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Proletari din toate țările, uniți-vă!
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Cu agricultura

s-a încheiat colectl- 
agriculturii și în ra- 
Dorohoi, Fălticeni și

Gheorgh* Băbuțaa, tînăr 
fruntaș la Combinatul Me
talurgic Reșița, împărtă
șește cu dragoste din cu
noștinței* sale lui Martin 
Gagheș elev al școlii pro
fesionale de pe lingă 

combinat
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ÎNTRECERE
CE TATEA t>E FOC"

Să gospodărim cu grijă metalul

La Reșița se desfășoară o 
înflăcărată întrecere- La la
minoare sau oțelărie, la tur
nătorie sau motoare electrice, 
la furnale sau sculerie, pretu
tindeni, muncitorii, maiștrii, 
inginerii sînt antrenați în 
întrecerea pentru îmbunătă
țirea calității produselor, 
pentru realizarea de noi eco
nomii. Astfel, pe graficul 
întrecerii au fost consem
nate recent noi cifre. Ele 
vorbesc despre spiritul gos
podăresc pe care-1 mani
festă tot mai mulți muncitori, 
ingineri și tehnicieni de aici. 
„Să gospodărim cu grijă me
talul" — la această chemare, 
care a pornit cu ani în urmă 
de aici, de la Reșița, ca ex
presie a atitudinii înaintate 
față de muncă a tinerilor, se 
adaugă acum, de la fiecare 
loc de muncă, noi succese.

Zilele acestea am vizitat 
marele combinat reșițean. Am 
cunoscut cu acest prilej nu
meroși tineri gospodari, oa
meni care se străduiesc să fo
losească cît mai chibzuit me
talul. Vi-i prezentăm pe cîțiva.

ar pricinui mulți timpi morți 
și pierderi mari de metal. Bă
ieții lucrează cu mult suflet, 
sînt îndrăgostiți de meseria 
lor. Așa cum știu să îmblîn- 
zească metalul incandescent, 
să-l conducă în drumul său de 
laminare, așa știu să fie și 
buni gospodari ai metalului. 
Anul acesta echipa a reușit 
să lamineze în toleranțe ne
gative 60-65 la sută din pro
ducția realizată. In acest fel, 
ei au contribuit cu multe eco
nomii la cele 32 de tone me
tal economisit de întreaga 
secție în primele două luni 
ale anului. E, firește, un în
ceput bun pe care fiecare se 
străduiește să-1 amplifice cît 
mai mult. E. de altfel, aceasta 
o cerința firească a întrecerii 
socialiste. Te întreci cu colec
tivul, cu tine însuți pentru 
a-ți îmbogăți continuu expe
riența și, odată cu aceasta, 
rezultatele muncii.

Inițiative...

Organizare — 
ca la carte

— Ne angajăm să laminăm 
30 la sută din produsele noas
tre la toleranțe negative. In 
acest fel vom economisi în
semnate cantități de metal.

Un angajament simplu, fi
resc, al bunilor gospodari în
făptuirea lui însă cere lami- 
noriștilor eforturi sporite, mai 
multă pricepere în organiza
rea lucrului, respectarea rigu
roasă a tuturor prescripțiilor 
tehnologice. Un deranjament 
cît de mic înseamnă... 600 kg 
metal rebut. Este de la sine 
înțeles că asemenea ,,surprize” 
nu li se întîmplă laminoriști- 
lor. Să-i luăm de exemplu pe 
cei din echipa condusă de tî- 
nărui Nicolae Lupașcu de la 
linia mijlocie. Totul se desfă
șoară aici cu precizia unui 
ceasornic. Temperatura este 
mereu controlată, materialul 
nu întîrzie nici o clipă pe 
drumul pe care-1 are de par
curs. Șutarea capetelor se face 
cu mare atenție. Dacă Kovacs 
Ștefan, de pildă, ar tăia mar
ginea la voia întîmplării s-ar 
putea produce înfășurări- care

stant de vorbă cu prim-to- 
pitorul Achim Vasile, oțel ar 
cu multă experiență, șeful 
unei echipe de oameni vred
nici, buni gospodari.

— Ce posibilități aveți să 
gospodăriți cît mai bine me
talul?

Ne privește o clipă, apoi își 
saltă ochelarii cu care urmă
rește fierberea oțelului.

— Dacă nu ești un bun gos
podar, înseamnă că nu-ți iu
bești meseria. Băieții mei se 
străduiesc să muncească ast
fel îneît să nu avem 
scurgere de oțel, nici 
but

Am notat cîteva 
pe care ni le-a dat 
are grijă ca dozatorul 
carce cuptorul la capacitatea 
oalei de turnare, pentru ca să 
nu se risipească nici un gram 
de metal.

— înainte, spune Achim, nu 
ne interesam de acest lucru 
și se pierdea mult metal.

înălțarea pragului a deve
nit pentru echipă o problemă. 
Dacă el este mai lat, este mai 
rezistent, oțelul nu-1 poate 
rupe, deci se evită pierderile. 
Dacă este mai înalt, se poate 
mări capacitatea de încărcare 
a cuptorului. In aparență a- 
ceste lucruri par mărunte, dar 
ele au adus echipei, în acest 
an, prin reducerea rebutului 
sub coeficientul admis, o eco
nomie de metal din care se 
pot turna 43 metri liniari șină 
de cale ferată. Despre aceste 
cifre nu se mai poate spune

LIDIA POPESCU
(Continuare in pag. a 3-a)

nici o 
un re-

detalii 
Echipa 
să în-

Studenți din anul III al In
stitutului 
colae 
rești

agronomic „Ni- 
Băloescu” din Bucu
la lucrări practice 
mașini agricole.
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n ultimul an de 
școală, atunci cînd 
hotărîrile încep să 
se contureze, mai 
mult ca oricînd este 
necesară o cunoaște
re mai profundă a

profesiuni, lată de ce, 
pragul maturității, orga

Vineri 
vizarea 
ioanele 
Gura Humorului și în comu
nele aparținînd orașului Su
ceava. In cele 83 G.A.C. exis
tente în raionul Dorohoi, 
41.731 familii lucrează în co- 
cun peste 103.700 ha, în raio
nul Fălticeni 29.934 familii lu
crează în 61 G.A.C. aproape 
58.500 ha, în raionul Gura 
Humorului, în cele 21 G.A.C., 
14.170 familii lucrează în co
mun 24.215 ha, iar în cel© 14 
G-A.C. din comunele aparți
nînd orașului Suceava, 11.276 
familii lucrează 20.253 ha.

Exemplul gospodăriilor co
lective din regiune a avut ° 
mare influență asupra țărani
lor întovărășiți și cu gospo
dări© individuală, convingîn- 
du-i să intre în marea fami
lie a colectiviștilor.

Vizitînd G.A.C. din satele 
Arborea, Stînca, Trestiana din 
raionul Dorohoi, de pildă, ei 
au văzut că G.A.C. au reali
zat producții medii la ha ce 
întrec cu 454 kg grîu, 724 kg 
porumb boabe, 1.551 kg sfeclă 
de zahăr, 4.630 kg cartofi pe 
cele obținute de întovărășirile 
agricole. Colectiviștii din sa
tul Arborea au recoltat, în me
die, Ia ha, anul trecut 2.300 kg 
grîu, 3.500 kg porumb boabe, 
1.860 kg floarea-soarelui și 
26.233 kg sfeclă de zahăr.

O mare atenție au acordat 
G.A.C. din raionul Dorohoi 
dezvoltării sectorului zooteh
nic. Numărul de animale pro
prietate obștească a crescut 
anul trecut fată de 19S0 de 3 
ori la bovine, de 
4 ori la porcine 
aproape două ori

ne. Numeroase G.A.C. au rea
lizat producții mari de lapte. 
Astfel, G.A.C. din Trestiana a 
obținut cîte 2.897 litri lapte p» 
cap de vacă furajată, iar co
lectiviștii din Arborea cîte 
2.367 litri. în medie, pe raion, 
G.A.C. au realizat cîte 2.198 
litri lapte pe cap de vacă fu
rajată.

Datorită succeselor obținute 
de G.A.C., s-a schimbat și fața 
satelor. Sute de colectiviști 
și-au construit case noi, au 
cumpărat aparate de radio, 
mobilă, aragaze, biciclete.

Realizările G.A.C. au fost 
larg popularizate. La căminele 
culturale s-au ținut expuneri, 
au avut loc seri de calcul pe 
tema „Cine e mai cîștigat* 
care, prin comparație, făceau 
cunoscute avantajele muncii 
în gospodăria colectivă. Co
mitetul regional de partid a 
tipărit broșuri, afișe, pliante, 
despre realizările G.A.C.

încheierea colectivizării în 
aceste raioane creează largi 
posibilități de dezvoltare pro
ducției vegetale și animale.- 
în prezent, inginerii și tehni
cienii sprijină consiliile de 
conducere ale G.A.C. în refa
cerea planurilor de producție, 
organizarea muncii și pregăti
rea campaniei agricole de pri
măvară.

Sprijinirea noilor gospo
dării colective constituie 
una din preocupările deo
sebite ale colectiviștilor 
milionari din Mădăraș, 
regiunea Crișana. Mem
brii consiliului de condu
cere, brigadieri, șefi de 
echipă, împărtășesc mem
brilor tinerelor gospodării 
colective vecine sau mai 
îndepărtate, din experiența 
dobîndită de ei de-a lun
gul mai multor ani. Re
cent, tovarășul — 
Maghiar, 
GJLC. din 
foit oaspetele colectiviști
lor din Homorog. Fotogra
fia noastră vi-1 prezintă 
discutînd cu cîțiva din 
membrii consiliului de 
conducere al gospodăriei 
colective gazdă — despre 
amplasarea culturilor de 
primăvară și a construc

țiilor zootehnice.

Teodor 
președintele 

Mădăraș a

Și 
la

peste 
i de 

ovi- De 
C.C.

SFATUL
VECINILOR

Cum stat sprijinite noile G.A.G din raionul Mizil

n gospodăria agri
colă colectivă din 
Fulga de sus, ra
ionul Mizil, care 
număra pînă nu de 
mult numai 66 de 
familii, au intrat
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în primăvara aceasta aproa
pe ............
satul întreg. O gospodărie co
lectivă de proporțiile celei de 
acum, ridică probleme serioa
se de organizare a producției, 
de dezvoltare a celor mai 
rentabile sectoare. Colectiviș
tii de aici sînt însă hotăriți 
să chibzuiască bine totul pen
tru ca treburile să pornească 
bine și din plin. Mai ales că 
in ajutorul lor, acum cînd tot 
satul a pornit pe drumul bel
șugului, au venit prieteni de 
nădejde.

Din inițiativa comitetului 
raional de partid, în sprijinul 
gospodăriilor agricole colecti
ve nou create și al celor care 
au crescut foarte mult în 
ultimul timp, au fost trimise 
multe asemenea colective for
mate din președinți, briga
dieri, contabili, socotitori etc., 
din gospodăriile mai vechi, 
care să ajute la stabilirea 
planurilor de producție, la or
ganizarea muncii.

Consiliul de conducere al 
gospodăriei colective din Ful
ga de sus avea de stabilit 
planul de producție pe anul 
în curs, de precizat ce se va 
cultiva pe fiecare suprafață, 
precum și măsurile necesare 
pe care gospodăria trebuie să 
le ia în vederea pregătirii 
campaniei agricole de primă
vară pentru asigurarea unor 
recolte mari în anul acesta. 
La această ședință a consi
liului de conducere a venit și 
tovarășul Ion Stanciu, pre
ședintele gospodăriei agricole 
colective din comuna Baba 
Ana. El are mai mulți ani de 
experiență in conducerea gos-

1.000 de familii, adică

podăriei colective. Sfaturile 
lui sînt deci ascultate cu mult 
interes de către noii colecti
viști.

— Uite, noi ne propunem ca 
de pe cele 1.100 hectare cul
tivate cu grîu să obținem anul 
acesta cel puțin 1.800 kg la 
hectar spuneau cei de la 
Fulga de sus. Vom mai cul
tiva 700 hectare cu porumb. 
De pe 150 hectare din acestea 
vrem să scoatem cîte 5.000 kg 
boabe la hectar, iar de pe res
tul cîte 3.000 kg.

Aici a intervenit Ion Stan
ciu.

— Asta este bine. Dar eu 
zic să luați acum măsura să 
se transporte cîte 20-30 tone 
de gunoi de grajd pe suprafe
țele de pe care vreți să ob
țineți recolte mari de porumb, 
lngrășămintele au un mare rol 
în obținerea unor asemenea 
recolte. O știm din experiență.

Membrii consiliului de con
ducere din gospodăria 
tivă din Fulga de sus 
notat aceasta. Dar Ion 
du a mai avut ceva de 
gat.

— Aici la voi în sat 
nii au cultivat legume și zar
zavaturi pină acum. Preve
deți o anumită suprafață și 
pentru grădină. Experiență 
aveți și, așa după cum știți, 
ramura asta de producție este 
foarte rentabilă.

Oaspeți și gazde au chib
zuit apoi împreună și au a- 
juns la concluzia că în pla
nul de producție al gospodă
riei colective se poate preve
dea pentru anul acesta ame
najarea a 20 hectare de gră
dină.

In alt loc, tovarășul Gheor- 
ghe Popescu, contabil la G.A.C. 
Baba Ana, stătea de vorbă cu 
contabilul gospodăriei din 
Fulga de sus, iar brigadierul 
Mihai Hîrcif, tot din Baba 
Ana, trecea de la o brigadă la

alta, povestea cum este orga
nizată brigada sa, răspundea la 
întrebări. Cu ajutorul acestor 
tovarăși s-a terminat elabora
rea planului de producție. în 
el s-a prevăzut crearea încă 
din acest an a unui puternic 
sector zootehnic, precum și 
construirea a doud grajduri, 
a unei îngrășătorii pentru 
porci și a unei puiernițe, a 
unei magazii de cereale, a 
două pătule etc., la care se 
vor folosi numai materiale 
din resurse locale. De aseme
nea, s-au terminat adunările 
de constituire a celor nouă 
brigăzi, precum și a echipelor 
necesare. Colectiviștii, cunos- 
cîndu-și locul de muncă, atri- 
buțiunile ce le revin, au în
ceput diferite munci, fiecare 
avînd însemnătatea sa în 
procesul de asigurare a unor

MARIETA VTDRAȘCU

coîec- 
și-au 
Stan- 
adău-

oame-
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(Agerpres) 
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Vizita 
în țara noastră 

a delegatei 
de ziariști sovietici 

cîteva zile, la invitația 
al U.T.M., ne vizitează

țara o delegație de ziariști so
vietici, condusă de I. M. Sa- 
tunovski, secretar general de 
redacție al ziarului „Kom- 
somolskaîa Pravda".

Ziariștii sovietici s-au inte
resat îndeaproape de succese
le poporului nostru, condus 
de partid, în opera de desă- 
vîrșire a construcției socialism 
muiui, de viața și munca ti* 
neretului romîn. Ei au vizitat 
în Capitală și în țară nume
roase întreprinderi, instituții, 
gospodării agricole de stat și 
colective, noi cartiere de lo
cuit etc. Printre altele, oaspe
ții au vizitat întreprinderi 
industriale și instituții de în- 
vățămînt și cultură din orașul 
Timișoara, Combinatul meta
lurgic Reșița, G.A.S. Gearma- 
ta, G.A.C. Recaș, Combinatul 
siderurgic Hunedoara, Mu
zeul Doftana, Rafinăria Telea- 
jen, orașul Constanța și lito
ralul.

Pretutindeni, ziariștii sovie
tici s-au bucurat de o pri
mire călduroasă din partea 
tineretului. Oaspeții au stat 
de vorbă cu numeroși tineri 
muncitori, colectiviști, elevi, 
studenți etc., s-au interesat 
de activitatea organizațiilor 
U.T.M.

Delegația a vizitat, de ase
menea, redacții ale presei de 
tineret și copii, prilej cu care 
a făcut un schimb de păreri 
cu redactori ai acestor publi
cații.

Vizita delegației de ziariști 
sovietici în țara noastră con
tinuă.

fiecărei 
acum, în 
nizația U.T.M. de an a claselor 
3 Xl-a de la Școala medie nr. 5 
„Mihail Sadoveanu” s-a gîndi} să 
organizeze o adunare generală 
U.T.M. deschisă despre alegerea 
profesiunii. Ideea organizării unei 
astfel de acțiuni s-a transformat 
zilele trecute, în faptă, treeîn- 
du-se oarecum peste obișnuitul 
fel de a se ține adunările. De data 
aceasta, organizația U.T.M. a 
avut oaspeți. A fost o întîlnire 
cu profesiunile. In fața utemiștilor 
și elevilor au luat cuvîntul, pe 
rînd, un metalurgist, un construc
tor, o texfilistă, un agronom, un 
profesor și fiecare i-au ajutat pe 
ei — viitorii metalurgiști, con
structori, textiliști, agronomi, pro
fesori sa-și aleagă drumul în 
viața, să pătrundă tainele și să 
cunoască frumusețile meseriei.

— La vîrsta voastră, pentru noi, 
cei care avem astăzi părul argin
tiu la tîmple, era o mare proble
mă însăși alegerea profesiunii — 
a spus, cu vocea sa caldă, pro
fesorul și scriitorul Dumitru Al- 
maș. Era greu să-ți alegi ce-ți 
place. De cele mai multe ori erai

ciforii îi întîmpină cu deosebită 
căldură pe tinerii care vor să-și 
însușească o meserie, îi îndrumă, 
îi ajută să-și continue 
pînă la treapta cea mai înaltă a 
calificării profesionale...

— A existat în trecut 
că fetele nu pot îmbrățișa decît 
anumite profesiuni — a arătat în 
cuvîntul său inginerul constructor 
Sanda Hangaru. în condițiile mi-

_____ _ X

nevoit să urmezi un al} drum decît 
cel visat. Și orice drum spre pro
fesiune era greu de răzbătut.

Așa era cu ani în urmă...
— Acum cîțiva ani eram meca

nic. Astăzi sînt inginer mecanic 
într-una din cele mai mari între
prinderi metalurgice din țară — 
Uzinele de utilaj petrolier și chi
mic — vorbește despre noua 
realitate de azi, inginerul Vasile

ÎNTÎLNIRE

drumul

„teoria*

cu abnegație, cu simțul datoriei 
împlinite...

...Despre fiecare meserie sînt 
multe de spus. Se vorbește înflă
cărat. Fiecare vorbitor este un 
îndrăgostit de meseria sa.

— Munca în metalurgie, în con
dițiile tehnicii noi și ale automati
zării pe o scară din ce în ce mai 
largă a devenit o adevărată mun
că de laborator. Metalurgistul, con

CU PROFESIUNILE
democrat- 

toate con-
Coforobai. Regimul 
popular mi-a creat 
dițiile să pot învăța, să pot să-mi 
ridic calificarea profesională.

— în fabrica noastră — Fabri
ca de confecții și tricotaje „Bucu
rești” ca și în celelalte fabrici și 
uzine, tineretul se bucură de cele 
mai largi posibilități de dezvol
tare — duce mai departe ideea 
muncitoarea Elena Pod. Mii de 
tineri urmează, paralel cu pro
ducția, cursurile învățămîntului 
mediu și superior. Sute de munci
tori, crescuți și educați la școala 
producției, au devenit ingineri cu 
înaltă calificare. In producție mun-

nunate de muncă de astăzi însă 
meseriile sînt accesibile în aceeași 
măsură băieților cît și fetelor.

— Astăzi pînă și cel mai înde
părtat colțișor din țară s-a deș
teptat la o noua viață — intervine 
inginerul agronom Mihail Bălă- 
șescu. S-au schimba} foarte multe 
în satele noastre și multe se vor 
mai schimba datorită politicii în
țelepte a partidului. Peste tot au 
pătruns metodele avansate de 
muncă, tehnica înaintată, cultura, 
traiul îmbelșugat. în satele țării 
noastre sînt tot mai mulți ingineri, 
doctori, profesori, care muncesc

sfrucforul de mașini,, nu mai este 
cel pe care ni-| imaginam altă
dată ------ istovit de munca fi
zică — ci un om care conduce 
mașina, care o stăpînește, care 
construiește mașinile-unelte pen
tru celelalte ramuri ale economiei. 
Și ce poate fi mai minunat decît 
aceasta ? — spune metalurgistul.

— Ce poate să te mulfumească 
mai mult decît faptul că muncești 
pentru rodul mai îmbelșugat al 
pămîntului, pentru bunăstarea 
tuturor? Veștile pe care le citim 
zilnic în ziare, despre noi regiuni 
și raioane cu agricultura complet 
colectivizată ne însuflețesc în

muncă. Agricultura socialistă are 
nevoie de cadre de nădejde — 
spune agronomul.

— Ce poate să fie mai frumos, 
decît să-ți vezi rodul muncii ma
terializa} în semețele fabrici și 
uzine, în casele de locuit și școlile 
care se înalță pe întreg cuprinsul 
patriei ? — spune constructorul.

— Ce poate să-ți îneînte ochiul 
mai mult decît să vezi oameni 
frumos îmbrăcați ? — spune
textilisfa.

— Ce poate să fe satisfacă mai 
mult decît munca migăloasă de 
creștere și educare a viitorilor 
metalurgiști, constructori, textiliști, 
agronomi, a viitorilor constructori 
ai comunismului ? — spune profe
sorul.

Au luat cuvîntul și utemiștii. 
Fiecare a vorbit despre viitoarea 
lui profesiune și, mai mult decît 
atît, despre cum înțeleg ei să 
ajungă pînă la ea. Neasemuit de 
frumoasă este meseria de meta
lurgist și de agronom, de con
structor și de medic, de petrolist 
și de profesor, dar ca să poți să 
ți-o însușești trebuie să înveți. 
Tema aleasă pentru adunarea ge
nerală U.T.M. a fos} astfel pe 
cea mai actuală problemă : învă
țătura. Pregătirile de acum pentru 
teze și pentru încheierea trime
strului sîn} o părticică din pregăti
rile pentru viitoarea profesiune.

Fiecare rolă trebuie așe
zată cu multă grijă în 
carcasa rulmentului. Acest 
lucru îl face de fiecare 
dată tînăra Ioana Butu- 
noiu, fruntașă în produ- 
ducție de la Fabrica de 
rulmenți din Bîrlad, secția 

montaj.

Foto : S. NICULESCU

Ingineri/ tehnicieni/ colectiviști

ajuta noile G. A. C

AL. I. VLADIMIR

O mare parte a 
gospodăriilor colec
tive din regiunea 
Oltenia sînt tinere. 
In sprijinul lor au 
venit aproape 450 
de ingineri, tehni
cieni, agronomi și 
zootehniști din 
giunile 
București și Dobro- 
gea și circa 
de colectiviști 
experiență din G.A.C. 
mai vechi din re
giune. Ei ajută gos
podăriile colective

re- 
Oltenia,

1.000 
cu

la definitivarea pla
nurilor de pro
ducție, în vede
rea întăririi și con
solidării lor econo- 
mico-organizatorice. 

Aplicînd indicațiile 
specialiștilor gos
podăriile colective 
din raionul Gilort, 
de exemplu, au pre
văzut să extindă su
prafeței© livezilor 
cu 800 ha pe tere
nuri Improprii al
tor culturi. Folosind

fondurile proprii și 
creditele acordate 
de stat pe termen 
lung, gospodăriile 
colective din Ro- 
șia-Jiu, Curtișoara, 
Cîlnicu, raionul Tg. 
Tiu au 
tre 80 
care, 
bazele 
animale. Gospodării
le cu posibilități 
de cultivare a le
gumelor din Cerne- 
lele, Ișalnița, Bra
niștea și altele

cumpărat în- 
și 300 oi fie- 
punînd astfel 

fermelor de

au hotărît să culti
ve între 30 și 65 
ha cu legume.

Numeroase G.A.C. 
mai vechi voi ajuta 
noile G. A. C. tot 
timpul anului. Gos
podăriile colective 
milionare din Rastu, 
Catanele, Negoiu și 
Bistrețu, de exem
plu, vor sprijini pe 
colectiviștii din Mă
răcinele, Rudari, 
Teiu și Orodelu.

(Agerpres)



LÂ MASA
ROTUNDĂ

însetați de cultură, tinerii din patria noastră socialistă devin cititori 
iot mei pasionați, lă.gmdu-și și îmbogățindu-și necontenit orizontul de 
cunoștințe politice, ideologice și culturala.

Chipurile eroilor din multe opere ale literaturii noastre contemporane 
și ale literaturii sovietice au devenit pilde vii pentru tineret, însuflețindu-1 
prin exemplul lor luminos, cultivîndu-i devotamentul iărâ margini față da 
partid, hotărirea d© a munci cu entuziasm și abnegație pentru îndeplinirea 
sarcinilor puse de partid în fața întregului popor. Un mijloc important de 
educare comunistă a tinerilor prin antrenarea lor la citirea cu regularitate 
a unor lucrări valoroase din literatura politică și beletristică — este și 
concursul „Iubiți cartea".

De curînd, redacția ziarului nostru împreuna cu comisia culturală a 
Comitetului orășenesc U.T.M. București a organizat o discuție în țurul mesei 
rotunde, despre metodele cele mai interesante, mai atractive care și-au 
doved-t o înse-nnata eficiența în statornicia prieteniei tinerilor cu cartea. 
Relatăm în pagina de față citeva din metodele desprinse din acest schimb 
de experiență.

— Referindu-vă la exemple concrete 
din munca de organizare și desfășurare 
a concursului „Iubiți cartea* am dori să 
încercați să re const ituiți drumul par-

curs de tineri de la înscriere pină la ob
ținerea titlului de „Prieten al cărții**.

O primă întrebare: ce metode ați fo
losit pentru atragerea tinerilor la lec
tură ?

TOȚI TINERII
„PRIETENI

u

AI CĂRȚII«

MIJLOC DE EDUCAȚIE COMUNISTĂ

AUREL BÎGU, responsabil cultural în 
comitetul U.T.M. de la Uzinele „Electro
magnetica" din Capitală : — Cred că 
punctul de plecare al discuției trebuie 
să fie același cu care începem și acti
vitatea noastră: lămurirea tuturor tine
rilor asupra scopului participării la 
concurs. Fiecare din noi ne-am convins 
cit de influentă poate fi în formarea 
noastră lectura unei cărți bine aleasa. 
Scopul concursului „Iubiți cartea" este 
tocmai acesta : de a dezvolta la toți ti
nerii dragostea de carte, de a-1 ajuta 
pe tînăr în alegerea :ei, în înțelegerea 
temeinică a celor citite și, prin aceasta, 
de a contribui la educarea comunistă, 
la formarea și dezvoltarea unor trăsă
turi noi, înaintate. înțelegerea deplină 
de către toți tinerii a folosului partici
pării la concurs, trezirea curiozității și 
interesului față de comorile cuprinse în 
cărți — socotesc că este o sarcină a 
noastră permanentă, primă verigă 
munca de împrietenire cu cartea.

Noi ne-am preocupat în primul rînd 
de organizarea, unei vii agitații vizuale 
în fiecare secție. Adunări generale 
U.T.M. deschise în care s-a vorbit des
pre foloasele lecturii și în care s-a pre
lucrat regulamentul concursului s-au ți
nut și se țin periodic. Dar ne-am dat 
seama că important este și ca tinerii să 
întîlnească zilnic într-un afiș, la un pa
nou, p6 d lozîhcă — îndemnul mobiliza
tor de a păși cît mai des pragul biblio
tecii, de a se întreba zilnic : ce lucruri 
noi și folositoare am aflat din cartea 
citită, ce carte voi citi mîine? Panoul 
cu titlul „Ce trebuie să citim pentru 
concursul „Iubiți cartea* a stîrnit un 
viu interes. De asemenea, i-am obișnuit 
pe tineri să găsească permanent la pa
noul întocmit special materiale în legă
tură cu concursul, scurte expuneri, pre
zentări de cărți etc. Acestea fiind rea
lizate de cititori fruntași 
teresul tinerilor.

— Și noi am observat 
exemplului personal al 
mai bune rezultate în munca de antre
nare a tinerilor la lectură — intervine 
GRIGORE ȘTEFANESCU, secretarul 
comitetului U.T.M. al Uzinelor „Semă- 
nătoarea“. Popularizarea concursului 
o facem și la stația de radioamplificare, 
la emisiunea „Tinerețea ne e dragă-.

Ce cuprinde rubrica „Cartea — prie
tena noastră" din cadrul emisiunii „Ti
nerețea ne e dragă?" De fiecare dată 
un alt colectiv de tineri primește sar
cina să întocmească materialul; o in
formare asupra situației concursului 
dintr-una din secții, scurte prezentări 
ale cărților aflate în bibliotecă sau la 
standul din secții. Apoi au cuvîntul ci
titorii. Am căutat ca aceștia să poves
tească, pe scurt, cum i-a ajutat activi
tatea desfășurată în cadrul concursului 
să șe orienteze în lumea bogată a căr
ții, ce acțiuni le-au folosit mai mult, ce 
ar dori să mai organizăm. Tovarășul 
Bîgu avea dreptate: agitația vizuală are 
un deosebit rol mobilizator cînd e con
cepută atractiv, interesant. Aș vrea să 
ilustrez printr-un exemplu. La secția 
turnătorie era, la un moment dat, ur
mătoarea situație : deși tinerii se înscri
seseră la concurs de multe luni, citeau 
puțin. Am afișat atunci lozinci cu un 
astfel de cuprins: „Știați că în sectorul 
X s-au prezentat la dicuțiile finale atî- 
ția tineri ?“ Sau : „Ce citești azi ?* Bi
neînțeles că în afara afișelor s-a in
tensificat și munca de îndrumare con
cretă a lecturii din partea membrilor 
comisiei concursului. Rezultatul ? în 
scurtă vreme participanții de la turnă
torie s-au hotărît să nu rămînă mai 
prejos, convinși fiind că e în folosul lor 
să citească mereu.

PAULA ERCEANU, responsabil cul
tural în comitetul U.T.M. al Fabricii de 
confecții „București": — Cred că ar tre
bui să amintim de rolul comisiilor con
cursului în antrenarea tinerilor. Pînă la 
începutul acestui an situația lecturii în 
fabrica noastră numai ca bună nu pu
tea fi considerată. Aveam, ce-i drept, 
foarte mulți cititori. Dar, nu toți reu
șeau să se descurce singuri. Bibliotecari 
sînt puțini, cîte unul în secție. Și co
misia era una singură: șapte oameni 
pe uzină nu puteau ști exact ce forme 
de antrenare sînt eficiente într-o secție

în

an stîrnit in-

că folosirea 
cititorului dă

TINERI,.TINERE
PARTICIPAT! CU 

rarii LA
CONCUfl5UL 

iubit*

sau alta. Iată de ce, începînd cu acest 
an noi am organizat comisii pe secții, 
cărora le-am arătat concret cum să-și 
desfășoare activitatea. în planurile de 
muncă al comisiilor concursului pe sec
ții, sarcinile s-au împărțit pe oameni. 
De popularizarea concursului pe secții 
răspunde cîte un membru al comisiei 
care, la rîndul lui, și-a format colecti
ve. Acestea-1 ajută la întocmirea re
cenziilor, la alcătuirea materialului agi
tatoric (afișe, panouri, lozinci), la asi
gurarea fondului de cărți din concurs, 
a circuitului lor normal, astfel îneît să 
ajungă la timp în mina fiecărui parti
cipant. Rezultatele sînt evidente: de 
la începutul anului s-au înscris la con
curs aproape 350 de tineri.

Vreau să subliniez încă o dată că 
membrii comisiei au o răspundere în
semnată în buna organizare a concur
sului în așa fel îneît activitățile inițiate 
să contribuie la educarea comunistă a 
tinerilor. De aceea trebuie ca ei înșiși 
să fie un exemplu, să manifeste o per
manentă preocupare pentru ridicarea 
propriului lor nivel politic, ideologic și 
cultural. Creînd comisii pe secții de pu
țină vreme, socotim că nu ne-am orien
tat însă peste tot bine : mai avem ca
zuri în unele secții cînd nu toți mem-

GRIGORE ȘTEFANESCU 
la noi muncesc aproape 
Tot atîția sînt acum 
ai concursului „Iubiți cartea*. Cum de 
am ajuns la acest rezultat ? Desigur nu 
fără o muncă intensă. Spre sfirșitul anu
lui trecut erau în uzină peste 800 de 
purtători ai insignei „Prieten al cărții". 
Cifra ni se părea însemnată și chiar prin
tre membrii comisiei pe uzină începuse 
sa-și facă loc automulțumirea. Știam că 
majoritatea tinerilor s-au obișnuit cu lec
tura, acțiunile interesante (seri literare, 
concursuri de ghicitori literare, medali
oane etc) se bucurau de popularitate, 
plăceau tinerilor. La conferința de dare 
de seamă și alegeri U.T.M. utemiștii 
s-au ridicat ei înșiși împotriva spiritului 
de automulțumire care începuse să-fi 
facă loc. In adunările generale U.T.M. 
din secții se analizase de asemenea 
temeinic felul în care se ocupaseră bi
rourile U.T.M. de folosirea concursului în 
munca de educare comunistă a tinerilor. 
Concursul, formă permanentă de răs
pândire a cărții, nu se adresează unui 
număr mai mic sau mai mare de tineri 
— ci tuturor tinerilor uzinei. In uzină 
intră mereu noi muncitori, cei mai 
mulți tineri. Și acești tineri trebuie 
antrenați la o lectură organizată, 
manentă. Nici un tînăr in afara 
cursului „Iubiți cartea" — a fost 
rîrea conferinței U.TJA.

O singură comisie pe uzină nu 
practic posibilitatea să cunoască nivelul 
diferit de pregătire al tinerilor, nu putea 
interveni cu forme eficiente de ajuto
rare în drumul atît de complex al îm
prietenirii tînărului cu cartea. Am în
ființat comisii pe secții. In sprijinirea 
muncii lor au fost antrenați purtătorii 
mai vechi ai insignei „Prieten al cărții**. 
S-a putut astfel interveni oportun, cu o 
formă sau alta de ajutorare a cititorilor 
începători. La secția întrețineri de pildă, 
într-un timp poezia era prea puțin cu
noscută. De învățat versuri, nici vorbă. 
Comisia pe secție a organizat atunci o 
seară de poezie. Tinerii au recitat din 
cele mai frumoase versuri înscrise în 
bibliografia concursului. Acțiunea a fost 
bine primită. Altădată am invitat pe 
poeta Maria Banuș la o întîlnire cu ti
nerii din această secție. Mai mulți au în
vățat din versurile poetei. Căldura ou 
care le-a vorbit despre poezie, i-a atras 
pe cei mai mulți spre înțelegerea bogă
țiilor de idei, a frumuseții poeziei.

Organizarea întâlnirilor cu scriitorii

: — în uzină
1.400 tineri. 
participanți

per- 
con- 

hotă-

avea

vîntul și cititorii fruntași care au vorbit 
din experiența lor. La „Ziua secretaru
lui de asemenea s-au evidențiat cele 
mai bune metode folosite în sprijinul 
participanților la concurs. La prezenta
rea unor cărți au fost antrenate colective 
largi de cititori care s-au pregătit să 
vorbească despre conținutul de idei, des
pre eroi, despre realizarea artistică. Pre
gătirea s-a făcut din vreme, astfel că a- 
tunci cînd am organizat discuții despre 

majoritatea tinerilor 
activă, acțiunea

cărțile respective, 
au avut o participare 
ajutându-i efectiv.

Exemplul celor peste 400 de purtători 
ai insignei „Prieten al cărții" este ur
mat acum de încă atâția: de la începutul 
anului toți tinerii uzinei au fost antre
nați la concurs.

ION PINTEA, secretarul comitetului 
U.T.M. de la Școala medie nr. 17 :

— Sprijinirea în lectura a participanți
lor la concursul „Iubiți cartea** îmbracă 
in școală forme specifice. Multe din lu
crările literare ale concursului sînt inclu
se și în programa de stiudiu a elevilor. 
Obișnuința lecturii este, de asemenea, 
caracteristică elevului. Problema se pu
nea să-i ajutăm pe elevi în înțelegerea 
temenică a mesajului transmis de carte, 
antrenîndu-i la concursul „Iubiți cartea*, 
să contribuim la educarea comunistă a 
elevilor, la formarea și dezvoltarea ace
lor trăsături noi, înaintate, proprii omu
lui socialismului. Iată de ce a trebuit 
să găsim acele acțiuni complexe, care să 
întregească obișnuitele ore de literatură. 
Am organizat astfel, simpozioane sau 
seri literare cu o sferă mai largă de 
cuprindere. Astfel, la nivelul claselor 
s-au ținut seri cu tema „Ce erou mi-a 
plăcut mai mult și de ce ?“ într-o astfel 
de seară, ținută la clasa a Xl-a, s-a evi
dențiat și următorul fapt: cei de la sec
ția reală citeau prea puțin. Pînă în clasa 
a X-a elevul 
citea multă 
secția reală, 
rul cerut de 
Antrenat la
fost ajutat să înțeleagă de ce-i necesar 
să-și continue drumul întrerupt, să în
țeleagă că pentru a deveni un bun specia
list, cu un larg orizont cultural, are ne
voie nu numai de matematică, fizică 
chimie ci și de istorie, literatură etc.

VASILE CĂLATOAIE, membru in 
eomitetul U.T.M. al Uzinelor „Republi-

cărții" este ur-

Gheorghe Verzea, de pildă, 
literatură. Odată trecut la 
se rezuma doar la necesa- 
programa orei de romînă. 

concursul „Iubiți cartea* a

Ei cru primit insigna „Prieten al cărții" (un grup de tineri de la Uzinele „Semănătoarea").

brii comisiei sînt purtători ai insignei, 
„Prieten al cărții*. Desigur, nu ne pro
punem să-i înlocuim: ei sînt înscriși la 
concurs, citesc cu perseverență, sînt oa
meni harnici. In scurtă vreme vor sus
ține discuțiile finale. Dar, repet, 
care au sarcina 
tarea dragostei 
trebuie să fie 
exemple demne

— Rezultate bune se obțin în antre
narea tinerilor la lectură — spune MA- 
RILENA BICALIS, președintă a comi
siei concursului „Iubiți 
viciul tehnic — Uzinele 
și prin discuțiile de la 
cotesc chiar că acestea 
vat pe prim plan. Tinerii discută obiș
nuit despre ce citesc, ce filme văd, ce 
piese de teatru, ce expoziții. Iși comu
nică impresiile. Au păreri proprii și sînt 
nerăbdători să și le confrunte. N-am sa 
dau nume pentru că numai din colecti
vul nostru de aproape 140 de tineri ar 
trebui să dau tot atîtea exemple. Am 
să mă opresc totuși la unul. Miniola 
Leonte e o fată harnică. Se preocupă 
mult de ridicarea nivelului profesional, 
de cultură generală. îi place filmul, tea
trul și discerne cele văzute. Cu cartea, 
într-o vreme, nu ducea însă casă bună, 
în general citea puțin. O vedeam că îi 
părea rău că nu-și putea spune și ea 
părerea, cînd se discuta despre cărți. 
M-am apropiat mai mult de ea, i-am 
vorbit azi despre o carte, altă dată i-am 
povestit cum a acționat un erou într-o 
anume împrejurare, i-am recitat versuri, 
într-un cuvînt i-am trezit curiozitatea, 
am ajutat-o să se apropie de acest izvor 
nesecat de învățăminte — cartea. S-a 
înscris la concurs, a început să citească 
metodic, să-și spună cu curaj părerea 
despre cărți, așa cum, obișnuit, vorbea 
despre filme.

— Prin relatarea acestui exemplu ați 
trecut de fapt, la lămurirea unei la fel 
de importante probleme din desfășura
rea concursului „Iubiți cartea*: ajuto
rul dat participanților pentru desprin
derea conținutului de idei, a învățămin
telor cuprinse in cărți.

cei 
să se ocupe de dezvol- 
față de carte la tineri 
ei înșiși oameni culți, 
de urmat.

cartea" la ser- 
„Electronica" — 
om la om. So- 
sînt de promo-

(numai în ultima vreme i-am avut oas
peți ai uzinei pe Mihai Beniuc, Eugen 
Frunză, A. G. Vaida, Radu Tudoran) 
este o altă formă pe care o folosim pen
tru a-i ajuta pe participanții la concurs 
să se lămurească mai bine asupra me
sajului de idei al fiecărei cărți citite.

— Monotonia, „șablonul1* — spune 
GHEORGHE ILIE de la Uzinele „Electro
magnetica* — sînt nu numai respinse de 
tineri, dar pun chiar piedici in înche
garea prieteniei cu cartea. La început 
singura acțiune cu care veneam în spri
jinul cititorilor era recenzia. Firește, re
cenzia are un rol important în atragerea 
atenției tinerilor asupra mesajului cărții. 
Și tocmai această condiție trebuie s-o 
îndeplinească ea. Noi însă nu o dată 
ne-am întrebat de ce recenziile noastre 
nu erau urmate de dezbateri din partea 
tinerilor, de ce nu le trezeau interesul 
în citirea cărții respective? Concepute 
formal — simpla povestire a subiectului 
cărții, fără a intra în prezentarea conți
nutului de idei — plictiseau. Totodată 
generau formalism. Tinerii veneau, as
cultau ; unii rămîneau doar cu această 
relatare. Nu erau stimulați să mai ci
tească și cartea — tocmai pentru că Ic 
povesteam în amănunt subiectul. S-a 
întâmplat ca la o discuție finală să-i au
zim chiar pe unii repetând mecanic 
cele aflate de la o astfel de recenzie. 
Această stare de lucruri ne-a dat de 
gindit. Utemiștii înșiși cu diferite prile
juri au caracterizat ca formale astfel 
de acțiuni, cerîndu-ne să întreprindem 
manifestări cu adevărat eficiente. In 
adunările generale U.T.M. se discută a- 
desea despre felul în care se desfășoară 
concursul. De îndrumarea lecturii tre
buie să ne preocupăm continuu și susți
nut. Aveam secții în care toți tinerii erau 
înscriși la concurs, în altele în care ma
joritatea erau purtători ai insignei „Prie
ten al cărții". Dar erau și unele în care 
numărul prietenilor cărții nu trecea de 
10-20. Am organizat schimburi de expe
riență între secții. Cu acest prilej secțiile 
în care s-au obținut rezultate au prezen
tat expuneri despre formele cele mai e- 
ducative pe care le-au folosit. Au luat cu-

Noi insă nu o dată

oa“: — Aș vrea să amintesc de 
bibliotecarului in ajutorul pe care tre
buie să-l dea tinerilor la însușirea biblio
grafiei. Primul om pe care-l întâlnește 
tinărul ce pășește in lumea cărților este 
bibliotecarul. De felul cum acesta știe să 
se apropie de tînăr, să-i recomande cea 
mai potrivită carte, depinde cîștigarea 
lui ca cititor activ, ca prieten al cărții.lui ca cititor 
al bibliotecii.

Iată de ce
sului din uzina noastră s-au preocupat 
de înscrierea cu prioritate în activitatea 
bibliotecii a acelor acțiuni menite să 
contribuie la o bună desfășurare a con
cursului „Iubiți cartea*. Manifestările or
ganizate de biblioteca clubului uzinei — 
cum sînt medalioanele, concursurile in
titulate „Cine citește, răspunde**, serile 
literare etc. — au putut avea succes pen
tru că pregătirea lor s-a făcut în fiecare 
secție, un aport substanțial adumndu-l 
colectivele bibliotecilor de secție. Aces
tea nu s-au ocupat numai de asigurarea 
fondului de cărți, cum se petreceau lu- 
curile într-o vreme, ci au organizat săp- 
tămînal discuții despre o carte, despre 
viața și opera unui scriitor, despre un 
film al cărui scenariu a fost inspirat de 
o operă literară.

ION MOISE, responsabil cultural in 
comitetul U.T.M. al Uzinelor „Electro
nica** : — Aș vrea să reiau ideea. Dis
cuțiile de la om la om au făcut în mul
te secții ca numărul cititorilor să fie 
egal cu al tinerilor din colectivul res
pectiv. Ni se pare elocvent exemplul co
lectivului secției 310. Săptămânal, cu fie
care dintre participanții la concurs, 
membrii comitetului U.T.M., ai comisiei 
și-au făcut un bun obicei de a sta de 
vorbă asupra celor citite în săptămîna 
respectivă. In funcție de concluziile trase 
după o săptămînă de lectură individuală 
s-au organizat acțiuni cu întreg colecti
vul. Preocupindu-se permanent de pregă
tirea tinerilor, pe tot parcursul lecturii 
(obligatorie și la alegere), asigurăm ast
fel susținerea discuției finale la un ni
vel ridicat.

membrii comisiei cohcur-

O discuție a prietenilor cdr#i la biblioteca clubului Uzinelor „Republica".

— Discuțiile finale duc la conferirea 
titlului de „Prieten al cărții*. Sînt o 
oglindă a întregii activități desfășurate. 
Ele trebuie să fie un prilej de aprofun
dare a cunoștințelor, de temeinică cla

rificare a celor citite. Cum organizați 
aceste discuții finale pentru ca titlul de 
„Prieten al cărții" să fie un permanent 
imbold în depășirea nivelului la care a 
ajuns tînărul ?

DISCUȚIILOR FINALE -
UN CARACTER EDUCATIV

ANGELA RADU, responsabil cultural în 
comitetul U.T.M. al fabricii .^Flacăra 
roșie" : — La noi, discuțiile finale au 
loc sub formă de lucrări scrise. In ia
nuarie s-au prezentat 25 de tineri. Le-am 
dat temele. Prima, obligatorie, despre 
„Sarcinile Uniunii Tineretului** de V. I. 
Lenin. Cea de a doua: subiect la ale
gere. Majoritatea au tratat la subiectul 
la alegere teme din literatura clasică: 
„O scrisoare pierdută** de I. L. Caragia- 
le, ^Amintiri din copilărie** de Ion Crean
gă ^.țc. ^imput de scriere nu a fost li- 
miiâ£ După colectarea lucrărilor, comi
sia concursului-Ha decernat insigna unui 
număr de 17 tineri, 8 fiind amînați.

POP ION, responsabil cultural al co
mitetului U.TJA. de la Uzinele „Electro- 
aparataj": — Eu cred că procedeul
nu este cel mai bun, ba chiar formal, 
needucativ. înseamnă a-i refuza txnăru- 
hu sprijinul tocmai in momentul cînd 
el se socotește pregătit să-și confrunte 
eu alți cititori părerile, să-$i verifice 
cunoștințele acumulate prin lectură. La 
discuțiile finale organizate în fabrica 
noastră membrii comisiei, formulînd clar 
întrebările, îi ajută cel mai adesea pe 
tineri să dea răspunsuri exacte, cît mai 
complete, îi învață chiar să facă legă
tura în mod firesc între cele citite și 
viața de fiecare zi. Discutînd, de exem
plu, despre romanul ,^Iitrea Cocor1* am 
cerut tinerilor să vorbească și despre 
etapa actuală în construcția socialistă la 
sate, despre sarcinile importante care 
revin tineretului.

Uneori, la discuția despre cartea a- 
leasă răspunsurile unui participant nu 
sînt complete. E nevoie de precizări, de 
detailarea unui fapt, a unei situații. A- 
tunci facem apel la ceilalți tineri pre- 
zenți la discuția finala. Astfel verificăm 
cunoștințele tuturor, dacă au citit toate 
cărțile dim bibliografie.

— Și mai mult chiar — completează 
EMIL IONESCU, membru al comisiei 
concursului din aceeași uzină. La discu
țiile finale, obișnuim să-i invităm și pe 
tineri care se află abia în etapa de pre^ 
gătire. Și nu rareori îi solicităm și pe 
aceștia să-și spună cuvîntul. Examinarea 
are astfel un caracter educativ, de 
schimb de impresii, plin de învățăminte.

Membrii comisiilor din uzina noastră 
sînt exigenți în examinarea participan
ților. Cînd, de pildă, la discuția finală 
tinerii Vasile Ghia și Victor Brad, din 
secția construcții metalice, au fost a- 
mînați ei au știut și pentru ce. Membrii 
comisiei au putut astfel la rîndul lor 
să-i ajute pe mai departe, concret, să 
organizeze dezbateri cu tinerii pe proble
mele care le-au rămas neclare. Mă în
doiesc că cei 8 tineri amînați de comi
sia de la „Flacăra roșie** au știut, după 
predarea lucrărilor scrise, unde au gre
șit, ce n-au înțeles bine, de ce nu li s-a

acordat insigna. De la ce s-o pornit in 
folosirea unei asemenea metode ?

ANGELA RADU : De la faptul... Unii 
tineri sînt timizi. Le este mai ușor să 
scrie decît să vorbească. Am crezut că 
le venim în ajutor în acest fel

FLORE A STERE, secretar al organiza
ției U.T.M., secția mecanică-reparație, 
Uzinele „Republica" — Dacă e vorba de 
timizi, apoi numai de ajutor nu cred să 
le fi fost acest procedeu. Ba, aș spune 
că le-a făcut un deseruidu. Și noi avem 
tineri care din pricina unei așa zise ti
midități, tăceau chiar știam că au 
cîte ceva de spus. Parcă le lipseau cu
vintele prin care să-și exprime gîndu- 
rile. îmi amintesc de cazul lui Marin 
Pavel. La început, cînd venise în uzină, 
rar citea o carte, tot atît de rar viziona 
vreun spectacol. Voia in primul rind 
să-și însușească bine meseria I-am ex
plicat că dacă vrea lă-și însușească cu 
adevărat meseria trebuie să și ci
tească, să-și lărgească orizontul cultu
ral. Ajutat să se apropie de carte, an
trenat la concurs, ajutat să expună diioă 
un. timp cele citite așa cum le-a înțeles, 
treptat a căpătat încredere în sine, nu 
mai era tăcut, falsa timiditate dispărînd. 
El este acum un tînăr energic, comba
tiv, exemplu în muncă și viață. De 
curînd utemiștii l-au ales in comitetul 
U.T.M. de secție. La rîndul lui se ocupă 
acum de lărgirea orizontului de cunoștin
țe al altor tineri. Și ades îi convinge să 
citească, să acorde toată atenția formă
rii unei culturi bogate, folosind propriul 
său exemplu. Unul din rosturile con
cursului „Iubiți cartea" este și acela 
să-i ajutăm pe tineri să-și capete o pu
ternică încredere în forțele lor, să-și 
dezvolte calitățile frumoase, să le pună 
în valoare.

— In acest sens am simțit și eu aju
torul concursului — spune ANTONIA 
ROSENBERG, muncitoare în secția 310 
— Uzinele Electronica**. Intr-un timp 
citeam tot ce-mi cădea în mină. Fără 
alegere, fără măcar să mă opresc mai 
mult asupra unei cărți, să o înțeleg. Un 
fel de lectură la voia întîmplăiii. Ba. 
din curiozitate, cînd am văzut la o prie
tenă niște cărți din colecția „15 lei" — 
(să nu-mi cereți titlul că nu l-am reți
nut), le-am citit... Că-mi iroseam uneori 
vremea cu maculatură ieftină, că era un 
haos în lectura mea m-am lămurit abia 
tîrziu. Un ajutor substanțial am pri
mit după ce m-am înscris la concursul 
„Iubiți cartea". Bibliografia bogată, bine 
aleasă, m-a ajutat să-mi organizez lec
tura. Acțiunile la care am fost antrena
tă m-au ajutat să înțeleg într-adevăr 
ce mare satisfacție îți dă o carte bine 
aleasă, citită atent. Am primit de curînd 
insigna „Prieten al cărții**. Din acel mo
ment m-am simțit mai mult mobilizată, 
înțelegînd că-i de datoria mea să ajut 
și pe alții.

Discuția in jurul mesei rotunde a prilejuit un valoros schimb de expe
riență din care participanții cru avut de Învățat. S-au evidențiat metode 
bune folosite, forme interesante, educative pe care multe organizații U.T.M. 
din Capitală le-au folosit în munca de dezvoltare a dragostei față de cul
tură. Au fost însă printre invitați și tovarăși care n-au putut relata decît 
foarte puține lucruri. Așa s-a întîmplat, de pildă, cu responsabilii cultu
rali din comitetele U.T.M. de la Uzinele „Timpuri Noi" (Petre Feleagă) și 
Uzina de mașini electrice „Dinamo" (Anișoara Bălăceanu). Cauza ? In 
aceste colective nu s-a acordat atenția cuvenită muncii de antrenare a 
tinerilor la concurs, n-a fost sprijinită suficient activitatea comisiilor și a 
bibliotecilor.

Acest schimb de experiență a fost pentru comisia culturală a comite
tului orășenesc U.T.M. un prilej de a sintetiza experiența bună. Pe această 
linie iși propune să sprijine organizarea unor discuții periodice la nivelul 
raioanelor U.T.M. între : secretarii organizațiilor de bază U.T.M. din raion, 
membrii comisiilor concursului — asupra desfășurării concursului „Iubiți car
tea". De asemenea, la una din casele de cultură a tineretului comisia cul
turală orășenească va organiza în curînd o consfătuire metodologică, cu 
tema „Concursul „Iubiți cartea" — mijloc important în educarea comunistă 
a tineretului".

înțelegînd importanța deosebită pe care o prezintă munca cu cartea 
pentru educarea comunistă a tineretului, organizațiile U.T.M. trebuie sa 
antreneze pe toți tinerii la concursul permanent pentru citirea literaturii 
„Iubiți cartea".

In întreprinderi ca și în școală intră mereu noi tineri. Familiarizarea 
lor cu lectura, antrenarea la activitățile educative din cadrul concursului 
„Iubiți cartea" este o sarcină permanentă a organizațiilor U.T.M. Existența 
unui anumit număr de prieteni ai cărții, oricît de mare ar fi el, raportat 
la numărul tinerilor colectivului, nu trebuie să automulțumească ci să 
constituie un stimulent în atingerea obiectivului principal care stă în fața 
organizațiilor U.T.M.: toți tinerii — participanți la concursul „Iubiți car
tea". Acțiunile bune, care și-au dovedit eficacitatea, care au ajutat la 
continua îmbogățire a nivelului cultural al tinerilor, trebuie reluate In 
permanență.

FLORICA POPA 
VIORICA GRIGORESCU



De ce sint Îndrăgite
adunările pionierești

Un mare număr de pionieri de 
Ia Școala medie „Aurel Vlaicu" 
din Orăștie a răspuns întrebării 
noastre : ,,Ce adunări pionierești 
v-au plăcut și de ce V* Din răs
punsurile lor s-a desprins clar ro
lul pe care-l joacă adunarea pio
nierească în complexul activități
lor educative, în viața pionierilor.

„Mie mi-a plăcut adunarea cu 
tema „Realizările regimului de- 
mocrat-popular în patria noa
stră". Am avut prilejul să cunosc 
multe lucruri noi despre patria 
mea. Mi-ar place să fiu și eu la 
Bicaz, la Săvinești, la Onești... 
Pentru adunare am citit din cărți, 
reviste și ziare despre construcții
le noi din țara noastră. Am învă
țat și o poezie — „Patria- de M. 
Dragomir" (Maria Garan din clasa 
a Vll-a C).

„N-am să uit adunata castra 
cu tema „Frumoasă, boga'â er 
patria mea I" Am drume* * cu i- 
maglnația, prin cele me frumoase 
locuri ale patrie1. F ee are a po
vestit despre locurile pe ca-e le-a 
cunoscut cu prilejul excursiilor. 
Ne place să facem excursii prin 
țară. Am vrea să ma- organizăm 
O nouă adunare cu tema aceasta, 
în care să vorb-m deso*e Jocurile 
vizitate". (Istrate Mr a c i c.'asa 
a Vl-a C).

Mulfi pionieri amintesc în răs
punsurile for adunarea cu tema 

Eroii de la Grtvita".
„Am admirat din suflet dirzenia 

cu care ceferiștii au -o’ar pentru 
O viața mai bonă. Mie eu-au po
vestit și părinții, am ai!at și de la 
școală, că comumr au luptai 
pentru ca noi, cop i să fim as
tăzi fericiți, să putem învăța, să 
creștem mari și să fcn folositori 
parrtei. La adunare însă, am cu
noscut mai bine «ceară luptă și 
am înțeles cum trebuie să mă 
pregătesc să devin to ositcr pa- 
irier- (ton Soccl — clasa a IV-a).

Jn adunare ni s-a spus să ur
măm exemplul utecistului Vasile 
Roaită. Eu am înțeles prin acea
sta că trebuie să învăț foarte bine,

să fiu disciplinat" (Nelu Huzicon- 
schi clasa a IV-a).

în adunările pionierești, elevii 
sînt ajutați să înfeleagă de ce 
învățătura este o îndatorire patri
otică, cum trebuie să învețe, cum 
să-și ajute colegii, lată ce ne spu
ne Mindruf Silvia, din detașamen
tul nr. 7, despre adunarea cu te
ma : „De ce învățăm și cum în
vățăm". „Adunarea la care am 
participat ne-a ajutat să înțelegem 
că învățăm pentru a fi folositori 
patriei, că ceea ce învățăm astăzi 
la școală ne va folosi în viață. 
La adunarea pionierească eu am 
învățat cum pot folosi mai bine 
timpul pentru pregătirea lecțiilor, 
pentru ca să-mi pot ajuta și cole
gii rămași în urmă la învățătură. 
După această adunare, eu am aju
tat-o la învățătură pe colega mea 
Paul Raf* a. Ea și-a îndreptat no
tele și a devenit pionieră".

despre aduna’ea cu tema : 
„Cmsfeșfe-fi cravata**, au amintit 
mulți ponreri. La a ce ar 5 adunare 
ei au învățat ce înseamnă culca
rea roșie a cravatei, ce smboli- 
zează cele trei cobori și cum tre
buie păstrată și cinstită cravata de 
pionier.

Despre adb.năr' interesante 
ne-au vorbit și dm^gioțu care par
ticipă la ele și-i ajută pe pionieri 
și instructori să le pregătească, 
luliana Scrieru, dirigintă la clasa 
a Vf-a A, de exemc'u, înainte de 
o adunare p omenească le-a po
vestit topi .'or despre pionierul 
sovietic Pav k Morozov. A aju
tat-o apoi pe președinta detașa
mentului să-i scrie unei pioniere 
din Kirov. La puțin timp, pionierii 
au avut o bucurie: o pionieră 
sovietică le-a trimis o ilustrată cu 
monumentu! hri Pavlik Mcrozov. 
Copiii au povestit tof ce știau 
despre Pavlik Morozov, despre 
prietenia pe care au legat-o cu 
pionierii sovietici ?i celorlalți co
legi din alte clase.

La sfîrșiiul fiecărei foi de hîrtie 
pe care pionierii și-au scris răs
punsul la întrebarea noastră, au

Tînăra Ioana Horfolomeu de la secția ringuri a Fabrica 
de postav Buhuși este una din fruntașele secției ie lupta 
pentru îmbunătățirea calității firelor și buna organizare c 

locului de muncă.
Foto: N STELOR1AN

consemnat și o propunere. Citind 
aceste propuneri, concluzia este 
evidentă: copiii vor ca tematica 
adunărilor să fie mai largă, lată, 
de pildă, pionierii mai mici cer 
povestiri și ghicitori, cei din cla
sele a V-a și a Vl-a excursii ima
ginare, sau adunări despre viața 
ți activitatea lui Aurel Vlaicu, a- 
dunări cu teme științifice, iar cei 
din clasa a Vll-a propun mai mul
te adunări pe teme de morală. Ei 
doresc să cunoască cum trebuie 
să te comporți în societate, ce 
înseamnă politețea, care trebuie 
să fie conduita unui tînăr care 
crește intr-o țară socialistă. Pio
nierii doresc să cunoască înde- 
ap-oape viața și activitatea pio
nierilor sovietici.

Ținutul natal și împrejurimile 
pot fi cunoscute și cu ajutorul a- 
dunărilor cu temă organizate în 
urma unor excursii și vizite. Ex
cursii imaginare s-ar putea orga
niza nu numai pe hartă, ci și cu 
ajutorul ilustratelor din diferite 
colțuri ale țării, pe care pionierii 
să le adune în albume. Albumele 
pot fi mereu îmbogățite prin co- 
responde cu pionierii din alte 
orașe ale Jrii noastre și din alte 

țări prietene. Alți pionieri propun 
că ar fi interesant ca o adunare 
cu temă să fre organizată chiar în 
incinta unei fabrici sau uzine, 
după vizitarea acesteia, sau în aer 
liber, după o excursie bine or
ganizată etc.

Ca să-și atingă scopul, aduna
rea trebuie să fie rezultatul unei 
îndelungi pregătiri. Din răspunsu
rile pionierilor, re ese clar dorința 
acestora de a participa efectiv la 
pregătirea adunării. Fiecare pio
nier trebuie să facă ceva : să în
vețe o poezie, un cîntec, să scrie 
o compunere, să caute în ziare și 
reviste materiale despre tema a- 
duaăfii pionierești etc. E o dorinjă 
îndreptățită și 
să-i dea curs, 
rească trebuie 
țelor copiilor, 
copii. în felul
avea eficacitate mai mare, 
loere educativă puternică.

instructorul trebuie 
Adunarea pionie- 

să răspundă cerin
ță fie pregătită de 
acesta adunarea va 

o va-

ILAR I A CHIȚIMIA

Iași 
con-
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Fotbal

categoriile 
semigrea și grea. O 
victorie a repurtat

b.p. O. 
Ghior- 
b. ab.

Box
Numeroși spectatori au a- 

sistat în sala ,,Sider urgistul" 
din Hunedoara la prima 
reuniune pugilistică rezerva
tă boxerilor din 
mijlocie, 
frumoasă

Viitoorele cadre de muncitori sînt pregătite cu multă grijă. In atelierul Școlii profesio
nale textile și pielărie din Capitală, tinerele Paiaschiva Munteanu și Florica Voicu, au 

prilejul de a aplica în practică cele asimilate la cursuri.

Duminică se vor disputa jocurile 
primei etape a returului campio
natului categoriei A de fotbal și 
mai multe intilniri contînd pen
tru „Cupa R.P.R.". în cadrul cam
pionatului, In Capitală sînt pro
gramate două meciuri : Dinamo— 
Dinamo Pitești (stadion Dinamo 
ora 16) și Progresul—Jiul Petrila 
(stadion Giulești ora 16). în țară 
au loc întîlnirile : Petrolul Plo
iești—Steaua ; Minerul Lupeni— 
Rapid ; U.T. Arad—Metalul Tîrgo- 
viște ; Știința Timișoara—Dinamo 
Bacău și Știința Cluj—Steagul 
Roșu.

Cluburile organizatoare ale a- 
cestor intilniri vor lua măsurile ne
cesare pentru curățirea terenurilor 
de zăpadă, aslgunnd condiții nor
male de desfășurare a meciurilor.

tînărul sportiv timișorean 
Paul Mentzel, care l-a învins 
la puncte pe constănțeanul 
Gh. Neagu, finalist al cam
pionatului țării de anul tre
cut. La cat. semigrea, P. Deca 
(Craiova) a dispus la puncte 
de gălățeanul Șt. Cojan, iar 
M. Nicolau (Iași) a fost de
clarat învingător prin desca
lificarea lui Hie Ivan (Cîm- 
pulung Muscel).

Alte rezultate: mijlocie: 
I. Monea (București), b. p. V. 
Vlădescu (Ploiești) ; Em. loa- 
novici (Cluj), b. ab. I. To- 
pală (Medgidia); grea : V. 
Mariuțan (București); 
Cioloca (Galați) ; M. 
ghioni (Hunedoara) ; 
I Rahău (Constanța).

Baschet
Intre 25 și 29 aprilie va 

avea loc la Bologna un mare 
turneu internațional de bas
chet rezervat echipelor de 
juniori. La acest turneu 
participă echipele selecțio
nate ale RK Cehoslovace, 
H.P. Polone, Franței, Italiei, 
Turciei și Spaniei. în prima 
zi sînt programate următoa
rele intilniri: R.S. Ceho
slovacă—Franța ; Italia-Spa- 
nia ; Turcia—R.P. Polonă.

Cu eîtva timp în urmă, un 
afiș modest anunța studen
ții Institutului de petrol, 

gaze și geologie-București, despre 
inițiativa comitetului U.T.M. și a 
Consiliului Asociației Studenților 
de a alcătui o formație de estradă. 
Peste cîteva zile, instructorii for
mației, Valeriu Lazarov și Paul 
Ghentzer de la Radioleleviziunea 
romînă, au cunoscut un număr 
apreciabil de amatori: studenți 
romîni, cubanezi, indonezieni, po
lonezi, vietnamezi, algerieni, bo
livieni și brazilianul Nelson Al
ves.

c.

recomande

IVANOV

iul special cu pri- 
> revistă a foma- 

studențești din

selecționarea soliștilor 
instrumentiști s-a trecut 

Primele spectacole

ale 
or- 
de

( se 
stu-

ARAMBAȘA
student

După 
vocali și __ ...
la repetiții. F‘ 
s-au bucurat de succes. Formația 
a cucerit premii’ 
lejul trecerii în 
fiilor artistice 
acest an.

Ridicarea calificării în discuția tinerilor
bu, maistru de schimb. 
Ion Theil, membru în 
biroul U.T.M. pe sec
ție și alții, au arătat 
în cuvîntul lor că mai 
sînt tineri, ca 
Traian, Dinu 
Corbeanu

califică- 
s-au 
pre-

SERGIU
prim secretar al Comi

tetului orășenesc 
U.T.M. Hunedoara

r i e t e n i e

Producții sporite 
de lapte

Z
ilele trecute, la 
secția mecanică 
a Combinatului 

siderurgic Hunedoara 
a avut loc o adunare 
generală a organiza
ției de bază U.T.M. 
Ordinea de zi : „Ri
dicarea calificării ti 
nerilor". Din referatul 
prezentat de biroul 
orqanizației de bază 
U.T.M., cît și din dis
cuțiile purtate a reie
șit că, frecventînd 
cursurile de ridicare a 
calificării, majoritatea 
din cei 72 de cursanți 
își însușesc cunoștin
țele predate și obțin 
rezultate frumoase în 
producție.

Tinerii Ciprian Sîr-

fiease. Astfel, s-a ho
tărît organizarea a 
noi cursuri de ridi
care a calificării care 
să cuprindă toți ti
nerii, să se repartize
ze tineri care au o 
calificare mai slabă 
pe lingă muncitori cu 
o bogată experiență 
în producție, iar pen
tru cei ce urmează 
cursurile serale 
școlii medii să se 
ganizeze cicluri 
conferințe și să li

să 3 
dieze cărți tehnice.

Barna 
Aurel, 

Ecaterina 
care, manifestînd de
zinteres față de ridi
carea calificării lor 
profesionale, lipsesc 
de la cursuri, în pro
ducție realizează lu
crări de calitate slabă, 
iar biroul organizației 
U.T.M. n-a luat mă
suri pentru ajutorarea 
lor.

Pentru îmbunătăți
rea muncii în dome
niul ridicării _ 
ni, în adunare 
făcut propuneri

In urmă cu un an, la în
demnul tinerei zooteh- 
niciene Nestor Didina 

de la G.A.S. Drăgânești, secția 
Gherghița, regiunea Ploiești, 
tinerii crescători de animale 
din sectorul zootehnic s-au 
angajat să realizeze pe fiecare 
cap de vacă furajată o pro
ducție de 3.200 litri de lapte. 

Studiind în colectiv cărți și 
broșuri de zootehnie și apli- 
cînd cu strictețe un program 
științific de hrănire și alimen
tare a vacilor, tinerii crescă
tori de animale au reușit să 
obțină nu 3.200 de litri lapte 
pe cap de vacă furajată, ci 
3.400 litri.

încurajați de acest rezultat, 
tinerii îngrijitori de animale 
de la secția Gherghița și-au 
propus ca în acest an să de
pășească cu mult producția de 
lapte realizată în anul trecut

La construcția noului local 
de școală

Centrul universitar 
găzduiește faza finală a 
cursului formațiilor artistice 
ale studenților din Cluj, Tg. 
Mureș, Galați și din localita
te. In cursul zilei de vineri 
au sosit toate formațiile, 
care, începînd de astăzi, vor 
evolua în fața publicului 
spectator din frumosul oraș 
moldovenesc. Toate formațiile: 
echipele de teatru, corurile, 
echipele de dansuri, orches
trele de muzică populară și 
ușoară au și făcut repetiții 
pe scenele pe care vor trăi, 
începînd de astăzi, emoțiile 
concursului. în localitate s-au 
făcut intense pregătiri care 
vor încununa cu succes acea
stă tradițională manifestare 
universitară.

Formațiile artistice ale ce
lor 4 centre universitare, 
formații care cuprind peste 
g» oe student; și studente.

Vor prezenta interesantele lor 
programe pe scena modernă 
a Casei de cultură a tinere
tului, inaugurată de curind, 
precum și pe scena Casei de 
cultură a sindicatelor. Con
cursul începe astăzi cu poe
mul festiv închinat partidu
lui, prezentat de studenții 
Institutului medico-farmaceu- 
tic din Iași. După amiază, 
formația de teatru a Centru
lui universitar Galați pre
zintă piesa ,«Scurtă convor
bire* a scriitoarei sovietice 
V. Levidova. To: în cursul 
zilei de astăzi se vor prezen
ta în fața juriului și a pu
blicului spectator formațiile 
artistice ale centrului univer
sitar Cluj și anume : corul, 
echipa de dansuri, brigada 
artistici și orchestrele de mu
zică populară și ușoară.

IOAN N. CHIȚU

Pregătirile pen
tru începe
rea construc

ției noului local de 
școală din Odobești 
au început. Pe lo
cul unde se va înăl
ța școala se aduc 
materialele 
sare.

Vestea că 
edificiu de

împodobi orașul 
lor a constituit un

nece-

un nou 
cultură

bloc ta carterul

Ziarul „Scinteia tineretului" 
organizează in cinstea aniversării 
a 40 de ani de la crearea Uniunii 
Tineretului Comunist din Romînia

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 
lll-lea 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 
calitate superioară, pentru creșterea producției 
productivității muncii, pentru reducerea prețului 
cost.

Invităm participanții la concurs să reflecte in 
crările lor contribuția tinerilor de Ia sate, mobilizați 
de organizațiile U.T.M., sub conducerea organizațiilor 
de partid, la încheierea procesului de colectivizare a 
agriculturii, la consolidarea economică-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 plnă la data 

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

SF A
(Urmare din pag. l-a)

recolte bogate. In prezent, se 
cară gunoi pe cîmp, se am
plasează motoarele de irigat 
grădina, se pregătesc materia
lele de construcții.

Și în fața organizației 
U.T.M. din gospodăria a- 
gricolă colectivă din Fulga 
de sus s-au ridicat probleme 
deosebite, generate de colecti
vizarea întregului sat, de noile 
sarcini ce stau în fața gospo
dăriei colective, la îndeplini
rea cărora sînt datori să par
ticipe toți tinerii colectiviști. 
Față de cei 16 utemiști ciți 
cuprindea organizația îna
inte, acum muncesc în gospo
dărie cîteva sute de utemiști 
și tineri. Sub conducerea or
ganizației de partid, organiza
ția U.T.M. are ca principală 
sarcină educarea comunistă a

Țigana I Gatatf.

Foto 1 B. 2GCULESCU

TUL V ECINI

prilej de mîndrie 
pentru elevii școlii 
medii din Odobești. 
care au hotărît ca 
la construcția noii 
Școili șă-și aducă și 
ei contribuția prin 
muncă patriotică. 
Pmă acum ei au 
stivuit deja peste 
60.000 de cărămizi 
și au depozitat alte 
diverse materiale.

ț S-au evidențiat în 
‘ mod deosebit ute- 

miștii Ilie Tănase, 
Rodica Popescu. 
Nică Petre, Leon- 
tina Neagu, Gheor- 
ghe Manole, Tincxi- 
ța Neamțu și întreg 
colectivul clasei a 
Vll-a A.

ROȘU SA VA 
elev

Școala medie ni. 4 cu pxo-
-9j>șcial _ educați»

■fialc#j Galați. La bară iixă 
Mihălidis GheOrgheos din 
clasa a X-a A, campion 
regional școlar la gimnastică 
categoria Iî-a senioii, pregă- 

tindu-s® pentru finală.
Foto : O. PLECAN

întrecere 
in „cetatea de

Sub procentul 
admis

Reducerea rebutului sub 
coeficientul admis constituie

foc“
de 
de

muncă o 
economi-

Popa de

in multe locuri 
însemnată sursă 
sire a metalului.

Inginerul Mircea
la turnătoria de fontă ne re
comandă pe cîțiva dintre 
fruntașii luptei pentru cali
tate și economii Chiac Ale
xandru și echipa sa au eco
nomisit în acest an. peste 2700 
kg metal prin reducerea re
butului. Szabo Ștefan și echipa 
sa au lucrat anul acesta fără 
rebuturi, economisind 377 kg 
metal

Marele combinat reșițean 
are numeroși gospodari. In 
întrecerea pentru sporirea 
producției și îmbunătățirea ca
lității produselor întregul ti
neret, alături de încercațij si- 
derurgiști și metalurgiști re- 
șițeni, luptă pentru realiza
rea de cît mai multe economii.

LOR
tuturor tinerilor colectiviști, 
cultivarea dragostei lor față 
de gospodărie, a grijii și răs
punderii față de munca în
credințată. în ajutorul acestei 
organizații, comitetul raional 
l-a trimis pe instructorul 
Gheorghe Trupoiu. El a aju
tat comitetul, comunal U.T.M. 
să se ocupe îndeaproape de 
întărirea politică și organiza
torică a acestei organizații de 
bază U.T.M. In prezent se 
desfășoară munca de consti
tuire a organizațiilor U.T.M. 
pe brigăzi. În adunările aces
tora se aleg birourile U.T.M., 
se stabilesc planuri de măsuri 
privind organizarea activități
lor educative, menite să ducă 
la mobilizarea activă a tutu
ror tinerilor colectiviști, la 
munca de consolidare econo
mică a gospodăriei colective. 
Astfel, comitetul U.T.M. a

conducerii gospodă- 
tineri care să lu- 

in sectorul zootehnic

propus 
riei 7
creze
iar 12 utemiști în brigada le
gumicolă. Dintre ei, utemistul 
Stelian St. Jărcălău a fost tri
mis la școala de brigadieri le
gumicoli, utemista Ioana Go
gonea a fost aleasă șefă a 
unei echipe legumicole, iar 
alți doi utemiști, care vor lu
cra in sectorul zootehnic, au 
fost trimiși la un curs de ca
lificare.

Deși se află în perioada de 
reorganizare a sa, organizația 
de bază U.T.M. poate iniția o 
serie de alte activități menite 
să contribuie la cultivarea 
dragostei tineretului față de 
gospodăria colectivă, la educa
rea lui în spiritul disciplinei, 
a dorinței de a munci acolo 
unde o cer interesele gospo
dăriei, de a cunoaște și apli-

ca in practică regulile agro
tehnice înaintate. S-ar putea 
organiza, de pildă, intilniri 
intre tineri și tovarăși din 
conducerea gospodăriei care 
sa le vorbească despre pers
pectivele de dezvoltare a 
G.A.C., despre viitorul lumi
nos care-i așteaptă, ar putea fi 
invitați tineri colectiviști din 
gospodăriile mai vechi din 
raion, care să le împărtășeas
că din experiența lor în creș
terea animalelor, a păsărilor 
etc. De asemenea, ar trebui 
luate măsuri mai operative 
pentru organizarea unor acti
vități cultural-educative care 
să aibă ca subiect munca în 
G.A.C., contribuția pe care o 
poate aduce tineretul la în
tărirea economică, organiza
torică a G.A.C,



U.R.S.S. va continua să depună toate eforturile
pentru un acord cu privire la dezarmare

CuvMarea lui N. S. Hrușciov la întîlnirea cu alegătorii

DE PESTE
HUTAREtoF

MOSCOVA 16 (Agerpres). 
TASS transmite: La 16 mar
tie, șeful guvernului sovietic, 
N. S. Hrușciov, s-a întîlnit în 
sala Palatului Congreselor din 
Kremlin cu alegătorii din cir
cumscripția electorală Kalinin 
care l-au propus candidat la 
funcția de deputat în Sovie
tul Suprem al U.R.S.S.

în sala Palatului Congrese
lor s-au adunat peste 6.000 
de persoane — muncitori, in
gineri, oameni de știință șl 
cultură, funcționari, studenți.

Apariția în prezidiu a con
ducătorilor partidului și statu
lui sovietic, în frunte cu 
N. S. Hrușciov, a fost întâm
pinată cu aplauze furtunoase.

La adunare a luat cuvîntul 
mandatarul alegătorilor Ivan 
Kulaghin, maistru la uzina 
„Secera și Ciocanul". Caracte- 
rizînd pe candidatul în ale
geri, Nikita Sergheevici Hruș
ciov, Kulaghin a spus că șeful 
guvernului sovietic a străbă-

tut un drum glorios de la sim
plu muncitor la prim-secretar 
al C.C. al P.C.U.S., președinte 
al Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S. „Iată de ce lui 
Hrușciov îi sînt apropiate gîn- 
durile și aspirațiile fiecărui 
om sovietic".

Kulaghin a chemat pe ale
gătorii din circumscripția e- 
lectorală Kalinin a capitalei 
să voteze în unanimitate în 
ziua alegerilor de la 18 mar
tie pentru talentatul organiza
tor și clarvăzătorul om 
stat, Nikita Hrușciov.

Au luat, de asemenea, 
vîntul medicul Anastasia 
mina, acad. Alexandr Ișlinski, 
mecanicul Alexandr Bogomo
lov, studenta Tamara Krupen- 
nikova de la Institutul de e- 
nergetică din Moscova.

In fața alegătorilor Nikita 
Hrușciov a rostit apoi o cu- 
vîntare întâmpinată cu căl
dură de către asistență.

de

cu- 
Fo-

MOSCOVA 16 (Agerpres) 
rea sa rostită la întîlnirea 
ția electorală Kalinin din 
spus printre altele:
Țara noastră a pășit prima 

pe calea construcției socialiste 
și comuniste. Acum socialis
mul nu mai este un vis, o 
idee ademenitoare îndepărta
tă. El a devenit o realitate, în
săși viața noastră. Nu în vii
tor, ci chiar acum, socialismul 
dă popoarelor unor țări în
tregi care au pășit pe calea 
nouă a dezvoltării societății, 
mari bunuri materiale și spi
rituale.

Numai un orb nu vede că 
comunismul s-a consolidat te
meinic pe pămînt, că viitorul 
este al comunismului, că vic
toria este a comunismului!

Țara noastră a pășit acum 
într-o etapă nouă a dezvol
tării sale. La Congresul al 
XXII-lea al Partidului Co
munist al Uniunii Sovietice a 
fost adoptat Programul con
struirii comunismului care 
este numit manifestul comu
nist al epocii contemporane.

Comunismul constituie o 
primejdie reală pentru forțe
le reacțiunii, pentru acei care 
ar dori să mențină societatea 
omenească într-o stare de an
chilozare, să mențină în ță
rile capitaliste dominația ca
pitalului monopolist, exploa
tarea omului de către om. 
Sistemul mondial socialist 
crește permanent, își sporeș
te forțele.

Propagandiștii și ideologii 
modului de viață burghez din 
Statele Unite — a spus N. S. 
Hrușciov în continuare — se 
fălesc că în alegerile lor în 
Congres își pun candidatura 
două persoane. Ei prezintă 
aceasta drept manifestarea a- 
proape supremă a democra
ției. Dar chiar și americanii 
spun că practic nu există nici 
o diferență între partidele de
mocrat și republican. Ambele 
exprimă interesele claselor ex
ploatatoare.

Candidați la alegerile de de- 
putați în Sovietul Suprem sînt 
muncitori de la întreprinderi 
industriale și sovhozuri, 
hoznici, oameni 
medici, 
ingineri, 
tanți ai forțelor armate ale 
țării noastre, activiști de 
partid și sindicali — a spus 
N. S. Hrușciov.

în Statele Unite ale Ame- 
ricii și în celelalte țări im
perialiste, în Congres, în par
lament, majoritatea covîrși- 
toare o constituie reprezen
tanții capitalului monopolist.

Luînd cuvîntul în fața oa
menilor muncii, candidații 
pentru funcția de deputat al 
Sovietului Suprem își împăr
tășesc gîndurile în mod cinstit 
și sincer alegătorilor. Nimeni 
din noi nu promite rîuri de 
lapte și miere, nu se ocupă cu 
proclamarea unor asemenea 
lozinci electorale cu neputin
ță de tradus în viață.

Oamenii sovietici cunosc 
bine starea de lucruri din 
țară. întreaga viață a statu
lui nostru are un caracter des
chis și democratic. Partidul și 
statul se consultă întotdeauna 
cu poporul, împreună cu po
porul elaborează planurile de 
înaintare continuă, trasează 
căile spre îndeplinirea aces
tor planuri.

Iată de ce aș vrea să vă 
spun și astăzi, tovarăși, că 
victoria noastră în construc
ția comunistă nu va veni de 
la sine, sau cum se ~ spunea 
în vechime, nu va cădea ca 
mana din cer.

în cei patru ani care au tre
cut de la ultimele alegeri, am
ploarea și ritmul progresului 
nostru au crescut și mai 
mult.

Dacă ritmul mediu anual al 
creșterii producției industriale 
în S.U.A. a fost în acești pa
tru ani de 2,2 la sută, în U- 
niunea Sovietică el a fost de
10.1 la sută. Producția de oțel 
a crescut la noi în această 
perioadă cu 19,6 milioane 
tone, adică cu 38 la sută, iar 
în S.U.A. s-a redus cu 14,3 
milioane tone, adică cu 14 la 
sută. Extracția de petrol a 
sporit în U.R.S.S., din 1957 
pînă în 1961, cu 67,7 milioa
ne tone, adică cu 69 la sută, 
iar în S.U.A. ea crescut nu
mai cu 1 la sută.

In ultimii patru ani, numă
rul muncitorilor și funcționa
rilor a crescut la noi cu 
12.900.000 de oameni, adică cu
24.2 la sută. în Uniunea So
vietică nu mai există de mult 
șomaj.

In Statele Unite ale Amen- 
cii însă, numărul șomerilor a 
sporit în această perioadă,cu 
1,9 milioane oameni, formînd

col- 
de știință, 

profesori, scriitori, 
agronomi, reprezen-

TASS transmite: în cuvînta- 
cu alegătorii din circumscrip- 

Moscova, N. S. Hrușciov a

o uriașă armată de 5.000.000 
de oameni. In afară de aceasta 
milioane de americani sînt șo
meri parțiali.

Timpurile se schimbă, și a- 
cum nu numai oamenii de 
știință și businessmanii ame
ricani, ci și însuși președin
tele Kennedy recunoaște că 
înaintăm mai rapid decît ei. 
Acum la ei există discuții nu
mai în legătură cu termenii 
cînd îi vom depăși. Ei și, n-au 
decît să discute. Viața va de
monstra cine are dreptate — 
nu a mai rămas mult pînă 
atunci.

Numai în ultimele patru 
luni (noiembrie 1961—februa
rie 1962) în țara noastră — 
a spus N. S. Hrușciov — 
s-au produs aproape de două 
ori mai multe produse indus
triale decît în decursul primu
lui cincinal, sau mai mult 
decît în decursul întregului 
an 1950.

N. S. Hrușciov a arătat apoi 
că succese serioase au fost 
obținute în acești ani și în 
domeniul agriculturii.

în ultimii patru ani achizi
țiile de stat la carne au spo
rit cu 45 la sută, la lapte — 
cu 38 la sută. Toate acestea 
sînt desigur bune, dar ritmul 
atins în dezvoltarea agricultu
rii nu ne mai poate satisface.

Plenara din martie a C.C. 
al P.C.U.S. a trasat căi con
crete pentru ca mărețul Pro
gram al construirii comunis
mului să fie îndeplinit cu 
succes și în domeniul produc
ției agricole.

N. S. Hrușciov a comunicat 
că în decurs de patru ani ve
nitul național al țării a cres
cut cu 33 la sută, iar calculat 
pe cap de locuitor — cu 29 
la suta. In această perioadă 
în Statele Unite ale 
venitul național a 
numai cu 9 la sută, 
culat pe cap de locuitor doar 
cu 2 la sută.

In continuare vorbitorul s-a 
referit la importantele măsuri 
sociale înfăptuite în UJLS.S. 
în ultimii ani, printre care 
trecerea muncitorilor și func
ționarilor la ziua de lucru de 
7 și 6 ore, paralel cu creșterea 
salariilor lor, creșterea uriașă 
a construcției de locuințe. 
(Numai în ultimii cinci ani 
50 de milioane de oameni so
vietici — aproape un sfert 
din întreaga populație — s-au 
mutat în case noi!).

Partidul nostru consideră 
că sensul întregii sale activi
tăți este să traducă în viață 
mărețele idei ale lui Lenin — 
construirea societății comu
niste, asigurarea unei păci 
trainice și echitabile, satisfa
cerea deplină a tuturor cerin
țelor materiale și spirituale 
ale poporului.

Acestui țel nobil îi sînt su
bordonate planurile concrete 
expuse în programul nostru, 
planurile de creare a bazei 
tehnice materiale a comunis
mului, de dezvoltare a indus
triei și agriculturii, științei și 
culturii, pentru a asigura pe 
această bază în Uniunea So
vietică cel mai înalt nivel de 
trai al poporului în compara
ție cu orice țară a capitalis
mului.

Principala cucerire a po
liticii noastre externe — a 
spus N. S. Hrușciov în conti
nuarea cuvîntării sale — și 
oamenii sovietici se pot mîn- 
dri cu ea ca și cu îndeplini
rea cu succes a planurilor eco
nomiei naționale — este pacea 
care însoțește construirea des
fășurată a societății comuniste 
în țara noastră.

Este adevărat că situația 
din lume continuă să fie 
complicată și încordată. Cercu
rile agresive ale puterilor im
perialiste, speriate de succe
sele țărilor socialiste, n-au re
nunțat la ideea de a folosi ar
mele. Dar au apus de mult 
vremurile cînd ei se puteau 
deda nestingheriți la acțiuni 
arbitrare pe plan internațio
nal. Acum imperialiștii sînt 
nevoiți să procedeze cu multă 
luare-aminte. în vremurile 
noastre trebuie să fii nebun 
ca să dezlănțui un război îm
potriva țărilor socialismului. 
A proceda în acest fel ar în
semna pentru imperialiști a 
se sinucide, deoarece noi dis
punem de mijloace suficiente 
pentru a zdrobi pe orice agre
sor.

O culme Importantă, se 
poate spune dominantă, care 
trebuie cucerită în calea spre 
o pace trainică — a spus N. S.

Americii 
crescut 

iar cal-

Hrușciov — este încheierea Tra
tatului de pace cu Germania și 
rezolvarea pe această bază a 
problemei Berlinului occiden
tal.

N. S. Hrușciov a spus că 
măsurile de apărare luate de 
guvernul R.D.G. în august 
trecut la frontiera cu Berli
nul occidental, au constituit o 
realizare serioasă datorită că
reia Uniunea Sovietică, Repu
blica ~ 
toate 
Putut 
un tratat de pace de pe po
ziții și mai trainice.

Guvernul sovietic — a spus 
vorbitorul — a declarat că nu 
se cramponează de unele ter
mene fatale ale încheierii 
Tratatului de pace cu Ger
mania.

Guvernul sovietie nu pre
cupețește timpul și efortu
rile pentru a convinge pu
terile occidentale să ia par
te la reglementarea pașnică a 
problemei germane. Dar tre
buie să se spună foarte clar 
că cei ce speră în tergiversa
rea la infinit a rezolvării a- 
cestei probleme importante 
greșesc în mod serios. Ea tre
buie să fie rezolvată și va fi 
rezolvată.

N. S. Hrușciov a comunicat 
că Uniunea Sovietică și S.U-A. 
întrețin de timp destul de în
delungat contacte în probleme 
referitoare la Tratatul de pace 
cu Germania.
spune 
ricani 
blocul 
ca să 
aceste 
o poziție lucidă.

N-aș vrea să intru în amă
nuntele schimbului de păreri 
care are loc, deoarece el nu 
s-a încheiat încă. Voi spune 
doar că, după cum se vede, 
poate să treacă mult și bine 
pînă să se găsească un limbaj 
comun cu partenerii noștri.

In locul complexului de pro
bleme care se pun în cadrul 
reglementării pașnice, pro
bleme care sînt bine cunos
cute și printre care trebuie 
să amintim recunoașterea 
respectarea drepturilor su
verane ale R. D. Germane, 
partenerii noștri văd numai 
problema accesului în Berli
nul occidental. Iată într-ade- 
văr că din cauza copacilor 
nu vezi pădurea.

Arătînd că în decursul ulti
milor ani Uniunea Sovietică 
a dat mereu dovadă de iniția
tivă în căutarea rezolvării 
problemei dezarmării, N. S. 
Hrușciov a subliniat că o Îsk 
țelegere fa problema dezarmă
rii este pncbCă ProbabZ. 
fașă. că șt fa present =co> 
poiistri orfan — * 
vorbitorul — no au rewitM 
la perspectiva de a se fczbc- 
găți de pe urma osci 
război. Aceasta fi 
să înțeleagă just roiul fatal 
fB OB»1 joacă-

Au trecut de mult tlmpo- 
rile cînd S-U-A. se poteau eca- 
sidera invulnerabile fa răzbex. 
apărate de uriașele spa: ata 
oceanului împotriva «eCfam- 
lor militare de pe alte eocn- 
nente. In condițiile actuale «te 
sînt la fel de vulnera r le ea 
și toate celelalte țări de pe 
globul pămîntesc.

In prezent situația se schim
bă și mai mult. Oamenii noștri 
de știință și inginerii noștri an 
creat o nouă rachetă inter
continentală. pe care au de
numit-o globală. Această ra
chetă este invulnerabilă pen
tru arma antirachetă.

Clica militară din S.U-A. 
ar vrea să se înconjoare cu 
un fel de barieră împotriva 
unei contralovituri din par
tea Uniunii Sovietice. Pentru 
aceasta ea a creat un sistem 
de instalații radar și de aite 
instalații cu scopul de a în
cerca să intercețr.eze din zbor 
rachetele care trec, de exem
plu, peste Polul Nord, adică 
pe linia cea mai scurta.

Noile rachete globale pot 
să zboare în jurul globului 
pămîntesc în orice direcție și 
pot lovi oricare țintă fixată. 
Exemplul zborurilor ravelcr 
cosmice „Vostok-1" și ^Vos- 
tok-2“ ilustrează precizia cal
culelor.

Așadar, 
cație și 
prevenire 
pierdut însemnătatea, deoare
ce rachetele pot ajunge pe te
ritoriul S.U.A. nu din direc
ția spre care sînt orientate 
aceste instalații. Pe semne, nu 
întîmplător avionul spion a- 
merican „U-2“ a lui Powers 
zbura din Pakistan în spre 
Sverdlovsk pentru a vedea a- 
ceastă regiune, presupunînd 
că acolo se află bazele rache
telor noastre intercontinen
tale. După calculele lor. a- 
ceasta este cea mai scurtă li
nie pentru bombardarea teri
toriului S.U.A. cu rachete 
intercontinentale. Dar chiar 
dacă s-ar admite că militar:: 
americani au avut dreptate 
în calculele lor, acum aceste 
calcule ale lor nu mai sînt 
bune de nimic. Noi putem 
lansa rachete nu peste Polul 
Nord, ci în direcția opusă. 
După cum se spune în popor, 
tu îl aștepți să-ți vină pe ușă. 
iar el intră pe fereastră. In 
condițiile existenței rachetei 
globale, mijloacele de preve
nire și-au pierdut, în genere, 
însemnătatea.

Prevenirea cea mai eficien
tă a exterminării in masă a 
oamenilor în focul unui război 
nuclear o constituie un acord 
cu privire la dezarmare, în
cetarea cursei înarmărilor șl

Democrată Germană, 
țările socialismului au 
continua lupta pentru

Nu se poate 
că reprezentanții ame- 

și aliații S.U.A. din 
N.A.T.O. care participă, 
zicem așa, indirect la 
contacte se situează pe

sistemul de radiolo- 
alte mijloace de 
creat de S.U-A. și-a

la distrugerea uriașelor stocuri 
de arme deja existente. Uniu
nea Sovietică a depus și 
continua să depună toate e- 
forturile pentru a obține a- 
ceasta.

Referindu-se la începerea la 
Geneva a lucrărilor Comite
tului celor 18 state pentru de- 
zermare, N. S. Hrușciov a de
clarat că guvernul sovietic va 
depune toate eforturile pentru 
ca Comitetul pentru dezar
mare să realizeze succes în 
activitatea sa.

Nu poate fi însă trecut cu 
vederea un fapt care umbreș
te serios perspectivele trata
tivelor de la Geneva. In aju
nul convocării Comitetului 
celor 18, președintele S.U.A. a 
declarat că a adoptat hotărî- 
rea de a efectua o serie de 
experiențe nucleare în atmo
sferă; Aceasta a fost aprecia
tă în întreaga lume ca o lo
vitură grea dată Comitetului 
celor 18, ca o nouă expresie 
a liniei agresive în domeniul 
politicii externe.

Este de înțeles pentru ori
cine că. dacă Statele Unite 
vor efectua o nouă serie de 
explozii experimentale în at
mosferă. iar ele efectuează 
de pe acum explozii subtera
ne, Uniunea Sovietică va fi 
nevoită să răspundă la aceas
ta prin efectuarea unor expe
riențe proprii. De aceea, efec- 
tuînd experiențe cu arma nu
cleară. guvernul S.U.A. nu va 
dobîndi avantaje militare.

Regretăm că guvernul 
S.U-A. a găsit cu cale să a- 
dopte hotărîrea de a relua 
experiențele nucleare. El și-a 
asumat o răspundere serioasă 
în fața popoarelor lumii.

Guvernul sovietic a propus 
o bază bună în vederea unui 
acord cu privire la interzice
rea experiențelor cu arma nu
cleară. Noi am DroDus ca pen
tru control să fie folosite mij
loacele naționale de care dis
pun de pe acum statele pen
tru detectarea exploziilor nu
cleare.

Fiecare explozie se află, de 
fapt, sub controlul nu numai 
al UJLS.S. și S.U.A., ci și al 
altor state, inclusiv state neu
tre, dintre care mai multe dis
pun, de asemenea, de apara
taj pentru detectarea explo
ziilor nucleare. Se intențio
nează însă să ni se impună 
un asa-zis sistem internațio
nal de control care să “ 
instalat pe teritoriul nostru 
si care, sub firma controlului, 
s-ar îndeletnici cu spionaj, cu 
culegerea de informații mili- 
tare Nu vnen accepta nici
odată aceasta — a ssl^faiat 
dfa non X S. Hrușcorr.

SEsi H sumta permite 
ăetectarea expuccEer mocie»- 
•e scbteraae cu smjtaate rat- 
txcale de eontroL Sî sef 
im becărft să dovedim că, 
atunci efad reprezentanți po- 
terZor occidentale vorbesc fa- 
tr-una despre imoosibZitatea 
detectării expkxr'Por subtera
ne. H spun un neadevăr.

Recent fa Unfanea Sovieti
că a fost efectuată o explozie 
nnrierf subterană, deși' pînă 
arm nu am efectuat aseme
nea explozii. Si ce s-a întîm- 
c2at? Aproape în aceeași zi, 
Comisia pentru energie ato- 
r-m a S.U-A. a declarat că 
SUAL ra detectat efectuarea 
xznei exn’orii nucleare subte
rane fa Uniunea Sovietică.

Acest hem dovedește, o 
- - “ ’ ~ ’■ interzice
rea ex*erieatHar ea arma nu
cleară este friaaiă nu de ela
borarea mi sistem de con
trat ei de lfasa de dorință a 
puterilor accidentale de a ac
cepta ia acord ea privire Ia 
interzicerea experiențelor nu- 
eleare.

în S.U-A. mon-opcliștii pro
pagă pe scară argâ -teorii- 
potrivit cărora res'rea ți
nui acord asupra dezarmării 
poate produce haos în viața 
economică și financiară a ță
rii. dezarmarea dfad o lovitură 
ireparabZă economiei ameri
cane. Ei încearcă să sugereze 
oamenilor că, dacă ar înceta 
producția de arme, ar apare 
noi milioane de șomeri care 
nu vor putea găsi o utilizare 
a forțelor lor in ramurile ci
vile ale industriei. Aceasta 
este o înșelare monstruoasă a 
maselor.

Ideologii imperialismului în- 
fățșează lupta noastră pentru 
dezarmare ca o manevră tac- 
ticâ. declarind că un acord cu 
privire la dezarmare ar fi a- 
vantajos numai Uniunii So
vietice, țărilor socialiste și ar 
aduce prejudicii S.U-A. și a- 
liațflor lor. In întrecerea eco
nomică dintre cele două sis
teme sociale. UJLS.S. va fo
losi și mai deplin toate posi
bilitățile penfau dezvoltarea 
economiei sale, dacă ea va re
profila spre ramurile civile 
mijloacele folosite in prezent 
în scopuri militare.

Raționind astfel, ideologii 
imperialismului nu-și dau, 
probabil, seama de faptul că 
o asemenea recunoaștere con
stituie o sentință severă pro
nunțată împotriva imperialis
mului. împotriva orînduirii 
capitaliste perimate, care si
lește masele populare să-și ri
sipească forțe și mijloace ma
teriale uriașe nu spre binele 
dezvoltării omenirii, ci în da
una acesteia.

Considerăm programul de 
dezarmare generală și totală 
ca un mandat din partea po
porului sovietic, un mandat 
din partea alegătorilor dat 
conducătorilor partidului și 
guvernului. Puteți fi siguri că

va

de

nu vom slăbi lupta pentru în
deplinirea acestui mandat.

Există oameni care prezintă 
sau nejust sau denaturează in
tenționat poziția Uniunii So
vietice în problemele dezar
mării. Ei afirmă că chemările 
noastre la dezarmare sînt 
dăunătoare și chiar pericu
loase deoarece aceste chemări 
aduc, chipurile, prejudicii po
poarelor care luptă pentru e- 
liberarea lor de sub jugul co
lonial, și acelor popoare care 
și-au cucerit independența 
politică dar nu s-au eliberat 
încă în întregime de domina
ția capitalului monopolist 
străin.

Noi am considerat și consi
derăm că popoarele care nu 
s-au eliberat încă din lanțu
rile colonialismului își pot ob
ține eliberarea lor numai prin 
lupta, inclusiv prin luptă ar
mată. Acele popoare care s-au 
eliberat își pot apăra indepen
dența, de asemenea, numai 
prin luptă, înarmîndu-se pen
tru a da o ripostă colonialiști
lor înarmați pînă în dinți, 
imperialiștilor. N. S. Hrușciov 
a spus că Uniunea Sovietică 
acordă un ajutor economic 
considerabil, inclusiv un aju
tor în armament, acelor state 
care ni se adresează cerînd 
sprijin în lupta împotriva im
perialiștilor și colonialiștilor, 
in lupta pentru consolidarea 
independenței lor.

Cînd chemăm la dezarmare 
și luptăm pentru aceasta noi 
avem în vedere că trebuie să 
dezarmeze toate statele și în 
primul rînd acelea care po
sedă arma cea mai ucigătoare 
— arma nucleară. Oare nu 
este clar că una din princi
palele cauze pentru care im
perialiștii nu acceptă dezar
marea este aceea că ei nu vor 
mai putea să domine alte po
poare? Dezarmarea ar folosi 
nu celor care înăbușă liber
tatea popoarelor, ci popoarelor 
insele care duc o luptă dreap
tă pentru eliberarea lor.

Pe noi ne bucură succesele 
mișcării mondiale de eliberare 
națională. In pragul cuceririi 
libertății și independenței na
ționale se află eroicul popor 
Algerian. Sperăm că tratati
vele care au loc în prezent 
vor duce la satisfacerea nă
zuințelor îndreptățite ale po
porului algerian și la instau
rarea păcii în această parte a

Lupta popoarelor coloniale 
ri dependente pentru liberta
tea Iar națională — a spus 
vjgbiîog jI — nu este nici pe 
departe încheiată.

Cotar portughezi în
cearcă să înece in singe miș
carea de eLberare națională in 
Angola. Intrigile imperialis
mului internațional în Congo 
derm din ce in ce mai rafi
nate. Clica militară americană 
s-a asociat în războiul nede
clarat împotriva patrioților 
vietnamezi.

N. S. Hrușciov a calificat 
drept legitimă cererea guver
nului Indoneziei de a elibera 
teritoriul din totdeauna indo
nezian — Irianul de vest

Imperialiștii americani de
clară în vorbe că sînt pentru 
constituirea unui Laos inde
pendent care să promoveze o 
politică de neutralitate. Dar 
tocmai după ce guvernul lao
țian a declarat că Laosul va 
promova o politică de neutra
litate, Statele Unite ale Ame
rica au format așa-numitul 
guvern al rebelilor, au înar
mat forțele reacționare și le 
sprijină în prezent.

Nu există nici o justificare 
a politicii agresive pe care o 
duce S.UA față de Cuba — 
a declarat N. S. Hrușciov. Dar 
oricît ar turba imperialiștii, 
poporul cuban va învinge pen
tru că el își apără libertatea 
și independența sa. De partea 
lui este simpatia și sprijinul 
tuturor țărilor socialiste, tu
turor popoarelor iubitoare de 
libertate. Uniunea Sovietică a 
acordat și va acorda un spri
jin multilateral luptei juste a 
Republicii Cuba.

Uniunea Sovietică pășește 
într-un singur front cu cele
lalte țări socialiste. Arma 
noastră puternică, forța noas
tră constă în prietenia și coe
ziunea țărilor socialiste. A- 
ceasta este o chezășie sigură 
a înaintării noastre cu succes, 
una din cele mai importante 
condiții pentru menținerea 
unei vieți pașnice pe pămînt.

(Sublinierile aparțin 
redacției)
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LUCRĂRILE COMITETULUI
CELOR 18 STATE PENTRU DEZARMARE

GENEVA 16 — De la tri
misul Agerpres, N. Puie ea: 
Sub președinția lui V. David, 
ministrul Afacerilor Externe 
al Republicii Socialiste Ceho
slovace a avut loc la 16 mar
tie în sala Consiliului din Pa
latul Națiunilor, a treia ședință 
ordinară a Comitetului celor 
18 state pentru dezarmare.

In cursul acestei ședințe au 
luat cuvîntul miniștrii de Ex
terne ai Braziliei, Italiei și 
Cehoslovaciei, adică ai unor 
țări reprezentând toate 
trei grupuri principale 
state ale lumii contemporane.

Primul vorbitor, Santiago 
Dantas, ministrul Afacerilor 
Externe al Braziliei, s-a ocu
pat în mod special de aspec
tele economice ale problemei 
dezarmării, precum și, după 
cum s-a exprimat el de pro
blema securității specifice a 
țărilor care nu dispun de arma 
nucleară.

Referindu-se în continuare 
la necesitatea de a se inter
zice experiențele nucleare, 
ministrul Afacerilor Externe 
al Braziliei a subliniat că este 
posibil ca fără crearea vre
unui sistem special de con
trol să se exercite un control 
eficient asupra experiențelor 
efectuate sub apă, în atmos
feră și în Cosmos. El a cerut 
să se încheie fără alte amî- 
nări un acord privind înce
tarea acestor experiențe.

A. Segni, ministrul Afaceri
lor Externe al.......... *
de asemenea, 
rapid pentru 
pericolul unui război nuclear 
și să nu se înceteze eforturile 
cit timp nu va fi realizată o 
dezarmare generală, totală ?i 
controlată. Totuși, după pă-

cele 
de

Italiei, a cerut, 
să se acționeze 
a se înlătura

la baza unui acord 
domeniu ar trebui

rerea lui, 
în acest 
să stea propunerile prezentate 
de către D. Rusk, reprezentan
tul S.U.A., în discursul său 
de la 15 martie, care abat de 
fapt Comitetul de la rezol
varea sarcinii sale principale.

Ultimul a luat cuvîntul la 
ședința din 16 martie V. Da
vid, ministrul Afacerilor Ex
terne al R. S. Cehoslovace. 
Este întru totul firesc — a 
spus el — că popoarele tutu
ror țărilor — printre ele și 
popoarele Republicii Socialiste 
Cehoslovace — privesc cu spe
ranță apropiatele tratative.

Proiectul guvernului U.RS.S., 
a spus V. David în continuare, 
corespunde întru totul tuturor 
principiilor consemnate în de
clarația comună sovieto-ame- 
ricană și prevede înfăptuirea 
în timpul cel mai scurt a de
zarmării generale și totale sub 
un strict control internațional. 
De aceea, după părerea noas
tră, el reprezintă cea mai 
bună bază pentru tratative 
concrete în cadrul comitetu
lui la elaborarea proiectului 
de tratat cu privire la dezar
marea generală și totală.

In același timp reprezentan
tul cehoslovac a subliniat că 
delegația lui este dispusa să 
examineze cu seriozitate și a- 
tenție și alte proiecte, în mă
sura în care ele asigură înde
plinirea sarcinii principale a 
Comitetului, și anume realiza
rea unui acord cu privire la 
dezarmarea generală și totală 
sub un control 
sigur.

Din păcate, 
David, sîntem 
să constatăm 
despre care a

internațional

a declarat V. 
totuși nevoiți 
că proiectele 

vorbit în șe-

dința noastră de ieri D. Rusk, 
secretarul de stat al S.U.A., 
nu ne oferă siguranța că a- 
ceastă sarcină va fi îndepli
nită, deoarece este vorba din 
nou, în fond, despre propuneri 
referitoare la măsuri izolate, 
în condițiile cărora amploarea 
controlului ar întrece cu 
mult amploarea măsurilor po
sibile în domeniul dezarmării.

Propunerile deosebit de im
portante prezentate de șeful 
delegației sovietice la confe
rința de la Geneva se bucură 
de un larg ecou atât în cercu
rile ziaristice de aici cit și în 
presa occidentală în general. 
Ele au fost apreciate ca cel mai 
clar și cuprinzător program 
de dezarmare din cite au fost 
prezentate pînă acum, subli- 
niindu-se în același timp spi
ritul lor realist și concret.

O impresie din cele mai 
profunde a produs la Geneva 
cuvîntarea rostită de șeful 
guvernului sovietic, N. S. 
Hrușciov, la întâlnirea de vi
neri cu alegătorii, în cadrul 
căreia el a reafirmat dorința 
guvernului U.R.S.S. de a face 
totul ca activitatea Comitetu
lui celor 18 să fie încununată 
de succes. Nici unui observa
tor de bună credința nu-i 
poate scăpa adîncul umanita
rism și consecventa grijă pen
tru viitorul omenirii d? care 
este pătruns programul sovie
tic de dezarmare generală și 
totală sub un 
internațional.

In ședința de 
cut propunerea 
Comitetului să 
cadrul unor tratative neofi
ciale. Comitetul se va întruni 
din nou luni la 10, ora locală.

strict control

vineri s-a fă- 
că lucrările 

continue și în

Puternicul ecou internațional 
al planului sovietic de dezarmare 

generală și totală
ROMA 10. — Coresponden

tul Agerpres transmite: Pla
nul sovietic de dezarmare ge
nerală și totală prezentat la 
Geneva de ministrul de Ex
terne al UJLS.S. în ședința 
din 15 martie a Comitetului 
celor 18 state se află în cen
trul atenției opiniei publice 
din Italia.

„Noul plan sovietic prevede 
lichidarea totală a mijloace
lor de ducere a războiului, a- 
nunță ziarul „Unita" în titlul 
său pe toată pagina întîi.

Relevînd importanța planu
lui sovietic de dezarmare ge
nerală și totală ziarul „Paese"

subliniază că el „se caracte
rizează prin claritate și pre
cizie în timp ce propunerile 
americane sînt obscure și 
confuze".

Presa burgheză italiană a- 
cordă, de asemenea, o atenție 
deosebită planului sovietic de 
dezarmare generală și totală. 
„Proiectul sovietic — scrie 
„II Messaggero" — definește 
măsurile care ar putea duce 
într-un termen relativ scurt 
la eliminarea tuturor arma
mentelor statelor, de la ra
chete și pînă la puști simple.

La rîndul său „II Popolo", 
organul Partidului democrat-

Program de schimburi cultural-științifice 
romîno-italiene

ROMA 16 (Agerpres). — In
tre 12 și 15 martie s-a întru
nit la Roma o comisie mixtă 
romîno-italiană, care a înche
iat un program de schim
buri cultural-științifice și teh
nice între cele două țări, pe 
perioada 1 aprilie 1962 — 30 
iunie 1963.

Delegația romînă a fost con
dusă de Pompiliu Macovei, tri
mis extraordinar și ministru 
plenipotențiar al R. P. Ro
mine în Italia, iar delegația 
italiană de Giorgio Ciraolo, 
ministru plenipotențiar, direc
tor general adjunct al Direc
ției culturale din Ministerul 
Afacerilor Externe italian.

Cu ocazia discuțiilor, ambele 
părți au constatat cu satisfac
ție dezvoltarea favorabilă a 
relațiilor culturale romîno-ita- 
liene.

In programul semnat se pre
văd, printre altele, schimburi 
de delegații de profesori uni
versitari, oameni de știință, 
cercetători și specialiști, schim
buri între instituțiile științifice 
din R. P. Romînă și institu
țiile similare din Italia, acor-

darea reciprocă de burse de 
studii și specializare, turnee 
de formații artistice, organi
zarea de gale cinematografice, 
expoziții etc. Părțile s-au în
țeles ca la expirarea termenu
lui prevăzut să se încheie o 
nouă înțelegere privind dez
voltarea schimburilor cultu
rale dintre cele două țări.

creștin, subliniază că „planul 
prezentat de Gromîko la Ge
neva este și mai concret decît 
planul sovietic de acum doi 
ani, iar înfăptuirea sa este 
posibilă".

★
ATENA 16 (Agerpres). — 

Proiectul sovietic de tratat cu 
privire la dezarmarea genera
lă și totală constituie o im
portantă contribuție la cauza 
destinderii încordării interna
ționale și realizării dezarmă
rii generale și totale — scrie 
la 16 martie ziarul grec 
„Avghi".

Influentul ziar burghez „E- 
leftheria" atrage, de aseme
nea, atenția asupra caracte
rului practic al propunerilor 
sovietice și subliniază că ele 
urmăresc realizarea dezarmă
rii generale și totale într-un 
termen concret.

★
GENEVA 16 (Agerpres) 1— 

Presa elvețiană acorda un amplu 
spațiu expunerii principalelor pre
vederi ale proiectului de tratat 
sovietic cu privire la dezarma
rea generală și totală, prezentat 
la 15 martie.

„Tribune de Lausanne" subli
niază că propunerile sovietice do
vedesc bunăvoința autorilor lor.

In U.R.S.S. a fost lansat un nou
satelit artificial al Pămîntului

>

Să înceteze represiunile împotriva

ln baza legii fasciste Mctarran autoritățile americane
i-au arestat pc Gus Ball și Benjamin Davis

NEW YORK 16 (Agerpres). 
— TASS transmite: La 15 
martie au fost arestați, pe 
baza legii McCarran, Gus 
Hali și Benjamin Davis, con
ducători ai Partidului Comu
nist din S.U-A. In legătură cu 
aceasta Partidul Comunist din 
S.U.A. a dat publicității o de
clarație în care înfierează a- 
restarea lui Gus Hali și Ben
jamin Davis, caracterizînd a- 
ceastă acțiune ca o „lovitură 
dată libertăților politice alg 
tuturor americanilor".

Ziua în care au fost arestați 
Gus Hali și Benjamin Davis 
este calificată în declarație ca 
„o zi funestă pentru toți ame
ricanii".

w

NEW YORK 16 (Agerpres).- 
Conducătorii Partidului Co
munist din S.UA, Gus Hali 
și Benjamin Davis, aruncați 
în închisoare în baza legii 
antidemocratice McCarran, au 
fost eliberați provizoriu pe 
cauțiune.

MOSCOVA 16 (Agerpres). 
— TASS transmite: La 16 
martie în Uniunea Sovietică 
a fost lansat un satelit arti
ficial al Pămîntului. In con
formitate cu calculele prelimi
nare satelitul s-a plasat 
o orbită cu un perigeu 
217 km și un apogeu 
980 km.

Perioada de revoluție a 
telitului este de 96,35 minu
te. Unghiul de înclinație a 
planului orbitei satelitului în 
raport cu planul ecuatorului 
este de 49 grade.

La bordul satelitului au 
fost instalate aparataj știin
țific, un sistem radioteleme- 
tric și un post de radioemisie, 
care lucrează pe frecvențe de 
20,003 și 90,018 Mhz.

Observațiile asupra sate
litului și recepționarea date
lor telemetrice se efectuează 
de către punctele terestre ale 
unui complex de comandă și 
măsurători, situate pe terito
riul Uniunii Sovietice.

Satelitul artificial al Pă
mîntului a fost lansat în ca
drul programului 
rare a păturilor 
ale atmosferei și 
cosmic, pentru a 
plinire, în cursul 
de la diferite 
din Uniunea Sovietică vor fi 
lansați o serie de sateliți arti
ficiali ai Pămîntului.

Noul program al acestor 
cercetări prevede :

studierea concentrației par
ticulelor încărcate în ionosferă

pe 
de 
de

sa-

de explo- 
superioare 

a spațiului 
cărui înde- 
anului 1962 

cosmodromuri

în scopul cercetării propagă
rii undelor radio ;

studierea fluxurilor corpus- 
culare și a particulelor de 
mici energii ;

studierea compoziției sub 
raport energetic a centurilor 
de radiații din jurul Pămîntu- 
lui pentru aprecierea perico
lului radiațiilor în cursul zbo
rurilor cosmice de lunga du
rata ;

studierea compoziției pri
mare a razelor cosmice și a 
variației intensității lor ;

studierea cîmpului magne
tic terestru ;

studierea radiației de scurtă 
lungime de undă a Soarelui 
și a altor corpuri cosmice ;

studierea paturilor superi
oare ale atmosferei;

studierea efectului substan
ței meteoritice asupra elemen
telor de construcție a obiec
telor cosmice;

studierea repartiției și for
marii sistemelor noroase în 
atmosfera terestra.

In afara de aceasta, vor fi 
încercate și verificate mai 
multe elemente de construc
ție a aparatelor cosmice.

Vor fi date publicității co
municate separate cu privire 
la lansarea sateliților din a- 
ceastă serie.

In urma înfăptuirii progra
mului stabilit, oamenii de 
ință sovietici vor dobîndt 
posibilități de studierea 
zicii păturilor superioare 
atmosferei și spațiului cosmic.
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