și, în curînd, vor fi răsădite în grădină. în felul a- cesta, gospodăria colectivă va recolta și trimite pe piață legume și zarzavaturi mult mai devreme ca în alți ani.
NICOLAE BUNESCU 
corespondent voluntar

fruntașă pe
Constantina, Mirea Ion 
și alții. Elevii acestei 
clase au obținui re
zultate frumoase și în 
munca patriotică pen
tru înfrumusețarea 
străzilor.

Biroul 
U.T.M.

organizației 
din clasa a 

X-a a chemat la în
trecere clasele a IX-a 
și a Xl-a pentru re
zultate cîf mai bune 
în trimestrul doi.literare44

Ca de obicei seara 
literară a fost urmată 
de un program cultu
ral-artistic. în 
asemenea seri 
vor mai avea 
satele Giulești,
fa și Sarasău din ra
ionul Sighet.

curînd 
literare 
loc în 

Săpîn-

Informațiirăspuns la scrisoarea care Secretarul General Ministerului Afacerilor

școală
La sfîrșiful trimestru

lui II, cea mai bună 
clasă va primi steagul 
de „clasă fruntașă pe 
școală”. Clasa a X-a 
e hotărîtă ca și în tri
mestrul al ll-lea să-și 
men|ină titlul de „cla
să fruntașă pe școală”.

DELCA MARIA 
elevă

Ca prin alExterne al Uniunii Birmane a transmis declarația privitoare la politica externă a Consiliului Revoluționar șj a Guvernului Uniunii Birmane, precum și dorința Consiliului Revoluționar și a Guvernului Uniunii Birmane de a menține și întări relațiile de prietenie ale Uniunii Birmane cu toate țările, însărcinatul cu afaceri ad-interim al R. P. Romîne la Rangoon a adus la cunoștință la 12 martie Ministerului \- facerilor Externe birman că Guvernul romîn a luat act de declarația Consiliului Revolt ționar și a Guvernului Uniunii Birmane și își exprimă, la rîndul lui, dorința de a menține și întări relații de prietenie între R. P. Romînă și Uniunea Birmană.
★Prof. dr. A. I. Pitei, șeful catedrei de chirurgie urologică a Institutului de medicină nr. 2 Pirogov din Moscova, președinte al Societății de urologie a U.R.S.S., care se află în vizită în țara noastră, s-a întîlnit marți seara cu membri ai conducerii Societății științelor medicale din R. P. Romînă, precum șj cu numeroși profesori și medici.Prof. dr. Teodor Burghele, membru cademiei ședințe al al S.S.M., lui, cu acest prilej, diploma de membru de onoare al Societății Științelor Medicale din R. P. Romînă. (Agerpres)----- e------

corespondent al A- R. P. Romîne, pre- secției de chirurgie a înmînat oaspete-

icuță, intrînd | în casasoț și fîstîcindu-se I Ia început în fața femeii severe care o examina cu răceală - mama logodnicului ei — „fata cu pistrui" va reuși în scurt timp să răstoarne în jurul ei : concepții înapoiate, atitudine ușuratică, egoistă în fața vieții, toare, ori principială față de greșelile celor apropiați, reminiscențe ale vechii mentalități care se mai manifesta o vreme chiar într-o societate nouă. Personajul central al piesei lui Andrei Uspenski - Glașa cea cîrnft, cu nasul pistruiat - conduce cu mîna fermă întreaga acțiune a noii comedii sovietice montate pe scena Teatrului Muncitoresc C.F.R. Piesa — portret purtînd numele fetei pistruiate — impune spectatorului chipul luminos al inimoasei comsomoliste care, în ciuda înfățișării ei firave, se războiește cu bărbăție în numele idealului comunist, cu ceea ce împiedică încă dezvoltarea noilor relații dintre oameni. Glașa pătrunde în familia inginerului Roșcin fără voia mamei acestuia. Cu tact, dar cu demnitatea pe care i-o dă conștiința drepturilor sale de soție,

poziții conserva- ,bunăvoință“ ne-

La Teatrul Muncitoresc C. F R.-Giuleștitînăra care n-a împlinit încă 20 de'ani, va ajunge să cîș- tige stima, simpatia femeii aspre, geloase la început pe dragostea fiului său. Distru- gînd idealul fetei „manierate" adică supuse, fără voință pe care o visa doctorița Roșcina pentru feciorul ei, Glașa cea băiețoasă, crescută într-un cămin de orfani și întărită sufletește de un colectiv sănătos de prieteni, își va impune personalitatea sa vie, dinamică, necruțătoare față de cel mai mic compromis.La trustul de construcții unde lucrează împreună cu șoțul său, fata face parte din- tr-o brigadă comsomolistă de control. Cu această ocazie ea descoperă neglijențe, defecțiuni, în munca unui inginer vîrstnic, prieten cu soțul ei. Intransigentă, Glașa e gata să facă publică, într-o ședință, plîngerile locatarilor din blocurile construite de Rubțov. Dar Alexei o împiedică energic: vrei să creadă lumea că soția mea îl critică pe fostul meu profesor pentru ca eu, e- levul lui, să-i iau locul ? Raționamentul bărbatului pare s-o convingă. Dragostea pentru Alexei e cît pe-aci s o împle-

datoria. Dar durează pu- educația so- înaltei mo-
dice să-și facă ezitarea tinerei țin. Va învinge lidă, în spiritul rale comuniste, pe care a primit-o tînăra comsomolistă. Conflictul piesei lui Uspen- ski acesta e: Glașa în ofensivă cu ea însăși pentru a-și salva iubirea de compromisuri și Glașa în luptă cu unii din jur, anchilozați într-o
Cronică dramatică
muncă formală. Glașa își spune părerile cu multă însuflețire dar cîteodată repezit, violent; n-a căpătat încă experiența relațiilor cu oamenii, dar fermitatea principiilor sale, chiar așa exprimate, copilărește, cîștigă în cele din urmă simpatia tuturor, și stima lor. Aceasta a și dorit tînăra actriță de la Teatrul Muncitoresc C.F.R. să impună atenției spectatorului. Pe lîngă elanul înflăcărat al comsomolistei actrița i-a subliniat cu ascuțime — uneori critică — și unele st’ngâcii în raporturile cu cei din jur

care o duc la adevărate conflicte, ca cel cu Rubțov. Dar în același timp i-a relevat minunatul ei profil moral ponderea gîndirii sale mature, judicioase. Fără această trăsătură eroina ar fi avut pe scenă farmecul prospețimii vîrstei dar nu și greutatea ideilor pe care le susține prin intermediul ei, dramaturgul sovietic. De pildă — dominanta piesei și a spectacolului regizat de Ste" lian Mihăilescu : pasiunea cu care tineretul sovietic, îndrumat de partid, construiește bazele materiale și morale ale comunismului.Sînt însă și cîteva observații • colectivul de comsomoliști, prietenii Glașei care au contribuit la maturizarea ’ei morală, nu apar pe scenă decît printr-un singur reprezentant: Mișa Gusev. Puțin schematic și puțin ridicol în raporturile Cu Glașa pe care o iubește nu numai ca prieten și fost coleg de școală — Mișa Gusev în interpretarea lui George Pău- nescu e încărcat mai mult cu virtutea comică decît cu cea ideologică necesară singurului reprezentant al organizației comsomoliste în piesă.Secondîndu-și (cu oarecare

rezervă, lipsită de dezinvoltură scenică) partenera, pe Elisa- beta Raicu interpretul din a- cea seară al lui Alexei Roșcin, Sergiu Demetriad a marcat discret doar superficialitatea și comoditatea de gîndire a tînărului inginer, estompînd acele laturi pozitive de caracter care au cîștigat dragostea Glașei. Un personaj compus cu multă naturalețe, în contururile unui comic savuros ce demonstrează o altă latură a personalității artistice a Ileanei Codarcea (puternica interpretă a tragicei eroine: Nastasia de G. M. Zamfi- rescu) — Zoia, aspiranta fără succes la mîna lui Roscin.Amestec de rigiditate și căldură față de cei tineri, inginerul Rubțov și-a găsit în Ion Gheorghiu un interpret cu maturitate și farmec scenic.Dory Ni chita a interiorizat — uneori prea mult pentru genul spectacolului — drama dar nu și comedia din personajul femeii în vîrstă ce acceptă greu împărțirea dragostei feciorului său.N-am văzut spectacolul „Fata cu pistrui" și în interpretarea celeilalte distribuții Dar aceasta — în linii generale — mulțumește exigențele spectatorului.
ALICE MĂNOIU

Iancovschi de la Fabrica cu grija mașinile la care numai de buna calitate.Foto: N. STELORIAN
Tinerele Ana Ciobanu și Valeria de postav Buhuși supraveghează lucrează pentru ca firele să fie

De la galeriile de mină 
la galeriile de artă

La recenta expoziție re
gională de artă plastică des
chisă în Capitală a apărut un 
nume nou — Chende Vaier. 
Sub această semnătură a fost 
expus, în mărime naturală, 
bustul unui muncitor.

Cu 10 ani în urmă Chende 
Vaier era mecanic de mină. 
Pe lingă profesia aleasă, mi
nerul Chende Vaier își des
coperise o a doua pasiune *- 
sculptura.

încurajat de tovarășii săi 
de muncă, recomandat de o 
întreprindere de construcții

din Cluj, cu ajutorul căreia și 
pentru care realizase un mare 
relief, el se înscrie la Institu
tul de arte plastice din Bucu
rești, pe care îl absolvă în 
toamna anului 1961.

Chende Vaier a devenit ast» 
fel sculptor consacrat. Dingo* 
leriile de mină el a trecut Î9 
galeriile de artă.

Asemenea lui, mulțî tinedl 
talentați — mineri, oțelari 
strungari, lăcătuși — au astă? 
largi posibilități să-și cultivi 
și să și dezvolte talentul.

(Agerpres)



Noutăți în construcții: un bloc de 10 etaje din Budapesta cu fațada din panouri de aluminiu. In fotografie, clădirea respectivă în curs de construcție. A- ceastă clădire va adăposti în curînd Institutul de cercetări medicale din Capitala R- P. Ungare

DE PESTE Cerinfa popoarelorHOTAREI dezarmarea generală și

mrmTilFoto : M.T.I.-BUDAPESTA

Pentru transformarea Balcanilor
îiiît-o zonă a păcii

Comunicatul adoptat la Conslătuirca reprezentanților
Comitetelor de colaborare balcanică13 (Agerpres). — în- 13 martie a avut loc cea de-a doua con- a reprezentanților

SOFIA tre 10 și la Sofia sfătuire Comitetelor de colaborare balcanică la care au participat delegațiile Comitetului bulgar pentru colaborare și înțelegere în Balcani, Mișcării elene pentru înțelegere în Balcani, Comitetului romîn pentru colaborare și înțelegere reciprocă între popoarele din Balcani și Ligii iugoslave pentru pace, independență și egalitate în drepturi a popoarelor.La întîlnire au participat în calitate de observatori și reprezentanții Ciprului.Rapoartele și expunerile conducătorilor delegațiilor participante precum și schimbul larg de păreri asupra situației actuale a relațiilor dintre țările din Balcani, care s-au desfășurat în spirit de prietenie și înțelegere reciprocă, au oglindit progresul ideilor de colaborare balcanică.La sfîrșitul întîlnirii, delegațiile participante au adoptat un comunicat în care se menționează că „delegațiile își confirmă din nou atașamentul față de principiul coexistenței pașnice — atît pe scară mondială cît și în regiunea Balcanilor — și această politică nica posibilitate

marilor probleme contemporane".

consideră că constituie u- pentru regle-

mentarea ale lumiiComunicatul menționează, de asemenea, „importanța deosebită pe care o reprezintă pentru asigurarea păcii în întreaga lume înfăptuirea dezarmării generale și totale și exprimă urări de succes deplin conferinței pentru dezarmare care își începe lucrările la Geneva în ziua de 14 martie 1962“.în încheierea comunicatului se arată : „Mișcarea noastră a hotărît să depună toate eforturile pentru a traduce în viață propunerile care corespund acestui scop. înfăptuirea coexistenței și colaborării pașnice între țările din Balcani ar crea condițiile cele mai favorabile pentru transformarea balcanilor într-o zonă a păcii, într-o zonă denu- clearizată, într-o zonă a progresului pentru toate popoarele din Balcani".Participanții la consfătuire au trimis o telegramă de salut președintelui Consiliului de Miniștri al Republicii Populare Romîne, Ion Gheor- ghe Maurer, și președintelui Consiliului de Miniștri al Republicii Populare Bulgaria, Anton Iugov.Cea de-a treia consfătuire a comitetelor de colaborare balcanică va avea loc în anul 1963 la București.

La Geneva în ajunul
tratativelor

întilnirea conducătorilor 
delegațiilor țârilor socialisteGENEVA 13 (Agerpres). — In seara zilei de 12* martie, la reședința delegației sovietice a avut loc o întîlnire între conducătorii delegațiilor țărilor socialiste — membre ale Comitetului celor 18 state pentru dezarmare. După o convorbire care a durat ° oră și jumătate. ministrul Afacerilor Externe al U.R.S.S., A. A. Gromîko, a oferit un dineu în cinstea conducătorilor delegațiilor țărilor socialiste. La dineu au participat: K. Lukanov, ministrul

Afacerilor Externe Bulgaria, V. David, Afacerilor Externe Cehoslovace, ministrul al R. P. ministrul al R. P.V. S.ministrului

R.P.alministrul al R. S. Rapacki, Externe Mănescu,A.Afacerilor Polone, C.Afacerilor Externe Romîne, V. A- Zorin Semionov, locțiitori AfacerilorȘiai -------------Externe al U.R.S.S., și membri ai delegațiilor.Dineul s-a desfășurat în- tr-o atmosferă cordială, tovărășească.
întrevederile hai A. A. GramakoGENEVA 13 (Agerpres). — TASS transmite : La 13 martie, secretarul de stat al S.U.A, D. Rusk, a oferit un dejun în cinstea lui A. A. Gromîko, ministrul Afacerilor Externe al U.R.S.S. La prînz a participat, de asemenea, V. S- Semionov, locțiitor al ministrului Afacerilor Extern© al U.R.S.S.GENEVA 13 (Agerpres). —TASS transmite : La 13 martie, A. A. Gromîko, ministrul Afacerilor Externe al U.R.S.S., a primit la reședința delegației sovietice pe Gerhard

Schroder, ministrul Afacerilor Externe al R. F. Germane, la cererea acestuia.
★GENEVA 13 (Agerpres). — TASS transmite: în dimineața zilei de 13 martie, Li Țin-țiuan, ambasadorul Republicii Populare Chineze în Elveția, l-a vizitat pe A. A. Gromîko, ministrul Afacerilor Externe al U.R.S.S., la reședința delegației sovietice. între A. A. Gromîko și Li Țin-țiuan a avut loc o convorbire prietenească.

Răspunsul guvernului
R. P. Polone adresat lui U. ThantVARȘOVIA 13 (Agerpres). — Guvernul R. P. Polone a manifestat întotdeauna un mare interes față de măsurile întreprinse de O.N.U. pentru menținerea și consolidarea păcii în întreaga lume, față de eforturile menite să înlăture, prin dezarmarea generală și totală, războiul ca mijloc de rezolvare a diferendelor între popoare, se spune în răspunsul guvernului R.P. Polone adresat secretarului general provizoriu al O.N.U., U. Thant, transmis de agenția P.AJ’.Referi ndu-se la propunerile guvernului R. P. Polone cu privire la crearea unei zone denuclearizate în Europa centrală, formulată de ministrul Afacerilor Externe al R. P. Polone, A. Rapacki. la cea de-a 12-a sesiune a Adunării Generale a O.N.U., în răspuns se arată : Guvernul polonez nu condiționează înfăptuirea măsurilor prevăzute de planul Rapacki și realizarea unui a- cord corespunzător din care ar decurge obligațiile prevăzute de acest plan, de nici un fel de condiții preliminare, în afară de colaborarea statelor semnatare ale unui asemenea acord.

Republica Populară Polonă, se spune în răspuns, se pronunță în același timp pentru înfăptuirea planurilor de creare a zonelor denuclearizate și în alte părți ale Europei; ea sprijină întru totul propunerile guvernului Republicii Populare Romîne cu privire la crearea unei zone denuclearizate în Balcani.Guvernul R. P. Polone, se spune în încheierea răspunsului, sprijină, de asemenea, înfăptuirea ideii -zonelor denuclearizate- și în alte părți ale lumii.
M. Beniuc 

ales în conducerea 
„Comunității europene 

a scriitorilor"
13. — Corespondentul

La Palazzo

Poporul Franței cere să fie curmată
activitatea criminală a O. A. S.

e 2.500.000 participant Ia greva de protest din Paris • Greve 
la Lyon, Valence, Rouen • Puternice demonstrații antifascistePARIS 13 (Agerpres). — Răspunzînd chemării comune a tuturor organizațiilor democratice din Franța și în primul rînd a Partidului Comunist Francez, peste 2.500.000 de oameni ai muncii din Paris și din suburbiile sale au încetat lucrul luni după- amiază la orele 17 declarînd o grevă de o jumătate de oră în semn de protest împotriva masacrului oribil săvîr- șit la 10 martie de bandele fasciste din O.A.S. la Issy- les-Moulineaux.în dupâ-amiaza zilei de 12 martie la Paris și în suburbiile sale nu a circulat nici un mijloc de transport. De a- semenea, timp de o jumătate de oră toate uzinele, fabricile, atelierele, garajele, depourile și birourile și-au încetat activitatea.Greva a fost sprijinită de elevii, studenții și profesorii de la școlile primare, liceele și facultățile din Paris. Cursurile au fost suspendate pentru o jumătate de oră. Greviștilor li s-au alăturat de asemenea toți muncitorii și funcționarii de la serviciile publice printre care cei de la gaz și electricitate și de la poștă.De asemenea, greva muncitorilor din Paris a fost sprijinită de muncitorii din alte numeroase orașe ale Franței printre care Lyon, Valence, Rouen și altele.Agenția France Presse și-a oprit și ea timp de o jumătate de oră teleimprimatoa- știri Ra-ecra- pierit

După declararea grevei, pe străzile Parisului au avut loc numeroase mitinguri și demonstrații de protest împo-, triva activității criminale a O.A.S. Cerînd să se pună capăt activității criminale a O.A.S., în seara zilei de 12 martie, mii de parizieni au demonstrat în fața vilei lui George Bidault, fost președinte al Consiliului de Miniștri al Franței. Manifestan-

ții au scandat: „O.A.S. —asasini", „Bidault și Soustelle la închisoare". B.dault este unul din avocații cei mai zgomotoși ai tezei ultracolonia- liste „Algeria Franceză" pe care a susținut-o în numeroase articole și cuvîntări.Mitinguri și demonstrații asemănătoare au avut loc de asemenea în toate suburbiile muncitorești ale Parisului.

ROMA
Agerpres transmite :
Vecchio din Florența s-a deschis 
Congresul „Comunității europene 
a scriitorilor”, cu tema „Scriitorul, 
cinematograful, radioul și televi
ziunea”. La acest congres partici
pă 300 de delegați din 25 de țări 
europene. Delegația scriitorilor 
din R. P. Romînă este compusă 
din Mihai Beniuc, George Călines- 
cu, Tudor Vianu și Titus Popovici.

Congresul a fost deschis de 
primarul Florenței, Giorgio La Pira.

Congresul a ales apoi pe mem
brii conducerii „Comunității euro
pene a scriitorilor”. Poetul italian 
Giuseppe Ungaretti a fost 
președinte al Comunității, 
Paul Sartre, (Franța), N. P. 
(U.R.S.S.) și Halldor Laxness 
landa) au fost aleși vicepreședinți. 
Gian Carlo Vigorelli a fost reales 
secretar general. A fost ales apoi 
Consiliului de Conducere al Co
munității din care face parte 
acad. M. Beniuc.

ales 
Jean

Bajan
(ls-

rele care transmiteau pentru ziarele franceze dioul a tăcut, iar de pe nele televizoarelor au imaginile.
S

Patrioții sud-vietnamezi 
își intensifică luptaSAIGON 13 (Agerpres). - Potrivit relatărilor agențiilor de presă, în diferite regiuni ale Vietnamului de sud continuă să se desfășoare mitinguri și demonstrații de protest împotriva agresiunii armate a imperialiștilor americani și împotriva dictaturii sîngeroase a lui Ngo Dinh Diem.Recent, aproximativ 8.000 de locuitori din provincia Ma Tho au organizat o demonstrație, îndreptîndu-se orașul Kai lay, capitala acestei provincii. în ciuda faptului că armata și poliția au încercat să împiedice intrarea demonstranților în oraș, arestînd un mare număr de participanți. ei au pătruns în oraș scandînd : „Jos cu imperialiștii americani care au invadat Vietnamul de sud!“, „Să se pună capăt persecuțiilor. să fie eliberați cei arestați !“. O demonstrație simi-

spre

Iară, la care au participat 3.500 de persoane, a avut loc și în provincia Bien Hoa.în același timp se intensifică lupta armată directă a poporului sud-vietnamez. Corespondentul agenției Reuter subliniază, referi ndu-se la surse oficiale din Saigon, că în ultimul timp s-au intensificat luptele dintre partizanii sud-vietnamezi și trupele lui Ngo Dinh Diem. Forțele patriotice, scrie corespondentul, „au cucerit posturi avansate în provincia Tay Ninh, la 70 mile nord-vest de Saigon, și își extind controlul asupra unor zone tot mai largi din provincia Phuok Thanh*.„Vietnam Press News A- gency" anunță din Saigon că, în cursul unei ambuscade organizate de forțele patriotice la 60 mile sud de Saigon, au fost omorîți 24 de polițiști, 7 fiind răniți.

onferința de la Geneva în problema dezarmării nu poate fi încadrată în obișnuitele conferințe diplomatice ținute după această semnifică nouă înrăzboi în mă. Ea abordarea ma dezarmării, ea tea duce la un acord în această chestiune de ___portanță vitală. Opinia publică mondială a parcurs în ultimii ani calea largă a luptei pentru impunerea dezarmării generale și totale. în această luptă au fost obținute unele succese binecunoscute. Programul sovietic de dezarmare generală și totală aprobat de majoritatea covîrșitoare a populației globului oferă calea concretă și precisă îndreptată spre realizarea scopului propus.Țările socialiste abordează problema dezarmării indisolubil legată de lupta pentru preîntîmpinarea unui nou război mondial. Dezarmarea poate realiza în practică acest obiectiv important. „în condițiile actuale — arată N. S. Hrușciov — problema dezarmării este problema crucială și, de rezolvarea ei, depinde asigurarea unei păci trainice. Nici o problemă, oricît de importantă ar fi, nu se poate compara cu această problemă de care depinde dacă va fi sau nu un nou război mondial. Războiul poate fi exclus numai dacă se va realiza un a- cord între state dezarmare, dacă va fi efectuată strict pentru

proble- tocmai proble- ar pu- concret im-

cu privire la dezarmarea sub cel mai internațional,controlca nici un stat să nu

Sovietică în 1959 reprezintă un mod nou de abordare a problemei dezarmării. El prevede nu rezolvarea unor aspecte parțiale, nu rezolvarea unor chestiuni subordonate sau numai a unor probleme pendinte de dezarmare, ci rezolvarea radicală a chestiunii în ansamblul ei, soluționarea dezarmării generale și totale, prevăzîndu-se mijloacele precise și cele mai eficiente pentru realizarea acestui țel.Puterile occidentale au căutat să înmormînteze programul sovietic, să împiedice pînă și simpla lui discutare. Asta explică de ce în cadrul sesiunilor Adunării Generale a O.N.U. puterile imperialiste au tergiversat organizarea unei discuții concrete și crearea unui organ de lucru pentru problema dezarmării, care să examineze propunerea sovietică. Fostul președinte a- merican Eisenhower, ca și actualul președinte, în primele zile ale guvernării sale, negau însăși ideea dezarmării generale și totale afirmînd că în epoca contemporană un asemenea plan este irealizabil.Politica fermă de pace a țărilor socialiste, lupta opiniei publice internaționale în favoarea dezarmării, acțiunile în continuă intensificare chiar în țările capitaliste au impus cercurilor guvernante americane să accepte în principiu ideea dezarmării generale și totale. Semnarea în septembrie trecut a declarației de principiu sovieto-americane în problema dezarmării trebuie considerată ca un moment important în lupta pentru în-
Beneficiarii cursei

înarmărilor• Profiturile celei mai mari societăți producătoare de armament din S.U.A. — General Electric Corporation — au crescut de Ia 177 milioane dolari în 1947 la 500 milioane dolari în 1958 ; beneficiul societății „United Aircraft Manufacturing Corporation" a crescut în perioada 1948—1958 de la 16 Ia 109 milioane dolari, iar cel al societății „General Motors Corporation", care produce proiectile pentru rachete, submarine atomice și avioane militare, a crescut de Ia 1 milion la 92 milioane dolari.• între anii 1955—1958/1959 producția militară a nouă mari furnizori ai Pentagonului (excluzînd firma „General Motors") a crescut de la 5,7 la 9,4 miliarde dolari (cu 70%).
9 Familia Rockeffeller a cîștigat 450.000.000 dolari 

de pe urma primului război mondial și 2.127.000.000 
dolari de pe urma celui de-al doilea război mondial.• Trusturile vest-germane care lucrează pentru înarmarea Bundeswehrului au obținut în 1959 profituri în valoare de 25 miliarde mărci.

O „T. G. Farbenindustrie” — beneficii realizate în 
războiul hitlerist: 6.000.000.000 mărci germane.

apoată produce în secret armament și să nu mai poată amenința din nou alte state".în momentul de față cînd, în urma eforturilor țărilor socialiste, organul însărcinat să examineze problema dezarmării dispune de premize obiective deosebit de favorabile, trebuie evocate eforturile depuse în permanență în perioada post-belică de Uniunea Sovietică pentru rezolvarea problemei dezarmării. Imediat după cel de-al doilea război mondial, Uniunea Sovietică a propus un program de dezarmare, de lichidare a armamentelor și forțelor armate. Adoptarea acestui program, respectarea lui strictă, ar fi îndepărtat din viața internațională contemporană e- voluția periculoasă a unor evenimente internaționale. Rînd pe rînd, la fiecare sesiune a Organizației Națiunilor Unite, Uniunea Sovietică a formulat propunerile ei menite să ducă la îmbunătățirea situației internaționale și la încetarea cursei accelerate a înarmărilor.Programul de importanță istorică al dezarmării generale și totale prezentat de Uniunea

făptuirea și totale, recunosc necesitatea și oportunitatea rezolvării problemei principale a zilelor noastre — dezarmarea generală și totală.Toate acestea nu pot rezolva însă de la sine problema dezarmării. Experiența post-belică pune în gardă opinia publică internațională în ceea ce privește drumul greu de străbătut ce duce spre semnarea unor acorduri în problemele internaționale cele mai importante. De altminteri, agitația din presa americană privitoare la „un nou plan de dezarmare" pe care S.U.A. intenționează să-1 supună conferinței, precum și

despre se con-amănuntele publicate acest plan, permit să state că pozițiile puterilor occidentale sînt tot atît de depărtate de obiectivul realizării dezarmării ca și pînă acum, în planul occidental se pune în continuare accentul pe problema controlului asupra înarmărilor, problemă care nu poate decît îngreuna semnarea unui acord de dezarmare. Se poate spune cu tot temeiul că actualul impas în problema controlului este rezultatul exclusiv al obstacolelor ridicate de diplomația occidentală și al încercărilor de a substitui problema firească a controlului asupra dezarmării printr-o formulă menită să ducă dimpotrivă la accelerarea cursei înarmărilor.

înarmărilor• Țările N.A.T.O. au cheltuit în scopuri militare în perioada 1949—1959 suma de 500 miliarde de dolari, sumă ce depășește de trei ori venitul național anual al. tuturor țărilor europene mem-- bre ale N.A.T.O. luate la un loc.• Ponderea cheltuielilor militare reprezintă în bugetul S.U-A. aproape 60%, în cel al R.F.G. — 30%, în bugetele Marii Britanii si Franței — 25%.• în condiții de pace, bugetul de război al S.U.A. a crescut în ultimul deceniu de 3,5 ori înghițind peste 400 miliarde dolari, adică mai mult decît în ultimul război mondial (în perioada 1942—1946 cînd s-au cheltuit 288 miliarde dolari).

dezarmării generale Statele semnatare în acest document

Dacă ar

Pași hotărîți... departe de dezarmare
Desen de B. EFIMOV, din ziarul „Izvestia*

Poziția sovietică în problema controlului este cît se poate de bine cunoscută, ea a fost reafirmată în repetate rînduri de conducătorii sovietici : U.R.S.S.' acceptă orice control dacă Occidentul va accepta fondul propunerii privind dezarmarea generală și totală. „Dacă guvernul S.U.A. este realmente preocupat de posibilitatea de a se înțelege în legătură cu instituirea controlului asupra dezarmării — scrie N. S. Hrușciov în ultimul său mesaj adresat președintelui S.U.A., Kennedy — această atitudine a noastră înlătură din capul locului toate greutățile și de fapt nu mai rămîne loc pentru divergențe". Dar Statele Unite, care se plîng de faptul că politica U.R.S.S. s-ar întemeia „pe o imagine nejustă cu privire la poziția S.U.A.", nu aduc nici un element de natură să permită să se tragă concluzia că ele consideră controlul drept o parte integrantă a unui plan de dezarmare și nu un instrument al spionajului și accelerării cursei înarmărilor, în ultimul timp s-a scris mult despre problema controlului asupra înarmărilor în presa americană și toate părerile exprimate coincid asupra unui singur punct: S.U.A. au nevoie de formula „controlului asupra înarmărilor" pentru a putea continua nestînjenite cursa înarmărilor, acumularea de mijloace militare, favorizarea busi- ness-ului înarmărilor.Cu ce se prezintă Occidentul la Geneva ? Dacă am considera drept răspuns la a- ceastă întrebare părerile unui grup de ziare americane, iese că Statele Unite ar
avea Ioc

dezarmarea...

re- in-

• în prima jumătate a secolului al XX-lea (1900—1953), cheltuie
lile pentru războaie și pentru pregătirea lor s-au ridicat în întreaga 
lume la cifra astronomică de peste patru trilioane dolari.

Ce s-ar fi putut face cu aceste mijloace î
— Ar fi putut fi hrănită gratuit cu pline, timp de o jumătate de 

secol, întreaga populație a planetei noastre.
— S-ar fi putut construi locuințe confortabile pentru 500 milioane 

de familii.

• Cu banii pe care îi înghite astăzi cursa înarmărilor s-ar putea 
realiza înfr-un timp scurt 40 de proiecte grandioase, de care ar 
profita întreaga omenire. Printre acestea enumerăm :

— Un sondaj la mare adîncime spre centrul Pămînfului.
— O cale ferată magistrală care ar lega Londra de New York 

prin Moscova.
— Un tunel sub Mont-Blanc între Franfa și Italia.
— O mare hidrocentrală bazată pe fluxul și refluxul Oceanului 

Atlantic.
— Un tunel sub Canalul Mînecii, care ar lega țărmul european 

de Anglia.
— Un tunel sub strîntoarea Gibraltar, care ar uni Europa 

Africa.
— Fertilizarea pustiului saharian.

cu

® lată ce s-ar putea realiza cu cei 100 miliarde dolari care 
cheltuiesc anual în prezent pentru înarmare :

— 300 termocentrale de cite 120.000 kW. fiecare — ceea ce 
echivala aproximativ cu întreaga putere energetică instalată în lume.

— 300 rafinării de fifei cu capacitate de cite 3,250.000 tone 
anual, echivalind cu capacitatea de prelucrare a întregii extracții 
de fifei din lume.

— 1.000 fabrici de îngrășăminte minerale cu o producție de 
70.000 tone anual fiecare, echivalind aproximativ înlreaga producție 
a U.R.S.S., S.U.A., Angliei, R. F. Germane, Franței și Japoniei,

se

ar

• O rachetă de tip ATLAS cu încărcătură nucleară este egală cu 
costul a trei biblioteci a 500.000 dolari fiecare.

— Un
milioane 
cerului.

tanc amfibiu reprezintă dublul sumei alocate astăzi (20 
dolari) de guvernul S.U.A. pentru cercetările asupra can-

suma de 40 miliarde drahme chelfuifi de Grecia în ulfi-• Cu
mii 10 ani în scopuri militare, s-ar fi puful construi 25 mari între
prinderi industriale.

tenționa să realizeze dezarmarea. Același lucru afirmă și mesajele de răspuns ale președintelui Kennedy adresate lui N. S. Hrușciov, ca și mesajele premierului englez Macmillan. Dacă examinăm însă faptele politicii externe americane din ultimul timp și chiar părerile exprimate în special de grupul de ziare legat de politica oficială, reiese că Statele Unite urmăresc cu totul alt scop decît dezarmarea, mai precis, intensificarea pe toate căile a cursei înarmărilor și intensificarea încordării internaționale. Politica S.U.A. din ultima vreme nu poate fi apreciată ca avînd ceva comun cu dezarmarea generală și totală. Chiar un ziar atît de influent ca „NEW YORK HERALD TRIBUNE" scrie: „Dacă examinăm ultimele măsuri ale președintelui devine clar că dl. Kennedy desfășoară în prezent o orientare mai dură a politicii războiului rece decît oricînd din momentul în care a intrat în Casa Albă".într-adevăr, cercurile militariste din Pentagon și marile monopoluri americane duc o ofensivă fățișă împotriva ideii de dezarmare. „Orice discutare a unui progres posibil în problema controlului asupra înarmărilor și a încetării experiențelor nucleare este ultima problemă în care există vreo speranță de progres". Aceste cuvinte aparțin revistei „MAGAZINE OF WALL STREET", organul cercurilor monopoliste din S.U.A.Expresia concretă a acestei politici îndreptate împotriva dezarmării este hotărîrea recentă a guvernului american cu privire la reluarea experiențelor nucleare în atmosferă. Această hotărîre este în mod evident îndreptată împotriva obiectului conferinței de la Geneva și ea contravine în- tr-un mod grav țelurilor a- cesteia. Reluarea experiențelor nucleare ca preludiu al unei reuniuni menită să discute sarcinile dezarmării înseamnă mai mult decît evident o călcare în picioare a speranțelor popoarelor.Opinia publică internațională condamnă politica S.U.A. și consideră că linia îndreptată spre reluarea experiențelor nucleare constituie o violare flagrantă a cerințelor opiniei publice. „Toată răspunderea pentru crearea unei situații nesănătoase înaintea tratativelor cu privire la dezarmare revine puterilor occidentale" — scrie ziarul „ASAAM TRIBUNE".Situația creata ca urmare a hotarîrii Occidentului de a relua experiențele nucleare și intensificarea elementelor a- gresive în politica S.U.A. nu numai că nu diminuează ci, dimpotrivă, sporesc importanta unui acord de dezarmare generală și totală. Un asemenea acord apare cu atît mai necesar în condițiile în care puterile imperialiste mizează în mod fățiș pe accelerarea cursei înarmărilor. Situația existentă, caracterizată prin schimbarea raportului de forțe pe arena mondială în favoarea socialismului, demonstrează că un asemenea acord este posibil. Politica a- gresivă a puterilor occidentale poate fi zădărnicită, promotorii ei pot fi izolați și dezarmarea poate fi impusă.Popoarele lumii doresc realizarea unei apropieri a pozițiilor părților în problema dezarmării. Lucrul acesta este întrutotul posibil. Conferința de la Geneva poate, pe baza eforturilor tuturor participan- tilor, să realizeze un acord în problema dezarmării. Factorii obiectivi ai dezvoltării istorice contemporane acționează în această direcție și nimic nu poate stăvili lupta popoarelor din lumea întreagă pentru dezarmarea generală și totală.Țara noastră militează cu consecvență pentru soluționarea problemei dezarmării generale și totale. în cuvîntările conducătorilor țării noastre, în declarațiile reprezentanților R. P. Romîne în organizațiile internaționale, în documentele oficiale ale țării noastre se arată limpede sprijinul pe care Romînia îl acordă planului istoric propus de Uniunea Sovietică pentru dezarmare generală și totală. Această poziție a țării noastre decurge din natura orînduirii noastre socialiste, din esența cursului general al politicii externe al țării noastre, îndreptată în mod consecvent spre înfăptuirea coexistenței pașnice și preîntîmpinarea unui război mondial.Ca membră a Comitetului celor 18 state pentru dezarmare, Republica noastră Populară își va aduce contribuția la realizarea unor cît mai însemnate succese în tratativele ce încep astăzi la Geneva.Poporul nostru iubitor de pace luptă cu fermitate alături de uriașele forțe mondiale ale păcii pentru realizarea cerinței arzătoare a omenirii — dezarmarea generală și totală.
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