
s-a încheiat colectivizarea agriculturii
Comitetului Central 

al Partidului Muncitoresc Romin 
Tovarășului Gheorghe Gheorghiu-DejComitetul regional de partid și Sfatul popular regional Suceava raportează Comitetului Central al Partidului încheierea colectivizării agriculturii în regiunea noastră.Cele 376 gospodării colective din regiune cuprind 204.156 familii de țărani și dețin 473.183 ha teren.Pășind pe calea gospodăriei colective, țărănimea din regiune și-a arătat încrederea nestrămutată în politica partidului nostru de construire a socialismului la sate și de întărire continuă a alianței muncitorești-țărănești.O influență covîrșitoare au avut asupra țăranilor muncitori realizările gospodăriilor colective în sporirea producției agricole și a veniturilor colectiviștilor. Gospodăriile colective din regiune au obținut anul trecut, în medie, la hectar 1.810 kg grîu, 2.470 kg porumb boabe, 18.000 kg sfeclă de zahăr — producții mult superioare față de cele realizate de întovărășirile agricole și gospodăriile individuale. Un număr de 48 G.A.C. au realizat peste 2.000 kg grîu la hectar, 65 G.A.C. — peste 2.500 kg porumb boabe la hectar, iar 11 G.A.C. au recoltat peste 25.000 kg sfeclă de zahăr la hectar.Succese importante au fost obținute în dezvoltarea sectorului zootehnic. Față de anul 1960, efectivele de animale proprietate obștească ale gospodăriilor colective au crescut în anul 1961 la taurine de 3,4 ori, Ia porcine de 2,2 ori și la ovine de 1,8 ori. Avem gospodării colective, ca de exemplu cele din Bădiuți—Botoșani și Trestiana—Dorohoi, care au realizat 2.840 și respectiv 2.897 litri lapte de la fiecare vacă furajată.Producțiile mari obținute în sectorul vegetal și animal au dat posibilitate gospodăriilor colective să valorifice, pe bază de contracte cu statul, însemnate cantități de produse, rea- lizînd anul trecut venituri bănești de peste 102 milioane lei.Cresc an de an veniturile colectiviștilor. De pildă, în gospodăriile colective din raionul Săveni valoarea zilei-muncă s-a ridicat anul trecut la peste 32 lei, din care 13 lei numerar. La G.A.C. din Știubieni valoarea zilei-muncă a fost de 41 lei, din care 18 lei numerar, iar la cea din Sîrbi de 40 lei, din care 14 numerar.Toate acestea au schimbat și schimbă continuu fața satelor din regiune. Numai în ultimii 2 ani s-au construit peste 17.000 case noi.Succesele înregistrate în dezvoltarea economică și social-
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COMITETUL REGIONAL SUCEAVA 
AL PARTIDULUI MUNCITORESC ROMÎN

SFATUL POPULAR AL REGIUNII SUCEAVA

Comitetului Central 
al Partidului Muncitoresc Romin 

1 ovarășului Gheorghe Gheorghiu-DejComitetul regional de partid și Sfatul Brașov raportează conducerii partidului tivizării agriculturii în regiunea noastră.în prezent, un număr de 123.115 familiitori romîni, maghiari, germani sînt unite_______ ______________agricole colective, care dețin 441.930 hectare teren agricol. Larg popularizate de organizațiile de partid, realizările gospodăriilor colective din regiunea noastră au arătat țăranilor întovărășiți și cu gospodărie individuală calea spre belșug. în anul 1961, gospodăriile colective din regiunea noastră au realizat, în medie, la hectar cu 300 kg grîu și cu aproape 3.000 kg sfeclă de zahăr mai mult decît întovărășirile agricole. Un număr însemnat de gospodării colective au obținut peste 2.000 kg grîu la hectar.Folosind condițiile prielnice existente în regiune, gospodăriile colective au dezvoltat creșterea animalelor. Față de anul 1960, numărul animalelor proprietate obștească a crescut anul trecut cu 24.600 bovine, din care 13.500 vaci și ju- ninci și cu 21.360 porcine.Din vînzarea produselor agricole, gospodăriile colective obțin însemnate venituri bănești. Anul trecut, media veniturilor bănești la suta de hectare a fost de 128.000 lei. Fondul de baza al gospodăriilor colective a ajuns la peste 310 milioane lei, reprezentînd o creștere de peste 70 milioane lei față de 1960. Un număr de 88 de gospodării colective sînt milionare și multimilionare.Dezvoltarea gospodăriilor colective a dus la creșterea veniturilor colectiviștilor. Anul trecut, la gospodăria colectivă din Tg. Secuiesc valoarea zilei-muncă a fost de 56 lei, la cea din Stupini — de 41 lei, la Racovița — 34 lei, Hăl-chiu — 33 lei. Din veniturile realizate, mii de colectiviști și-au construit case noi, mulți și-au cumpărat mobilă etc.Agricultura colectivizată a regiunii noastre dispune de o puternică bază tehnico-materială și de numeroși specialiști. Muncitorii, inginerii și tehnicienii din industria regiunii noastre muncesc cu elan pentru a da agriculturii socialiste tot mai multe mașini și îngrășăminte chimice.în numele comuniștilor și al tuturor oamenilor muncii din regiunea Brașov, mulțumim călduros conducerii partidului nostru pentru îndrumarea și ajutorul prețios acordate în munca pentru dezvoltarea economică a regiunii noastre.Colectivizarea agriculturii deschide largi perspective de

popular regional încheierea colec-de țărani munci- în 441 gospodării

Proletari din toate țările, uniți-vă!

cîntei
tineretului
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Cu aceste două regiuni, colectivizarea agriculturii a fost încheiată în întreaga țară. Sar
cina pusă de Congresul al 111-lea al P. M. R. a fost realizată cu aproape patru ani înainte de 
termen.

Acum țărănimea colectivistă își concentrează toate forjele și mijloacele pentru efectuarea în cele mai 
bure condiții a lucrărilor agricole de primăvară, pentru sporirea continuă a producției agricole vegetale și 
animale, pentru dezvoltarea economică a gospodăriilor colective.

BradIon

speranță, ani, încredere, luni, avlnt.

sat în sat soarele-am umblat, soarele, luna,mie de nopți, mie de zile încâ una.
deplin»țârii mine, venit

dimineața Acestei zile Au tresărit Toate apele In cîntec cu Și munții-auSă-și împartă Măreția cu noi, Munții cei vechi Și munții cei noi Ai furnalelor Cu fruntea de piatră Cu soare lichid Clocotind jos în vatră. Jucau scînteile-n jur Ca stelele Absorbite-n fîntîni.

Șl euvintele-șl jucau inelele. Cuvintele cîntecului Așteptat de veacuri.Cu De Cu De Cu De-aceste Fremătătoare Ultime zile. Cuvinte pe care, Inimă, Zi-le 1Sîntem în larg.Departe în larg, Pămîntul țârii E astâzi o mareCe leagănă mii de corâbllCutezătoare,Cu steagul izbînzii Arzînd la catarg.
Brigăzi științifice la sate

Brigăzile științifice ale Fi
lialei regionale S.R.S.C, Cri- 
șana au vizitat zilele acestea 
pe colectiviștii din 24 de sate 
în care s-a încheiat recent 
colectivizarea agriculturii. In 
fața a mii de săteni, membrii 
brigăzilor au vorbit despre 
importanța aplicării metode
lor agrotehnice în cultivarea 
pămintului pentru obținerea 
unor recolte bogate, despre 
avantajele dezvoltării ferme
lor zootehnice, pomicultura, 
viticulturii și altor ramuri de 
producție. Discuțiile despre 
primele rezultate obținute în 
organizarea muncii și a pro
ducției în noile G.A.C., filme
le documentare cu subiecte 
din agricultură au completat

programul întîlnirilor dintre 
oamenii de știință și colecti
viști.

După încheierea colectivi
zării regiunii, Filiala S.R.S.C. 
a luat măsuri pentru sporirea 
numărului 
fice.

brigăzilor științi-

(Agerpres)

așter- 
le-am

Aspect de muncâ de la Trustul de utilaj greu — stația reparații nr. 2. din Capitala
Foto : AGERPRES

nsemnările 
nute aici 
notat la Hlăpești, 
in raionul Piatra 
Neamț, în 
nea în care 
petrecut.Dimineața. Scăldate în lu

mina lunii întîrziate pe cer, 
casele și salcîmii par de cre
tă. Ferestrele proiectează dîre 
subțiri pe zăpadă. La porți a- 
tîrnă ramuri verzi de brad, 
înfipte acolo, după cum spune 
Gheorghe Fodor, în ajunul 
inaugurării gospodăriei co
lective, către începutul lunii 
martie. Dinspre munții învă- 
luiți în negură curge vîntul 
zorilor, rece. Străbatem uli
țele înguste spre sediul gos
podăriei. Președintele, scund, 
îndesat, cu căciulă brumărie, 
înaintează ca prin apă. Mi- 
roaose a brad și a tizic ars. 
Știu că undeva în neguri 
străjuie Ceahlăul și cîntă 
Ozana cea frumos luminată, 
și am nostalgia Moldovei lui 
Creangă și a lui Sadoveanu. 
Cînd va ieși soarele, Ceahlăul 
se va arăta, îmi închipui, cu
prins în inele de ceață.

— Privești. Moldova, zîm- 
bește Fodor. Care Moldovă o 
știi dumneata însă, nu mai

ordi- 
s-au

(Agerpres)

71Jul
Tractoare 

pentru agriculturăpe rampa Uzinelor de trac- din Brașov a fost expediat acestea un nou lot de frac- pentru agricultură.la începutul anului și pînă unitățile socialiste din agri- la aceste
De foare zilele toareDeacumcultură au primit deuzine mai mult de 2.000 de tractoare și însemnate cantități de piese de schimb pentru mașinile agricole.Pentru a sprijini desfășurarea în bune condiții a lucrărilor agricole de primăvară, constructorii de tractoare s-au angajat să livreze 1.000 de tractoare înaintea termenului stabilit.

A început 
concursul cultural 
artistic studențesc

Din primul an — recolte mari. Cîțiva din membrii tinerei gospodării agricole colective din comuna Stîngăceaua, raionul Strehaia, regiunea Oltenia, se sfătuiesc cu inginerul agronom în legătură cu măsurile necesare pentru obținerea unei producții de 5000 kg porumb boabe la hectar în cultură neirigată, de pe suprafața de 30 hectare.Foto; AGERPRES

Fânuț Neagu

este. în Pipirig, la bunicul 
David Creangă, huruie son
dele zi și noapte. La Săvi- 
nești, la Uzinele chimice - 
relon, rolan — cînd intri în 
secții calci pe covoare olte
nești. Altădată erau acolo la 
Săvinești numai ripi, ceva ca 
un cîmp de instrucție prăpă
dit, bun să-și frece burta pe 
el amărîții de recruți. Că și 
noi, ca să te pun în temă, ce 
așteptam noi pe atunci în pri
măvară ? Mergeam, pe dealul 
Comei și căutam rodul pă
mîntului. Știi ce-i aia rodul 
pămîntului ? E o buruiană, 
ceva ca un ardei lunguieț, 
cornul caprei, cum i se spune 
pe la noi. Iese odată cu brîn- 
dușele. 11 smulgi, dai foile ta 
o parte și vezi ce prevestește 
anul. Sub foi, găsești un știu
lete cit un degetar. un stru
gure, un spic, toate mici, mici 
de tot, și clădite una peste 
alta. Ne uitam : dacă știule- 
tele de porumb era mai răsă
rit, ne repezeam tot satul să 
semănăm porumb. Credința 
pămîntului. Din tată-n fiu, 
toți căutam rodul pămîntului

și umblam cu botul în pămînt 
ca hîrciogii. Rodul pămîntu
lui ne mințea. Chiar cînd spu
nea de porumb, de orzoaică 
sau de vinul frăguță că vor 
fi din belșug, ne mințea. Sute 
de ani, aici am făcut agricul
tură după rodul pămîntului 
și după stele. Cărți minci
noase, ducă-se naibii, că par
că și pămîntul se vorbise cu 
moșierul și cu ai lui. Iar 
acum, la inaugurare, știi 
ce-au cerut oamenii ? Trac
toare, cărți, mașini, agronomi. 
Toți vor tractoare, cărți, ma
șini, agronomi.Ora 10. Vasile Caia, pre
ședintele cooperativei, dă in
dicații achizitorului care ur
mează să plece la Piatra 
Neamț pentru comandă de 
mărfuri.

— Ceri cărbune de lemn, 
auzi ? ! Ne-au trimis cărbune 
industrial, la noi nu sînt for
je, fierarii noștri au niște a- 
mărîte de foaie, oricît ar su
fla în ele, carbu iele indus
trial nu se încinge Și noi 
avem de reparat pluguri, că
ruțe, semănători.

Tînărul Nicolaie Dumitru strungar la Fabrica de rulmenți din Bîrlad este cunoscut în secția reparații mecanice din care face parte pentru ajutorul pe care-1 acordă elevilor de la școala profesională. îndrumați Nicolae Cornea Școala lingă fabrică își îmbogățesc de zi cunoștințele profesionale
îndeaproape tinerii Stoianovici și Zicâ elevi în anul III la profesionala de pe

UCENICII DIN IAȘI 
ÎN TIMPUL LIBER

zl
Fier vechi 
oțelăriilorComitetul organizației bază U.T.M. de la Trustul de utilaj greu, stația nr. 2, din Capitală, acordă deosebită a- tenție colectării fierului vechi. Tinerii de la această întreprindere au colectat și predat I.C.M., între 1 și 15 martie a.c., cantitatea de 34.000 kg. fier vechi.S-au evidențiat în mod deosebit utemiștii Nițescu Ion și Cioabă Constantin-mecanici, Cîrjan Victor-instalator, Călin Stan-electrician, precum și Conache Constantin, excava- torist.Organizația U.T.M. de T.U.G., stația 2, se ______printre organizațiile U.T.M. fruntașe din raionul Z.__l__Bălcescu în colectarea fierului vechi.

de

la situeazăNicolae
ION FERARU 

corespondent

proape 200 de vizitatori ascultă atenți explicațiile. Privirile copilărești aleargă în jurul cămăruțelor mici, mobilate modest, în care totuls-a păstrat așa cum a fost odinioară. Aici a trăit eroul comunist llie Pintilie, care și-a închinat viața cauzei Cîfe lucruri această zi rișfilor, sdb iVizitatorii memoriale Pintilie" ! în Școlii de meserii profesională strucții din Vizita aceasta vor uita, așa cum n-au uitat bojdeuca povestitorului din Humu- lești și alte numeroase locuri memoriale vizitata în bătrînul oraș — lași.In aceeași zl i-am înfîlnit pa frații Galeru, Dumitru și Vasile, pe Vasile Alisfar și pe mulți alf’i elevi în fața televizorului. Alții erau pe terenul de sport sau la film. De la început, am putut înțelege cum își petrec timpul liber elevii acestei școli. Activita-

i clasei muncitoare, noi n-au aflat ei în despre lupfele cefe- conducerea partidului. Casei* i.llis sînt elevi primul an al ficontași, n-ocum n-au uitat boj-

tea culturală și sportivă este atotcuprinzătoare și atractivă.Uneori, brigada artistică de agitație susține spectacole în fața colectivului școlii, alte ori se organizează programe artistice urmate de dans. Echipa artistică a școlii a obținut locul I la concursul cultural-sportiv, iar corul locul III. Duminica se vizionează în colectiv diferite spectacole de operă sau teatru, filme. în mare parte acestea sînt urmate de discuții. Alte
Raid 

anchetă

ori se organizează convorbiri în legătură cu originea și e- senfa de . ' “ religiei, pămîntului, și visele, rea avutului etc. pentru folosirea re-
clasă a originea somnul păstra- obșfescAcfivifafea _ creativă și educativă a timpului liber este desigur mai complexă decît am putut-o prezenta în a- ceste rînduri. Totuși, în aceasta școală sînt încă destule posibilități nefolosite. Elevii au sugerat deja cîteva acțiuni care este necesar să fie organizate : concursuri despre perspectivele de dezvoltare ale regiunii lași, despre lași — centru de cultură, seri distractive și altele.

Sîmbătă dimineața în noua și 
frumoasa sală a Casei de cultură 
a tineretului din lași s-a inaugu
rat etapa finală a concursului formațiilor cultural-artistice studen
țești organizată în cinstea celei 
de a 40-a aniversări a U.T.C.-ului 
și a celui de al Vlll-lea Festival 
mondial a| tineretului și studen
ților de la Helsinki. După festivi
tatea de deschidere, echipa ar
tistica a Institutului medico-larma- 
Ceufic din lași a prezentat 
,,Poem închinat partidului", o reu
șită realizare a unui entuziast co
lectiv. Aproape 20 de minute în 
șir după terminarea spectacolului, 
sutele de spectatori au aplaudat 
și aclamat pe realizatorii monta
jului liferar-artisfic închinat parti
dului.

Un frumos succes 'au înregistrat 
și formațiile artistice ale centru
lui universitar Cluj care au pre
zentat la Casa de cultură a sin
dicatelor un bogat și variat' pro
gram de coruri, dansuri, muzică 
populară și ușoară precum și pro
gramul brigăzilor artistice de la 
Universitatea Babeș-Bolyai și de 
la I.M.F. în cursul zilei de du
minică formația de teatru a Insti
tutului Politehnic din Cluj va pre
zenta poemul dramatic „Cîntecul 
vîntului", de Alexandru Misarin, iar 
formația de teatru a I.M.F. lași va 
intra în concurs cu poemul dra
matic „Viață nouă“ după A. 
Makarenko. în acest timp 
de cultură a sindicatelor 
volua formațiile de cor, și orchestra din centrele 
sitare Tg. Mureș și lași.

S. 
la Casa 
vor e- 
dansuri 
univer-

IOAN N. CHIȚU

"s DAR DUMINICA?

Noi rețele 
de drumuri forestiere

Fruntași în întrecereMinerii, tehnicienii și inginerii trustului minier „Ardealul* obțin zi de zl noi succese in întrecerea socialistă. Astfel, In primele 2 luni ale acestui an, trustul minier „Ardealul" ■ dat peste plan cărbune brut, 810 6.260 tone lignit,tone

în după-amiaza unei zile

« Nu-mi dă, tovarășe Caia. 
Spune că nu vor șoferii să 
încarce cărbune de lemn. 
Cărbunele ăsta murdărește 
mașinile, cică.

— Zău ?! Ia întreabă-l tu 
pe tovarășul Anghel (tovară
șul Anghel e președintele 
U.R.C.C.), întreabă-l așa : To
varășe Anghel, șoferii sînt 
muncitori disciplinați, li s-a 
dat lor dispoziție să încarce 
cărbune de lemn și n-au 
vrut ? Tovarășe Anghel, alia- 
ții muncitorilor au nevoie de 
cărbune de lemn, 
gospodărie colectivă, 
nia de primăvară 
ușă, birocrații să nu 
ei... Adică spune-i 
nevoie de cărbuni, 
buni de lemn nu 
aici, ești membru 
prima sarcină pe 
trasează 
aduci cărbune de

— Am înțeles, 
buni de lemn nu

— Așa, colectivistule. 
grijă să nu gonești caii, 
întoarcere brigadierul o să

au făcut 
campa- 

bate la 
creadă 

că avem 
fără car
te întorci 

colectivist, 
care 

gospodăria e 
lemn.
fără 

mă întorc.
Și

40 tone lignit deshidratat și alte produse. In același timp colectivul de muncă al acestei întreprinderi luptă pentru continua reducere a prețului de cost. De pildă, numai în luna ianuarie s-au înregistrat 136.000 lei economii Ia prețul de cost peste sarcina planificată. Exploatarea minieră „Sălajul" din Sărmășag se menține pe locul de fruntaș în întrecerea socialistă ce se desfășoară în cadrul trustului.

de sîmbătă am vizitat Grupul școlar petrol-chimie. Aici învață peste 630 de ucenici. Pe mulți i-am găsit în școală.— Ce fac elevii în această după-amiază, l-am întrebat pe tovarășul Eugen Colman, secretarul comitetului U.T.M.— Au program administrativ.— Și altceva ?— Unii au meditații, alții...— Ce fac duminica ?— Pleacă în oraș... lată dar că timpul liber de
LIDIA POPESCU 
C. SLAVIC

Rețelele de drumuri forestiere din țara noastră pătrund an de an pînă în cele mai îndepărtate masive păduroa- se. Ritmul mediu de construcție a acestor drumuri a crescut în ultimii doi ani de a- proape patru ori față de perioada anilor 1948—1959.Anul acesta se vor construi noi căi de acces în masivele păduroase pe o distanță de 1363 km, cu aproape o treime mai mult decît anul trecut, între acestea se numără drumurile de pe văile Ialomicioa- rei, Cernei, Sebeșului, Dîmboviței, Someșului Cald, Jiului, cele din munții Vrancei, Rodnei și din alte părți.(Agerpres)V. CLONDA (Continuare în pag. a 2-a)

(Continuare în pag. a S-a)
înainte de intrarea în scenă un ultim «fat. Echipa de dansuri a căminului cultural din comuna Horia, raionul Roman. Foto : N. STF.LORIAN



— Noi—în muncă, - 
în viață

Judecata Respectâ-te 
tovarășilor pe tine însuti
de muncă

secție ca 
dintre tine- 
muncitoare 

nu respec- 
„cînd

Ion Fata: 
place, fă

POȘTA EROILOR
NOȘTRI

ictorița Diaconu 
era cunoscută la 
noi în 
una 
rele 
care 
ta decît~. , 

voia ea* disciplina de produc
ție. Din această cauză nici 
sarcinile curente de producție 
nu și le îndeplinea, fapt care 
atrăgea după sine neîndeplini- 
rea sarcinilor echipei în care 
lucrează.
Ca să-ți realizezi norma de 

175 bucăți furnir controlate și 
reparate în 8 ore nu-ți trebuie 
un efort deosebit, e nevoie 
însă să-ți concentrezi atenția 
asupra lucrului, nu să umbli 
de colo-colo prin secție, nici 
să te angajezi în discuții in
terminabile.

— Victorița, li 
spuneam noi, ve- 
zi-ți de lucru... ȘgSgtfS

— Ia mai lăsați- 
mă-n pace! — ne 
spunea și pleca.

La feU de necu- 
vlindos ti răspuur 
dea și maistrului ' ’ ‘

— Dacă nu-ți 
dumneata!

Și-i arunca meșterului foaia 
de furnir,

Intr-una din zile, o altă 
membră a brigăzii i-a făcut o 
observație cu privire la ca
litatea lucrului. Victorița a 
azvîrlit cu furnirul și a lovit-o...

Așa nu mai merge, ne-am 
zis noi. O criticasem în con
sfătuirile de producție, în a- 
dunările generale U.T.M., în 
ședințele sindicale, îi explica
sem, o sfătuisem prietenește... 
Ea însă nu asculta de nimeni. 
Am cerut atunci judecarea 
faptelor ei de către Consiliul 
de judecată tovărășească din 
întreprindere după toate legi
le disciplinei noastre muncito
rești.

Ședința de judecată s-a în
trunit chiar în secția unde lu
crează Victorița. De judecat 
însă n-a judecat-o numai 
Consiliul, am judecat-o noi 
toți, tovarășii ei de muncă: I- 
linca Juvanescu, Antonie Pa- 
raschiva, Ioana Finescu, Ele
na Găitănaru, Mihai Udroiu. 
l-am explicat că respectarea 
indicațiilor date de maiștri, de 
tehnicieni, îndeplinirea sarci
nilor de plan înseamnă, de 
fapt respectarea disciplinei 
socialiste, față de a cărei în
călcare nu putem rămîne ne
păsători și pe oare n-o putem 
tolera.

La propunerea muncitori
lor, Consiliul de judecată to
vărășească a hotărît, pentru 
încălcarea disciplinei de pro
ducție, sancționarea Victoriței 
Diaconu cu retrogradarea pe 
o lună și trecerea în alt loc 
de muncă.

... Sancțiunea dată de tova
rășii de muncă a avut o in
fluență bună asupra tinerei 
muncitoare. Reîntoarsă la lo
cul său de producție ea este 
astăzi corectă, disciplinată. Ne 
ocupăm și noi mai mult de 
ea, căutăm să o atragem la 
toate acțiunile noastre educa
tive. Să sperăm că a pornit 
pe un drum bun.

MARIA TRONCEANU 
responsabilă de echipă la 

C.I.L.-Rîmnicu Vîlcea

Intr-unui din laboratoarele Institutului politehnic din CapitalăFoto : N. STELORIAN

■I m fost invitat la o 
consfătuire cu cititorii pe marginea uneia din cărțile I m Faptul ci .veni- 
mentul urma să aibă 

loc la „joia tineretului" mă pre
venea asupra vîrstei interlocutori
lor mei. încă înainte de a ajunge, 
aveam imaginea acestor tineri 
care lucrau la una din cele mai 
mari uzine textile din Capitală („7 
Noiembrie") — poate singura în
treprindere textilă numită „uzină** 
— și cum știam că cei tineri 
sînt într-un mare număr elevi ai 
școlilor medii serale și chiar stu- 
denfi, starea mea sufletească era 
determinată de conștiința existen
ței acestor calități și mă apropiam 
de el măgulit și cu dramul de 
modestie necesar.

Ajuns la club am fost cuprins 
de nedumerire văzînd mai multi 
tineri și tinere înghesuindu-se la 
intrare, ca și cum ușa ar fi fost în
cuiată. M-am uitat la ceas. Veni-

sem la timp. M-am uitat la clădi
re. Era dădirea pe care o cunoș
team. Să se fi produs o încurcă
tură î

— E închis îNu mi-a răspuns niciunul dintre 
eL Șl mai ciudat 1 Hotărît, am bă
tut. înăuntru era lumină, se auzea muzică, răzbateau rîsete, 
exclamații. Ușa s-a deschis înda
tă. Cei din spatele meu au încer
cat să la Intrarea cu asalt, l-a o- 
prit o voce liniștită, vocea bărba
tului care m-a întrebat dacă eu 
sînt ,,conferențiarul**:— De ce nu te porfi civilizat 1 

lăsîndu-mă 
așteptați o

ușa, aftîn- 
mă întorc,

Poftiți I «— mi-a spus, lă frec. Vă rog să mă 
clipă.

De cum s-a deschis du-mă în hol, fără să 
am înțeles că sala mare a clubu
lui era plină. în așteptarea „con
ferențiarului** se dansa. Ce era cu 
cei de afară î Nu mai erau locuri? 
Un club doar nu e o sală de tea
tru cu locuri strict limitate, iar numărul celor de afară nu era mare. 
Ciudat I Am rămas, deci, să văd 
despre ce era vorba.Cel ce-mi deschisese și stătea acum de vorbă cu ei, era însuși 
directorul. Directorul clubului. Un 
bărbat de vreo 35 de ani, cu o 
figură calmă, simpatica, privirea 
deschisă, dreaptă, energic, și în 
acelaș timp cu un aer de om bun, 
sincer, cumsecade.

— De ce vă încăpățînați să mă 
convingeți de ceea ce nu mă poe
te convinge r.'meni î — ergumema 
aproape cu durere. Nu e păca* de 
timpul pe care-l pierdeți 1 Y-am

în clubul nostru nu vă 
să intrafi așa.
ce, să ne ducem pînă 
ora asta să ne schim-

să vă duceți pînă aca-

spus și adineauri că așa cum sîn- 
teți nu vă dau drumul înăuntru.

Pe treptele de la intrare se pro
duse tumult. Cîțiva, nevăzufi, vo
ciferară. Nu prea convinși, dar des
tul de iritați. „în clubul nostru î"— 
strigă unul demagogic. „în clu
bul nostru nu ne dați voie să in
trăm ?* Directorul îl auzi.— Da, 
dau voie

— Dar 
acasă la 
băm î

— Oa,
să I E un sacrificiu chiar atît de 
mare să vă bărbieriți șl să vă îm
brăcat» frumos f Și I se adresă 
celui ce-l înfrunta primul : cînd ai 
ieșit din schimb î

— La 3.
— Și cit e acum î— Șase.— Ce-ai făcut pînă acum ? De ce nu te-ai dus să te schimbi? Nu 

știți că nu vă dau drumul dacă nu 
vă puneți la punct l Ce vă cer eu ? Să faceți ceva urft î Vă cer 

să vă respectați pe 
voi înșivă și pe cei- 

v4 cer să vă 
— obișnuiți cu lucrurile:-umoase, să învă- 

tați cum să apăref în lume ca oameni 
civilizați. Aici nu e bombă, e club muncitoresc. Și vo. 

nu sinteți calfe la un patron, nici 
spărgători de lemne ambulanți, 
nid camionagii particulari sau 
spoilingiri, sîntefi muncitori Intr-o 
mare uzină. Nici nu vreau să cred 
că voi sinteți aici, acum, și dis
cutați cu mine. Vreau să cred că visez urît.

Afară se făcu liniște. Atunci di
rectorul deschise ușa larg și ară
tă cu un gest sala unde se au
zea muzică. Prin deschizătura unei 
draperii se vedeau perechile dan- 
sind, rochii ușoare, colorate, pan
tofi moderni, cu tocuri înalte și 
subțiri, costume bine croite.

— Cum o să se apropie de tine 
fata aia în rochie aibă l Respect 
hainele de lucru, dar cînd vil la 
club, îmbracă-te de sărbătoare. 
Altfel ce se întîmplă î Tu al s-o 
inviți ia dans, ea o să te refu
ze, pe bună dreptate, de ce să 
danseze cu unul nebărbierit, cu 
cămașa necălcată și fără cravată! 
Tu a să te superi și de aici nu 
va ieși nimic bun. Hai, nu mă ne
căjiți de pomană. Vă necăjiți și 
pe voi, mă necăjiți și pe mine. Du- 
ceți-vă I Intr-o jumătate de oră 
vă aștept aici, ginerilor. Tu, i se 
adresă tot celui din față, ai un 
costum maro, foarte frumos, îl 
știu. De ce nu ți-l pui î O cămașă 
albă ai ? Dacă n-ai albă, e bună și Meu. Hai, respectă-te mai re
pede I

Consiârujea a început cu o ju- 
mă*a^e de oră fefirtiore.

H_ ROHAN

UCENICII DIN IAȘI
ÎN TIMPUL LIBER

(Urmare din pag l-a)«îmbată ?i duminică nu este bine organizat. Nu s-ar putea spune că în școală nu se desfășoară nici un fel de activitate cultural-educa- tivă, că ajutorarea elevilor în organizarea timpului liber ar fi o problemă complet neglijată. In cursul săpiămînii au loc acfiuni interesante. Mulfi elevi fac sport. Există în școală o brigadă artistică de agifafie care a prezentat patru spectacole, o orchestră de muzicuțe și una de mandoline. Elevii merg la film, la teatru, vizitează muzee. Aceste acfiuni însă se desfășoară fără continuitate și în zilele lucrătoare ale săptămînii.Școala are 52 de cadre didactice. Multi dintre profesori s‘nt tineri. Participarea lor la organizarea timpului liber ar trebui să fie m3i substanfială. Zilele de sîmbătă și duminică să fie din plin folosite pentru organizarea unor activități culturale interesante, atractive, valoroase din punct de vedere educativ. Este greșit ca acum, singura activitate organizată în ziua de duminică este meditafia. Normal ar fi ca în a- ceasta zi să se organizeze nu meditații, ci acfiuni care să recreeze elevii. Comitetul U.T.M., conducerea școlii trebuie să analizeze această situafie și să ia măsur. e necesare.
IN LIPSĂ DE ALTE 

ACTIVITĂȚI...Ultima școală la care ne-am oprit în raidul nostru a fosț Școa a profesională a Atelierelor de reparat material rulant, l-am gâs * pe elevi jucînd „nouă pietre*", împărfifi în două grupe încercau cu o minge să doboare toate pietrele. Apoi fugeau unii după alții. Ce es4e interesant și educativ înti-un asemenea sport ? Și teruși e- este moft pract cat în
• - —— 

școală. De ce ? Fiindcă pentru elevi nu se organizează altceva.Școala are club, dar acesta este rău întrefinut. Despre activități organizate aici nici vorbă.In după-amiaza în care ne aflam în școală (zi de duminică majoritatea elevilor erau plecați în oraș. Nici un fe| de activitate recreativă... Am întrebat pe doi elevi cum văd ei organizarea plăcută a timpului liber în cursul săptămînii și, îndeosebi, sîmbăta după-amiaza și duminica, lată răspunsurile :
Alexandru Păcuraru : îmi place mult sportul. Activez la o secție de gimnastică a clubului sportiv „Țesătura**. In școală nu avem e- cnipe sportive. Paralelele pe care le avem sînt defecte și nu le putem folosi. Ce facem în timpul liber? Jucăm mingea. Uneori mai plecăm în oraș. Simțim nevoia să fim maj mu It în colectiv, să ne petrecem mai bine timpul liber.Gheorghe Grosu : Simțim nevoia să auzim muzică, să discutăm despre film, literatură, să dansăm. Am făcut parte din echipa de dansuri a Atelierelor. La Gura Humorului am jucat în e- chipa de dansuri a căminului cultural. Avem băjefi talentați. Să se organizeze și la noi o echipa artistică.Comitetul U.T.M., conducerea școlii trebuie să stabilească pe o perioadă mai îndelungată activitățile ce urmează să fie organizate, să amenajeze clubul, să organizeze astfel activitatea ia bibliotecă încît duminica între anumite ore să aibă loc acfiuni interesante, atractive.

♦Din raidul nostru în cîfeva școli 
profesionale din orașul iași se cesprrnde că, în general, timpul 
liber de simbătă fi duminici nu 
ese încă bine organizat în toate ' 
școfăe proles:onale. Trebuie ca, | după o largă consulare a elevi- ! lor, e cedretor didactice, fl pe 
baza sarcinilor po tco-^Gucatrve 
pe care le au, organizațiile UJJă. să inițieze ți să desfășoare. In 
colaborare cu conducerea școlii, 
acțiuni culturale și sportive inte
resante, atrăgătoare. Meditațiile 
să fie ținute în cursul săptămînii, 
astfel ca ziua de duminică să fo
losească odihnei, petrecerii plă
cute a timpului liber.

Faptul că există încă puțină 
preocupare pentru felul cum își 
petrec elevii timpul liber dove
dește că nici Comitetul orășenesc 
U.T.M. lași nu a avut întotdeauna 
In atenție această problemă. Acti
viștii comitetului orășenesc U.T.M. 
trebuie să sprijine mai mult or
ganizațiile U.T.M. din școlile pro
fesionale și de meserii, să urmă
rească modul cum este organizat 
timpul liber, să ia parte la o sea
mă de acfiuni și, bineînțeles, să 
contribuie la organizarea lor.

Elevii trebuie să-și petreacă 
timpul liber cțf mai plăcut. In 
acest sens trebuie folosite toate 
condițiile care există în școlile 
profesionale, experiența dobîndită 
în școlile cu o activitate mai bună.

Cei mai tineri colectiviști copiii din comuna Borșa, raionul Gherla, regiunea Cluj, aliaturi de părinții și frații lor mai mari sînt obișnuiții vizitatori ai librăriei săteștiFoto : AGERPRES
O lecție 

de muzicăr a o oră de muzica, tova- 
/ j rășul profesor Leon Șan- 

dru ne-a vorbit despre 
cîțiva dintre cei mai renumiți mu
zicieni clasici și contemporani. 
Multi elevi din clasa a X-a de la 
Școala medie din Gura Humoru
lui și-au manifestat dorința de a 
cunoaște mai îndeaproape crea
țiile unor asemenea compozitori. 
Profesorul adusese însă cu el și 
magnetofonul cu ajutorul căruia 
am audiat fragmente din diverse 
opere și operete. Am făcut astfel 
cunoștință cu „Silvia” de Kalman, 
„Culegătorii de stele” de Florin 
Comișel, „Aida’’ de Verdi și al
tele. Mulfi elevi au propus să se 
organizeze cit mai des audiții cu 
alte fragmente din diverse opere 
ale compozitorilor clasici și con
temporani.

ADRIANA OSTAFEelevă------•-----

La sectorul țesători© de la întreprinderea „Industria Bumbacului" din Capitală au fost montate noi utilaje de înaltă productivitate.
In sprijinul creșterii productivității munciiEste știut că fiecare bară laminată trebuie să poarte numărul șarjei de oțel din care provine, pentru a putea fi ușor identificate caracteristicile sale tehnologice. O vreme, la laminorul de 650 mm de la Hunedoara, această marcare se făcea la cald, cu un aparat ce răpea laminoriștilor mult timp. Tînărul comunist Junie Alexandru, laminorist-șef — studiind diferite cărți de spe

■ lintre eorisorile sosite pe adresa Coaubinatuflui Siderurgic Hunedoara multe au următoarea mențiune : „Pentru tovarășul Ștefan Tripșa, Erou al Muncii Socialiste11.Pe bravul oțeiar l-au îndrăgit numeroși oameni citind în paginile ziarelor reportaje și articole despre munca lui plină de abnegație. Atitudinea lui înaintată în muncă și în viață, constituie pentru tinerii din întreaga țară un puternic exemplu, o expresie vie a modului de a trăi în chip nou. Autorii scrisorilor se adresează lui Ștefan Tripșa ca unui tovarăș apropiat, ca unui prieten căruia îi destăinuie cu încredere glodurile lor intime, preocupările și planurile de viitor. Scrisorile acestea reprezintă o prețuire adîncă pe care oamenii de diferite profesii o acordă celui care le-a devenit prieten.Cu îngăduința tovarășului Tripșa să răsfoim cîteva din aceste scrisori.„Faptele dumneavoastră de muncă, dragostea pe care o manifestați continuu față de meseria aleasă, au constituit pentru mine îndemnul de a îmbrățișa o profesie din domeniul siderurgiei — îi scrie un tânăr din orașul Alba Tulia. Doresc din adincud inimii să lucrez într-un loc de muncă unde să dovedesc prin fapte că sînt un tânăr demn de timpurile mărețe pe care le trăim".O scrisoare asemănătoare a primit de la cîțiva tineri absolvenți de școală elementară din Colan. Tinerii aceștia l-au invitat în mijlocul lor. Firește, Ștefan Tripșa le-a îndeplinit dorința și cuvintele a- dresate de el cu .prilejui vizitei sînt cuvintele de răspuns și tânărului din Alba lulia și multor altor tineri, care s-au simțit atrași de nobila muncă de siderurgist. Sînt cuvintele 

cialitate — a construit un marcator automat, montat pe caja de finisare a laminorului. Aplicată în practică, inovația tînărului comunist și-a dovedit eficacitatea: folosirea marcatorului automat a făcut ca, în ultima lună, productivitatea muncii, la operația de marcare, să crească cu 35 la sută.
E. SĂNDULESCU

mecanic 

car© reprezintă un crez al vestitului oțedar : „Fiecare profesie este frumoasă și-ți poate oferi satisfacții morale deosebite, dar acestea cu o condiție : să o iubești cu pasiune, să-i dedici întreaga ta capacitate și forță de muncă".Din Craiova îi scriu numeroși pionieri. Copiii îl numesc „Nene Tripșa" și-i povestesc cum învață, ce note capătă. Cîte o cdaisă întreagă „raportează" prietenului lor mai mare și uneori o singură scrisoare aie zeci de nume și semnături. 11 roagă să le povestească despre el» despre combinat, despre oțelari și Jurnaliști. Sânt scrisori emoționante în care din sinceritatea și naivitatea rînduriiotr izvorăște sentimente calde către un prieten iubit. Ștefan Tripșa se apleacă cu dragoste asupra lor și nici o scrisoare nu răimîne fără răspuns. învățătorul Butoi Adrian îi mulțumește într-o scrisoare pentru grija cu care răspunde copiilor, pentru cuvintele părintești ce ie adresează acestora.Și iată o altă scrisoare, tot din Craiova. Auzind despre Ștefan Tripșa, în ziar, ceferistul Tripșa Constantin i se a- dresează cu întrebarea : „Nu cumva ©intern rudă ?". De fapt întrebarea e pusă în glumă. Mai apoi îi spune : „Mă mândresc că part numele unui om vestit. Și să știi, că nu-1 fac de rușine. Sînt apieciat de tovarășii de muncă. Sînt căsătorit și am o fetiță. Avem o casă bună, ducem un trai îndestulat, fetița și-a dezvoltat aptitudinile urniînd o școală de artă populară". Și încheie : „Vino pe la noi cînd ai timp, te primim cu dragă inimă".Semnificația acestei acrișori? Nu este oare un act de admirație și sinceră prietenie acest „vino pe la noi“ ?!Cei care-i scriu lui Ștefan Tripșa sînt oameni diferiți, cu profesii diferite. Un tehnician îi împărtășește părerea despre o inovație cu privire la materialele refractare, iar a- cesta îl încurajează. Un pictor îl întreabă dacă n-ar fi bine să de®chidă o expoziție la Hunedoara și iată că Ștefan Tripșa se ocupă de probleme de artă. O textilistă îi povestește un necaz intim iar el împreună cu soția caută s-o a- jute.Sînt multe aceste scrisori de la prieteni necunoscufi. Ștefan Tripșa are acum o preocupare în plus. Omul acesta obișnuit cu temperatura înaltă a cuptoarelor, simt căldura neobișnuită a slovelor prietenilor din întreaga țară. Și, aplecat asupra rtndmiior, îndrumă, încu- rajeazi. eete el însusi un pde- &©• «A xnoitor necunoscuu
8. SPDIEA

L

Primul spectaco', 
primul succesIntr-una din primele zile ale acestui an, la sediul comitetului U.T.M. s-au adunat numeroși tineri.împreună au hotărît să formeze o echipă de teatru care să reprezinte grupul școlar metalurgic Galați la Concursul bienal de teatru al artiștilor amatori „I. L. Caragiale".Regizor a fost elevul Ion Piciora. Și iată-i pe tinerii noștri artiști amatori, după o lună și jumătate la concurs cu comedia „Se-mprăștie norii” de Cornel Popa.Apreciind strădaniile depuse de tinerii artiști amatori, juriul concursului a hotărît să le acorde premiul I și să-i trimită și la faza orășănească.

MARCEL SCORȚARU
lăcătuș

Cunoașterea temeinică a învățăturii marxist-leniniste, a adevărului științific despre naturlâ, viață și societate ajută pe oamenii muncii în înțelegerea profundă și însușirea politicii partidului și statului nostru, îi ajută să devină luptători conștienți pentru progresul patriei socialiste, să combată ideile și mentalitățile învechite, perimate, reminiscențele trecutului în conștiința oamenilor. Aceasta are o mare importanță, deoarece, așa cum arăta tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej „numai gîndirea eliberată de prejudecăți, gîndirea bazată pe concepția materialist-dia- lectică deschide drum larg către un nestăvilit progres al științei și culturii".
Știința - armă 
a adevăruluiȘtiința a dovedit incontestabil că fenomenele lumii înconjurătoare. atît din natură cit și din societate, se desfășoară după legi proprii, o- biectlve șl că aceste legi pot fi cunoscute de om. In procesul dezvoltării lor istorice, oamenii dezvăluie tot mai a- dînc și multilateral „tainele" realității, descoperă și îmbo

Opoziția ireductibilă 
dintre știință și religie

gățesc adevărul ta cele mal variate domenii ale existenței.Spre deosebire de știință, religia deduce totul dintr-o forță „divină" și respinge cercetarea, inițiativa, orientînd pe credincioși spre acceptarea necondiționată a unor adevăruri „prestabilite" numite dogme. Stidind marile succese repurtate de știința rilelor 
Consultație in sprijinul celor ce studiază 

în învățămîntui politic U. T. M. 
(ciclurile de conferințe pentru elevi ți studenți)

noastre ta domeniul cercetărilor biologice, astronomice, antropologice, al fizlcii-atoml- ce, chimiei, medicinii etc, teologii pretind că omul nu poate întreprinde ceva de sine stătător, fără „voia lui dumnezeu".Studierea științifică, cunoașterea legilor obiective ale naturii permit omului folosirea tot mai deplină a fenomenelor și proceselor ei pentru asigurarea unor resurse din ce în ce mai abundente de bunuri materiale. Cercetările biologice pun la dispoziția omului metode de îmbunătățire a soiurilor de plante și speciilor de animale în vederea obținerii 

unei productivități crescînde; chimia contribuie din plin la fertilizarea solului, la obținerea unor produse tot mai variate de hrană, tehnico-indus- triale etc. Succesele medicinii asigură omului o longevitate tot mai mare și biruie, rind pe rind, maladii ce constituiau pînă nu de mult o adevărată calamitate socială; fi

zica permite omului să descopere și să folosească noi surse de energii; astronomia, ajunsă în pragul cercetărilor experimentale, deschide perspectiva largă de cercetare a Universului de către om.Cunoscînd legile obiective ale dezvoltării societății, omul devine și creatorul conștient al propriei sale istorii. Călăuzită de măreața învățătură a lui Marx, Engels și Lenin, clasa muncitoare a sfărîmat pe o întinsă suprafață a globului lanțurile robiei capitaliste, instaurînd noua orîn- duire socială, lipsită de exploatare șl mizerie — socialismul.

Ce viitor poate zugrăvi religia credincioșilor și cu ce îndemnuri încearcă să le călăuzească activitatea lor practică ? în schimbul mizeriei pămîntești, religia oferă idealul fericirii „cerești", al unei vieți lipsite de muncă. Semănând deosebit de activ concepții obscurantiste și du- cînd pînă la extrem ritualurile și spiritul absurd al dogmelor, sectele religioase cer a- depților lor totala izolare de colectiv, renunțarea la bucuriile vieții și binefacerile civilizației.
Dogme vechi 

în haine „noi“De-a lungul secolelor, fiecare pas al științei, fiecare manifestare a liberei cugetări a atras după sine crunte represiuni din partea vîrfurilor clericale care vedeau astfel clătlnîndu-se „autoritatea" dogmelor bisericii. Rugurile inchiziției au mistuit reprezentanți de seamă ai științei și culturii înaintate din epoca feudală — Cecco D’Ascoli, Michel Șervet, Giordano Bruno, Lucilio Vanini și mulți alții. „Indexul cărților interzise", întocmit de Vatican, interzice credincioșilor citirea operelor celor mai de seamă oameni de 

știință, filozofi materialiști și literați progresiști. Dar cu toate eforturile ei, biserica n-a reușit să stăvilească avîn- tul continuu al gîndirii înaintate ; pas cu pas, știința a repurtat noi și mari succese.în fața uriașelor realizări ale tehnicii și științei din zilele noastre, dogmele religioase sînt rînd pe rînd spulberate fără drept de apeLBurghezia imperialistă a renunțat de mult la critica religiei. Burghezia — arăta V. I. Lenin — „susține de frica proletariatului, care crește și se întărește, tot ce este înapoiat, tot ce este pe cale să dispară, tot ce e medieval". Interesele burgheziei imperialiste și cele ale bisericii se împletesc în eforturile comune de stăvilire a progresului social și de înăbușire a gîndirii înaintate. „Legătura dintre lumea burgheză și lumea catolică — scria revista „Esprit" — este de așa natură încît aceste două lumi formează un singur tot; astfel, cei care resping prima lume renunță și la cea de a doua'*. în țările capitaliste, misticismul este propagat în chip sistematic, cultivat în instituțiile de în- vățămînt, apărat prin legiuirile burgheze și argumentat cu tot arsenalul filozofic al curentelor reacționare, caracteristice decadenței spirituale a burgheziei. Așa, de pildă, în S.U.A. (Statul California) s-a propus în 1943 proiectul de lege prin care profesia de astrolog era asimilată cu cea de medic, jurist etc. în însuși congresul S.U.A., s-a propus în 1945 să se instituie funcția de... astrolog federal.Biserica contemporană departe de a renunța la lupta împotriva științei caută mereu noi forme și metode de împotrivire în fața progresu

lui Ținînd sub influența lor mii de școli și institute de învățământ din țările capitaliste, cercurile clericale imprimă procesului instructiv-edu- cativ un caracter semiteolo- gic ; disciplinele predate oferă imagini diformate asupra factorilor ce determină progresul tehnico-științific, un rol important dîndu-li-se religiei și bisericii. Marile descoperiri științifice au și astăzi de înfruntat reacția obscurantistă a cercurilor clericale ; grăitoare în acest sens este campania de intimidare îndreptată de biserica catolică împotriva savantului italian Petrucci, care a reușit să obțină un embrion uman în condiții de laborator.Numeroși ideologi clericali „inovatori" sînt angajați în misiunea grea de formulare a unor argumente „raționale" în sprijinul dogmelor, prin care să se estompeze contradicțiile dintre știință și religie. Vechile dogme religioase capătă o nouă interpretare pentru a putea suporta astfel loviturile argumentelor științifice. Teologii contemporani merg pînă la a accepta că o serie de mituri biblice, ca de exemplu, mitul „facerii" lumii în șase zile, al „creării" omului din lut ș.a.m.d., pot fi revizuite în- trucît ele s-au învechit. Se face tot mai auzită cererea clericilor „moderniști" de a se da textelor „sfinte" o interpretare alegorică, metaforică. Potrivit acestor cerințe, de pildă, zilele „creației" trebuie socotite nu „ad literam" ci convențional, ca lungi perioade geologice.Un exemplu tipic pentru tendința de a adapta religia la situația creată, datorită cercetărilor științifice contemporane, îl reprezintă poziția cercurilor clericale față de 

succesele astronauticii. Inițial, primii sputnici sovietici au fost întâmpinați cu ostilitate de presa clericală, această e- pocală cucerire a științei fiind socotită ca o „ofensă" adusă divinității. în prezent însă, ideologii clericali se străduiesc să stabilească prin absurd o concordanță între zborurile cosmice și... dumnezeu. La 8 august 1961, directorul adjunct al ziarului Vaticanului, „Osservatore romane", Federico Alessandrini, scria că „atît zborurile cosmice cît și ideile religioase despre univers urmăresc... același scop de a ne apropia... de mărețul adevăr unic" (adevărul „creației divine" A. T.). El își manifestă dorința ca sfaturile și îndemnurile ce izvorăsc de la „Sf. Scaun" să-și găsească ecou în „inimile cosmonauți- lor și savanților" și să-i însuflețească în năzuințele lor. Manifestînd „grija creștină11 pentru eventualii locuitori ai celorlalte planete, un episcop catolic propunea recent comisiei de pregătire a sinodului economic mondial să discute trimiterea de misionari- cosmonauți pentru creștinarea acestora.
'★Oricîte eforturi ar întreprinde ideologii clericali pentru găsirea unei punți de legătură între știință și religie, încercările lor rămîn zadarnice. Eliminarea din dogmatica religioasă a elementelor a căror absurditate e de-a dreptul izbitoare nu înseamnă cî- tuși de puțin renunțarea la dogmele înseși. Oricum s-ar „primeni", oricît de frumoase ar fi hainele „noi" cu care se îmbracă, dogmele religiei rămîn aceleași formule închistate, false, derutante, Inconsis

tente. Ele își păstrează mal departe rolul negativ de „opiu pentru popor" cum a numit Marx, religia.Conștiința omului nu are nevoie de idei religioase pentru a reflecta realitatea, ba dimpotrivă, o reflectă cu atît mai bine cu cît este mai liberă de misticism.Oamenii societății socialiste își formează un mod de gîn- dire întemeiat exclusiv pe concepția științifică, resping tot ceea ce deformează realitatea.Atitudinea comuniștilor față de concepțiile mistice-reli- gioase este izvorîtă din caracterul profund științific al ideologiei clasei muncitoare, întreaga politică a partidelor marxist-leniniste se întemeiază pe cunoașterea legilor o- biective ale naturii și societății, ceea ce determină incompatibilitatea ideologiei comuniste cu prejudecățile mistice și superstițiile.Clasicii marxism-leninis- mului au prevenit însă că lupta împotriva religiei nu trebuie să îmbrace forme administrative, de con6trîngere, ci să folosească exclusiv mijloace de convingere, de educare științifică a maselor.Eliberarea conștiinței oamenilor muncii de influențele mistice necesită o muncă ideologică perseverentă. Lupta pentru triumful deplin al științei și filozofiei materia- list-dialectice, împotriva oricăror rămășițe ale ideologiei mistice idealiste asigură o largă dezvoltare vieții spirituale a omului
AUREI7TN TACHE

lector universitar
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La ziua instructorului
de pionieriMunca desfășurată de organizația de pionieri din școală, bogăția conținutului acesteia, eficacitatea acțiunilor educative depind în mare măsură de competența cu care instructorul călăuzește activitatea pionierilor. De aceea, instructorul trebuie să fie un neobosit elev la școala celei mai bune experiențe în munca pionierească. „Ziua instructorului" constituie o astfel de școală.Biroul Comitetului orășenesc TI T.M.-Deva se preocupă de buna organizare și desfășurare a „Zilej instructorului". Cînd stabilim programul, ne gîndim la pregătirea și experiența instructorilor din școala respectivă, la rezultatele lor în munca cu pionierii.Folosim foarte mult metoda ca în cadrul „zilei Instructorului" să realizăm rodnice schimburi de experiență între instructori. Să dau cîteva exemple. Nu de mult, instruc- toarea Viorica Bobar ne-a povestit că unii pionieri din detașamentul său au o comportare necuviincioasă la școală, pe stradă, acasă. Ea nu știa ce metodă să folosească pentru a-i ajuta să se îndrepte. Instructoarea a făcut propunerea ca la o „zi a instructorului" să povestească ce metode a folosit cu copiii indis- eiplinați, iar instructorii cu mai multă ‘ experiență să-i spună cum ar fi procedat în cazuri similare. S-a organizat o asemenea „zi a instructorului", și a dat roade. Mulți dintre instructori au vorbit despre metodele folosite de ei pentru a-i ajuta pe pionierii indisciplinați să-și schimbe atitudinea, i-au arătat, practic, cum ar organiza ei o a- dunare pe tema : „Cum să ne comportăm în școală pe stradă, și în familie". Curînd, instructoarea a organizat o a- semenea adunare. Roadele au început să se arate; învățămintele adunării sînt traduse în viață de toți pionierii detașamentului.La unitatea de pionieri de la Școala pedagogică din Deva, unde muncesc 6 instructori de detașament și 13 instructori ajutori, am sesizat un fapt : activitatea unor detașamente era nesatisfăcătoare, instructorii nu știau cum să organizeze munca pionierilor, cum să stimuleze activitatea colectivului de conducere al detașamentului. S-a făcut a- tunci propunerea ca „ziua instructorului" să aibă ca temă „Instructorii noi întreabă, cei cu experiență răsnund*.Ca să existe o bază de discuție, în prima parte a „zilei instructorului" a fost prezentat un referat pe tema „Cum muncesc cu detașamentul, pentru îmbogățirea conținutului educativ al activității pionierești". S-au pus apoi o mulțime de întrebări la~ care instructorii au primit răspunsuri.Arătam că la alcătuirea programului, noi ținem seama de vechime instructorilor în munca cu pionierii. Pentru instructorii noi, programul cuprinde mai multe expuneri teoretice, prin care îi ajutăm să cunoască documentele de partid, instrucțiunile C.C. al U.T.M. privind activitatea pionierească. Pentru instructorii cu o vechime de 2-3 ani, organizăm mai mult1 activități practice, și-i ajutăm în

O bună Inițiativă 
în organizarea 

meditațiilor
Ne aflăm la căminul cultu

ral „A. S. Pușchin" din Arad, 
într-una din săli, aplecați a- 
supra caietelor și cărților, stau 
mai mulți școlări. Unii discută 
in grup o problemă de aritme
tică, alții ascultă explicațiile 
învățătoarei la o lecție de fi
zică.

Căminul cultural găzduiește 
pe cei aproape 80 de elevi din 
cartier care vin aici să-și pre
gătească lecțiile pentru a doua 
zi, sub îndrumarea și cu aju
torul cadrelor didactice. Me
diile bune obținute, de acești 
elevi sint și un rezultat gl 
frecventării cu regularitate a 
orelor de meditație organizate 
aici de Sfatul popular orășă- 
nesc Arad, cu sprijinul co- 
mitetului raional U.T.M.GH. ROȘCA

contabil

felul acesta să-și îmbogățească experiența, îi ferim de rutină în activitatea cu pionierii.Biroulnesc cipă direct tivit&ți, asupra căror probleme să se oprească, verifică conținutul fiecărui program.Unele programe ale „zilei instructorului" sînt încă sărace, repetă de la lună la lună aceleași probleme. A- ceasta se datorește și faptului că în stabilirea programelor nu este folosit un activ mai larg. Spre exemplu, profesorii și învățătorii ne-ar putea sugera multe teme pe care să le dezbatem la „ziua instructorului", ne-ar putea ajuta în organizarea activităților practice. De aceea, instructorii superiori de pionieri au fost îndrumați să solicite mai mult sprijinul cadrelor didactice. De asemenea, nu reușim ca întotdeauna să facem cunoscută operativ instructorilor experiența bună. Pentru a înlătura această deficiență, ne-am propus să a- menajăm la casa pionierului din Deva, un colț metodic, unde vor fi expuse jurnale ale detașamentelor, caiete de grupe, schema careului pionieresc, materiale de specialitate, scurte relatări asupra unor activități organizate cu copiii.In această perioadă, în cadrul „zilei instructorului" vom insista mai mult asupra studierii documentelor de partid, a problemelor politicii interne și externe a partidului și statului nostru pentru a-i ajuta pe instructorii de pionieri să se pregătească mai temeinic în vederea organizării unor activități educative interesante și atractive.

U. Comitetului orășe- T. M. Deva, parti- la aceste ac- îndrumă instructorii

VIORICA CERBU 
secretar al Comitetului 
orășenesc U.T.M.-Deva
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Elevi do la Școala medie nr. 38 „23 August" din Capitala în practică la întreprinderea „Electroaparataj".Foto : N. STELORIAN
In prima cursă

Echipajul remorcherului flu
vial „Ion Fonaghi" se pregă
tește să pornească in prima 
sa cursă. Construit la Șantie
rele navale din Oltenița și dat 
în exploatare anul acesta, re
morcherul „Ion Fonaghi" are 
o putere de 1100 c.p. și poate 
remorca pină la 10.000 tone.

Chiar dacă la comanda sa 
se află unul din veteranii na
vigației pe Dunăre, tovarășul 
Sotir Emandi, echipajul este 
format din oameni tineri și

deentuziaști: candidații
partid Ștefan Mindoiu, ofițer 
stagiar, și Ion Sirbulescu elev 
pilot, utemistul Bella Reman 
și alții. Făcînd ultimele pre
gătiri de plecare ei admiră 
totodată măiestria constructo
rilor.

In curînd silueta elegantă 
a remorcherului va putea 
fi urmărită pe apele noastre 
purtîndu-și încărcătura.DUMITRU FELEA 

tehnician fluvial

Intr-o zi de martie(Urmare din pag l-a)

controleze dacă i-ai gonit ne
bunește. Vezi, să nu ne stri
căm la ceafă.

Mă uit pe geam. Grupuri 
de oameni trec spre școală. 
Aflu că astăzi are loc prima 
adunare generală a gospodă
riei.Ora 11. Organizația de 
partid și consiliul de condu
cere al gospodăriei sînt gata 
cu ordinea de zi. Aceasta cu
prinde 15 puncte. Nici mai 
mult, nici mai puțin. Notez 
în fugă cîteva: formarea 
echipelor de stringerea semin
ței ; alegerea a doi brigadieri 
și a echipei de inventariere; 
scurtă informare asupra con
tractelor încheiate cu statul; 
înființarea șeptelului; cum
părăm sau nu cumpărăm un 
camion; stabilirea conducto
rilor de atelaje; loturile în 
folosință personală : construi
rea a două grajduri...

Sala e înțesată de lume. 
Căciuli brumării. haine de 
șiac, broboade, panglici — și 
pe pereți ramuri de brad A- 
dunarea generală alege prezi
diul, interzice fumatul (un 
singur vot împotrivă) și mai 
adaugă ordinei de zi încă 
două puncte: caii și ...regula 
de trei simplă. Nu înțeleg ce 
e cu regula de trei simplă. 
Aștept. Dezbaterile sint de 
natură să mire pe orice oră- 
șean. Ședința are caracterul 
unei discuții familiare, oame
nii intervin în discuție, sim
plu, firesc, se întrerup, pun 
întrebări, dau răspunsuri, se 
tachinează reciproc, și asta 
nu stînjenește cîtuși de puțin 
buna desfășurare a lucrărilor. 
Mirat, aștept să fie luat în 
dezbatere punctul intitulat 
„regula de trei simplă". E 
subordonat aceluia care vor
bește despre alegerea briga
dierilor. E propus să fie bri
gadier tînărul Alistar Gheor
ghe loan. Alistar a muncit la 
o gospodărie de stat, șef de 
culturi, i se laudă cunoștin
țele în materie agricolă, com
portarea, cinstea și e ales în 
unanimitate. Al doilea e pro
pus Vasile Gheorghe Nicolau, 
om la 50 de ani, mărunțel, 
cu mustață roșcovană. 1 se 
fac și lui caracterizările. Bun.

Dar iată că intervine un bă- 
trinel și-l întreabă cite clase 
a învățat ? Patru. Regula de 
trei simplă o știe ?^. Să spu
nă regula de trei simplă și pe 
urmă trecem la vot, că bri
gadierii trebuie să fie oameni 
cu carte, gospodăria socia
listă cere știință și învăță
tură, deci să urce Vasile Gh. 
Nicolau pe scenă și să spună 
regula de trei simplă. Și Va
sile Nicolau nu are încotro, 
urcă la prezidiu și începe: 
Eu am 100 kg de fîn. Pentru 
10 kg de fîn primesc 40 de 
lei. Bădița Alexandru are 
200 kg de fîn. Cîți bani va 
primi bădița Alexandru ? Zi
cem x. Și pe urmă zicem : 
x este egal cu 200, înmulțit 
cu 40 și împărțit la 10.

— Bun, hotărăște moșnea
gul, și se trece la vot.

Intră în discuție Pavel Stan 
care a încălcat disciplina so
cialistă. Pavel Stan, după ce 
s-a înscris in gospodărie, a 
vindut calul bun pe care-l 
avea și a cumpărat o mirțoa- 
gă. Poți să-i suflii o baniță 
de sare în ochi și tot n-o să 
ajungă să vadă drumul, 
timplarea 
dunarea 
ca Pavel 
loc calul 
vel Stan.
tolește căciula în mîini și se 
sfiește să privească în ochii 
tovarășilor săi. înțelege că a 
greșit. „Să vorbească !u — 
strigă oamenii. „Pavel Stan, 
treci și vorbeștePavel 
Stan frămîntă o țigare între 
degete. „Ce să mai vorbesc, 
am fost prost, asta spune 
el și tace.Ora 3 după-amiază. Adu
narea s-a sfîrșit. Intr-un 
grup, pe coridorul școlii, ci
neva, pe care nu-l văd, își 
dezvăluie planurile în legă
tură cu grădina de zarzavat.

— Bădie, întîi de toate, 
lăptuci, roșii și castraveți. Eu 
dacă am fost pus în echipa 
legumicolă, vă aduc ~ 
le bune. Eu știu, 
cea mai prima metodă de 
a acri _ “ ‘ 
veții. La toamnă ți-i 
în patru sau în opt, 
în cîte butoaie vrei matale, 
torn saramură peste ei, trag 
fundul butoaielor și bîldîbîc

In- 
sArnește mînie. A- 
generali hotărăște 

Stan să cumpere la 
bun. Privesc la Pa- 
Mic, ciolănos, moto-

cu ele în iaz să le prindă 
gheața. La Anul Nou, ori în 
pragul primăverii, cînd îți 
place matale, scot un butoi 
și îți dau să guști un castra
vecior, și de n-ai să zici că-i 
fraged ca luat de la vrejul 
lui, -
nume, 
aduceSub 
munți 
nușii și ninge. Ninge peste 
toată Moldova. Vîntul a ați
pit, iar fulgii cad domol, 
mari, albi și pufoși. La Gheor
ghe Fodor sosește Vaier Se
cară, secretarul U.T.M.

— Seară bună.
— Bună, Vaier, ia loc și 

spune care-i durerea.
— Ninge, tovarășe pre

ședinte. Pe Dealul Comei noi 
avem nuci, vreo 40 sau 50. 
Mie, astă iarnă, mi-a tăiat 
un nesăbuit cireșul de pe lo
tul meu. Zic așa, să nu se-a- 
gațe cineva și de nuci. Să 
dăm roată, noaptea, cei care 
stăm cu casa spre Dealul 
Comei. Să fim atenți, adică. 
La vară, pe văduhul de foc, 
oamenii trebuie să găsească 
un pic de umbră. Și apoi nu
cile. Socoteam azi că o să 
avem vreo sută și mai bine 
de copii la grădiniță. Trebuie 
să le păzim nucile. Să spui 
matale și celor de pe vale să 
vadă și ei de nucii dintre 
vii... Iaca, de-aia te-am supă
rat.

uite, să nu-mi spui pe 
Metodă bună, bădie, 
parale frumoase.seară. Ninge. Dinspre 

trec către șes nori ce-

...„Care Moldovă o știi 
dumneata, nu mai este". Vor
bele lui Gheorghe Fodor s-au 
adeverit în fiecare întîmplare 
văzută la Hlăpești.

Ninge.
Cînd și And, prin ninsoare, 

soarele și-arată fața. Vine 
primăvara.

para- 
bădie,

și păstra castra-
■ * adun 

sau

Un aspect de la Combinatul de industrializare a lemnului Tg. JiuFoto • I. CUCU

- In regiunile Suceava și Brașov —, 
s-a încheiat colectivizarea agriculturii

(Urmart din pag. l-a)culturală a satelor se datoresc ajutorului multilateral acordat de stat prin credite, mașini agricole, cadre tehnice etc. Numai anul trecut, gospodăriile colective au primit credite in valoare de 33.130.000 lei.Pentru întregul ajutor acordat în dezvoltarea economică a regiunii noastre, mulțumim din toată inima conducerii partidului.însuflețiți de perspectivele pe care le deschide colectivizarea agriculturii, vom depune toate eforturile pentru consolidarea economico-organizatorică a tuturor gospodăriilor colective, pentru ca ele să obțină producții și venituri mari în toate sectoarele. în acest scop ne vom preocupa cu grijă de organizarea temeinică a muncii în fiecare gospodărie colectivă, vom desfășura o largă muncă politică și organizatorică pentru generalizarea experienței unităților fruntașe.Pentru a valorifica din plin resursele de care dispune regiunea noastră, vom lua toate măsurile necesare în vederea sporirii producției de cereale, cartofi, sfeclă de zahăr, legume, pentru dezvoltarea puternică a creșterii animalelor și, mai ales, a porcinelor și păsărilor.Ne angajăm să muncim neobosit pentru întărirea rolului de conducător politic al organizațiilor de partid, să mobilizăm întreaga țărănime colectivistă, mecanizatorii, inginerii și tehnicienii agronomi în vederea bunei pregătiri și desfășurări a campaniei agricole de primăvară — etapa hotărî- toare pentru obținerea de recolte mari în acest an.Asigurăm Comitetul Central că organizațiile de partid și oamenii muncii din regiunea Suceava vor munci cu simț de răspundere pentru înflorirea agriculturii socialiste, aducind o contribuție tot mai mare la înfăptuirea sarcinilor stabilite de Congresul al IlI-lea al P.MJL

(Urmare din pag. l-a)creștere a producției agricole vegetale și an'imale șl de ridicarea continuă a nivelului de trai al colectiviștilor și al tuturor oamenilor muncii.Comitetul regional de partid și Sfatul popular regional asigură conducerea partidului că organele și organizațiile de partid și sfaturile populare vor munci cir abnegație pentru mobilizarea tuturor colectiviștilor, mecanizatorilor și cadrelor de specialiști în vederea consolidării și dezvoltării economice a tuturor gospodăriilor colective.O atenție deosebită vom acorda sporirii producției Ia hectar la toate culturile, plantării de noi livezi și vii, și, în mod deosebit, dezvoltării creșterii animalelor. Vom lua măsuri spre a se crea puternice baze legumicole în jurul orașelor și centrelor muncitorești, ca fiecare gospodărie colectivă să crească tot mai multe păsări.Organizațiile de partid și conducerii fe gospodăriilpr colective vor fi ajutate să elaboreze planui/i <te perspectivă «/are să permită valorificarea deplină a tuifuțor posibilitățile,r de sporire continuă a producției agricole vegetale, și at/imale.în prezent, Comitetul regional de partid și Stătu/ popular regional concentrează toate forțe;la pentrii pregătirea și desfășurarea în cele mal bune condiții a campaniei agricole de primăvară, în vederea obținerii, -unor recolta bogate în acest an.Ne angajăm în fața Comitetului Central al Partidului să îmbunătățim continuu munca politică și organizatorică și să muncim fără preget pentiu mțibiâizarea tuturor oamenilor muncii din regiunea noastră la înfăptuirea sarcinilor mărețe trasate de Congresul al 117-lea al Partidului.
Astăzi, sînt programate meciurile din cadrul primei etape a returului campionatului categoriei A de fotbal.Posturile noastre de radio vor transmite, cu începere de la ora 17, repriza a doua a meciului Petrolul—Steaua și în continuare ultima parte a meciului Știința Cluj—Steagul Roșu.
Echipele fruntașe de volei 

din țara noastră își încep 
astăzi activitatea competițio- 
nală o dată cu reluarea cam
pionatelor republicane. In Ca
pitală, sînt programate o se
rie de întîlniri interesante. In 
sala Giulești de la ora 8,30 se 
dispută meciul feminin I.F.A.- 
Voința Miercurea Ciuc, fiind 
urmat apoi de intîlnirile Să
nătatea—Farul Constanța (f), 
Rapid—Dinamo Orașul dr. Pe
tru Groza (m). In sala Dinamo 
au loc următoarele meciuri: 
C.P.B.—C.S.O. Timișoara (f); 
Dinamo—C.S.O. Craiova (m), 
Flacăra Roșie—Tractorul Bra
șov (m). Primul meci din sala 
Dinamo va începe la ora 8,30.

Tineri ziariști sovietici
despre țara noastră

De dteva zile, la invitația C.C. al U.T.M., ne vizitează țara o delegație de ziariști sovietici. Oaspeții au împărtășit unui redactor al ziarului nostru impresiile pe care le-au acumulat în zilele petrecute mijlocul tineretului și porului romîn. înpo-
ILIA MIRONOVICI TUNOVSKI, secretar ral de redacție al „Komsomolskaia Pravda", ne-a spus :Despre țara voastră cunoșteam multe încă înainte de a veni în Republica Populară Romînă. Aflasem despre frumusețea țării, despre hărnicia poporului romîn, despre marile sale succese obținute, sub conducerea partidului, în construcția socialistă. Atunei însă cînd am avut posibili-

ȘA- gene- ziarului

Semnarea protocolului 
privind schimburile de mărfuri 
și plățile între R. P. Romînă 

Cehoslovacăși R. Surma tratativelor, care desfășurat într-o atmos- de prietenie și înțelegere martie s-a protocolul
în s-au feră reciprocă, la 17 semnat la Praga privind schimburile de mărfuri și plățile pe anul 1962 între Republica Populară Romînă și Republica Socialistă Cehoslovacă.R. P. Romînă va livra printre altele, în R. S. Cehoslovacă : utilaje pentru linii de ciment, utilaj chimic și pentru rafinării de petrol, instalații de foraj, vagoane basculante, mașini-unelte, remorci basculante, motoare electrice, rulouri compresoare, produse petroliere și chimice, produse din lemn, materiale pentru construcții, produse agro-alimentare, fructe și legume proaspete și prelucrate, diverse bunuri de consum.R. S. Cehoslovacă va livra printre altele în R. P. Ro- mînă: utilaje energetice și pentru alte ramuri industriale, instalații pentru telecomunicații, mașini-unelte, excavatoare, pompe, aparate și

instrumente de măsură, aparate și instrumente medicale, cărbuni cocsificabili, cocs, laminate, țevi, materiale refractare, produse chimice și farmaceutice, diferite bunuri de consum.Protocolul prevede o creștere a schimburilor de mărfuri cu 28 la sută față de volumul prevăzut în protocolul pe anul 1961.Protocolul a fost semnat din partea romînă de Mihai Petri, adjunct al ministrului Comerțului, iar din partea cehoslovacă de Frantisek Ha- mouz, prim-locțiitor al ministrului Comerțului Exterior.La semnare au asistat Karel Krejca, locțiitor al ministrului Comerțului Exterior, funcționari superiori ai Ministerului Afacerilor Externe și Ministerului Comerțului Exterior al R. S. Cehoslovace, precum și membri ai ambelor delegații.A fost de față Gheorghe Nițescu, ambasador al R. P. Romîne în R. S. Cehoslovacă.(Agerpres)
X curi 21, vineri 23, ora 19,30; CUM 

VA PLACE — joi 22, ora 19,30, 
sîmbătă 24, ora 15,30 și ora 19,30, 
duminică 25, ora 10 și ora 15; 
RUSTICA — duminică 25, ora 
19,30.

8tudioul „Lucia Sturdza 
Bulandra"

acesteavătatea sâ vedem toa,.e cu propriii noștri ochi mărturisim că am fost puternic impresionați de impetuoasa dezvoltare a Romîniei noi, socialiste. Am străbătut prin țara voastră peste 2.500 de kilometri, am discutat cu mulți tineri, am văzut o mulțime de vorbind, pentru a care viiUnii ziariști venind într-o țară pe care nu o cnnose caută în obiceiurile oamenilor, în modul de viață al poporului, ceea ce este deosebit față de propria sa țară. Dar există însă și o aită metodă care ne este proprie nouă, ziariștilor din țările socialiste, cînd călătorim în țări frățești. Este vorba de a surprinde cu dragoste și bucurie ceea ce avem comun, ceea ce ne unește. în Romîn ia nouă am cunoscut oameni minunați și am văzut nenumărate lucruri minunate. Am cunoscut oameni ca Eroul Muncii Socialiste, Ștefan Trip- șa, ca tînărul marinar Adrian Vartig, ca iscusita mulgătoare Livia Daneș și mulți alții. Sînt frați buni cu băieții și fetele din țara sovietică, sînt oameni care au produs asupra noastră o puternică impresie. Aveți un tineret harnic, entuziast, devotat cauzei socialismului.în timpul vizitei - continuă oaspetele nostru — am studiat cu interes activitatea Uniunii Tineretului Muncitor, am stat de vorbă cu numeroși activiști ai comitetelor regionale și raionale U.T.M. precum și cu numeroși alți membri de organizație. Am putut constata activitatea largă, multilaterală, pe care — sub conducerea partidului — o desfășoară U.T.M., prestigiul de care se bucură în fața tineretului.

lucruri. La drept sînt două metode cunoaște o tară în pentru întâia oară, venind

adevărat impresionante.■dustria voastră cunoaște impetuoasă dezvoltare, văzut fabrici modeme, mare productivitate, rea construcțiilor 1 orașele romînești le-am vizitat este bilă. Ați înălțat blocuri la București.

Into Am cu o . Amploa- în toate pe care remarca- superbe Timi- Ploiești etc. La Con- clădirile înalte cu•șoara, stanța, multe etaje îmi păreau niște gigantice corăbii ancorate în rada portului. Ne-am bucurat aflînd că la realizarea tuturor construcțiilor pe care le-am văzut a luat parte și tineretul.Mărturisesc câ îmi este dificil să sintetizez mulțimea gîndurilor și simțămintelor ce mă stăpînesc. Vreau să vă spun că ne-au lăsat o impresie deosebită succesele obținute în colectivizarea agriculturii. Satele pe care le-am vizitat, gospodăriile agricole colective în care am poposit erau mărturii grăitoare ale succeselor obținute de țărănimea colectivistă.în luna martie, voastră, există tradiția țișorului. Impresiile pe care le-am strîns din țara voastră, amintirea întîlnirilor de neuitat, sînt pentru noi un minunat mărțișor pe care-1 vom lua în patrie.

în țara măr-

Programul spectacolelor 
de la 19—25 martie

TACHE, IANKE ȘI CAD IR — 
marți 20, joi 22, ora 19,30, dumi
nică 25, ora 15» COPIII SOARE
LUI — miercuri 21, vineri 23, ora 
19,30» MENAJERIA DE STICLA 
— sîmbătă 24, ora 16, duminică 
25, ora 10» CRED IN TINE — 
sîmbătă 24, ora 20, duminică 25, 
ora 19,30.

EVGHENIE IVANOVICI IVANOV, activist al sectorului de presă al C.C. al Com- somolului, ne-a declarat:— Este greu să redai în teva cuvinte impresiile care le-am strîns noi înlele petrecute în această țară. Natura Romîniei este minunată, dar și mai minunați sînt oamenii ei. Sub conducerea partidului, poporul ro- mîn a realizat lucruri cu

cî-pe
7$.-

VENERA FAIZOVNA VALEEVA, redactor al ziarului regional de pionieri în limba tătară „Tînărul leninist" din Kazan, ne-a spus :— în mod deosebit m-a interesat activitatea pionierilor, în școli, în casele pionierilor, am constatat activitatea intensă. educativă, a organ za- ției de pionieri. M-a emoționat vor să asculte tot este nou în viața pionierilor sovietici.Delegația noastră a fost puternic impresionată de ospitalitatea manifestată de tineretul romîn, de atitudinea frățească față de tineretul și poporul sovietic. Ne-am simțit ca între prieteni, ca între frați. La reîntoarcerea în patrie vom face cunoscute cititorilor noștri cele văzute, le vom vorbi despre viața nouă a poporuluiși tineretului romîn frate.

interesul cu care copiii ceea ce

TENA MEA PIX — duminică 25, 
ora 1930.

Teatral Muncitoresc C.F.R. 
Giulești

DE APARTAMENT — 
ora 1930» HOȚII ȘI

VECINI
marți 20, __  —,___
VARDIȘTII — miercuri 21, sîmbă
tă 24, ora 1930, duminică 25, ora 
10» OAMENI ȘI UMBRE — joi 
22, ora 19,30, duminică 25, ora 15 
și ora 19,30» O LUNA DE CON
FORT — vineri 23, ora 19,30.

Teatrul Regional București, 
țos. Ștefan cel Mare 34

Sala Palatului R.P.R.

25, ora 1030 » BOCCACCIO — 
joi 22, ora 1930 » CASA CU TREI 
FETE — sîmbătă 24, ora 1930 » 
ELIXIRUL DRAGOSTEI — dumini
că 25, ora 1930.

Teatrul Național „L 1.
Caragiale", sala Comedia

REGELE LEAR — marți 20,
19.30 •, ANNA KARENINA

DRAG MI-I CINTECUL ȘI JO
CUL — sîmbătă 24, ora 20 (spec
tacol prezentat de Ansamblul de 
cîntece și dansuri al C.C.S.) APUS 
DE SOARE — duminică 25, ora 
10 (spectacol prezentat de Tea
trul Național „I. L. Caragiale").

Teatrul de Operă și Balet al R.P.R.
FAUST — marți 20, ora 19,30 ; 

LACUL LEBEDELOR — miercuri
21, ora 19,30 ; TRAVIATA — joi
22, ora 19,30 » FALSTAFF — vineri 
Î3, ora 19,30 : SEARĂ DE BALET 
(Simfonia fantastică, Vals, Bolero, 
Seherezada) — sîmbătă 24, ora 
19,30 » C1O-CIO-SAN — duminică 
25, ora 11 ; DAMA PE PICA — 
duminică 25, ora 19,30.

Teatrul de Stat de Operetă
ROSEMARIE — marți 20, vineri

23, ora 19,30» LYSISTRATA — 
miercuri 21, ora 19,30, duminică

ora

miercuri 21, vineri 23, ora 19,30 » 
APUS DE SOARE — joi 22, ora 
19,30; MACBETH (premieră) — 
sîmbătă 24, ora 19,30» FESTIVAL 
TOPIRCEANU — duminică 25, ora
10.30 » DISCIPOLUL DIAVOLULUI
— duminică 25, ora 15 ; CIDUL
— duminică 25, ora 19,30.

Teatrul Național „I. L.
Caragiale", sala Studio

BOLNAVUL ÎNCHIPUIT — marți 
20, sîmbătă 24, duminică 25, ora 
19,30 ; FIICELE — miercuri 21, vi
neri 23, ora 19,30» SICILIANA 
— joi 22, ora 19,30, sîmbătă 24, 
ora 15,30, duminică 25, ora 10; 
OMUL CU MIRȚOAGA — dumi
nică 25, ora 15.

Teatrul „Lucia Sturdza 
Bulandra"

SFINTA IOANA — marți 20, 
ora 19,30 » AL PATRULEA — mier-

Teatrul „C. I. Nottara^, 
sala Magheru

CIOCIRLIA — marți
19.30, duminică 25, ora : 
TONIU ȘI CLEOPATRA 
curi 21, vineri 23, ora 
VLAICU VODĂ — joi 22, 
19,30; IN NOAPTEA ASTA 
DOARME NIMENI — sîmbătă 24, 
ora 1930 » SCANDALOASA LEGĂ
TURĂ DINTRE DOMNUL KETT
LE ȘI DOAMNA MOON — dumi
nică 25, ora 1530» FINTINA 
BLANDUZIEI — duminică 25, ora
19.30.

20, ora
10» AN-
— mier- 

1930,
ora
NU

Teatrul „C. !. Nottara", 
sala Studio

BĂIEȚII VESELI — marți 20, joi 
22, ora 20, duminică 25, ora 10,30 
și ora 16» SCANDALOASA LE
GĂTURĂ DINTRE DOMNUL 
KETTLE ȘI DOAMNA MOON — 
miercuri 21, vineri 23, ora 20; 
VIORI DE PRIMAVARA — sîm
bătă 24, ora 20, CINTA PRIVI
GHETORILE — duminică 25, ora 20.

Teatrul de Comedie

SVEJK IN AL DOILEA RĂZBOI 
MONDIAL — marți 20, joi 22, vi
neri 23, ora 19,30, duminică 25, 
ora 11 » CELEBRUL 702 — mier
curi 21, ora 20, duminică 25, ora 
15,30 ; MI SE PARE ROMANTIC 
— sîmbătă 24, ora 19,30i PRIE-

INDRAZNEALA — sîmbătă 24, 
duminică 25, ora 20 » IAȘII N CAR
NAVAL $1 MILLO DIRECTOR — 
duminică 25, ora 11.

Institutul de artă teatrală și 
cinematografică „I. L. Caragiale" 

str. 30 Decembrie 9

NU PUNEȚI DRAGOSTEA LA 
ÎNCERCARE — joi 22, sîmbătă 24, 
ora 20.

Teatrul pentru tineret și copii, 
str. C. Miile

DE PRETORE VINCENZO — 
marți 20, vineri 23, ora 20 » PI- 
GULETE 5 FETE — miercuri 
21, duminică 25, ora 20 ; PRIMA 
INTILNIRE — joi 22, ora 20.

Teatrul pentru tineret și copii, 
str. Dobrogeanu Gherea

2 LA ARITMETICA — marți 20, 
sîmbătă 24, duminică 25, ora 17 » 
BAIATUL DIN BANCA DOUA — 
miercuri 21, ora 17, sîmbătă 24, 
ora 14, duminică 25, ora 11 și 
14; CINE A UCIS — miercuri 21, 
vineri 23, duminică 25, ora 20» 
EMIL ȘI DETECTIVII — joi 22. 
vineri 23, ora 17.

Tealrul Țăndărică, sala Orfeu
DOCTORUL AUMADOARE — 

marți 20, ora 16 » CEA MAI FRU
MOASA STEA — miercuri 21, joi 
22, vineri 23, sîmbătă 24, ora 16, 
URSULEȚII VESELI ~ duminică 
25, ora 11 ; MINA CU CINCI DE
GETE — duminică 25, ora 20,30.

Tot aurul din lume : Patria, C. Frimu, înfrățirea între popoare, G. Coșbuc ; Gardianul : Magheru, București; Drum bun autobuzule : Alex. Sahia, Miorița, Drumul serii; Procesul maimuțelor: Republica, El Pavel, Olga Bancic; Străzile au amintiri: Gh. Do- ja, 23 August, B. Delavrancea; Lanterna fermecată: V. Alec- sandri; Călătorie peste trei mări: Lumina ; Casa în care

I.

locuiesc : Maxim Gorki; Rosita : Flacăra, Libertății; Nopți albe : Central; Profesorul Mamlock : Victoria ; Fidel Castro al Cubei; Omul stă- pîn al Nordului; Fotbal pe glob 1961: Timpuri Noi; Frumoasa Lurette: 13 Septembrie, 30 Decembrie ; Cer senin : Tineretului; Cavalerii teutoni : 1 Mai ; Copilul trupei : Cultural; Nana : Alex. Popov; Pace noului venit: 8 Martie, 16 Februarie; De partea cealaltă : Grivița ; Insula: C-tin David ; Perle negre: V. Roaită. G. Bacovia ; Război și pace; (ambele serii) : Unirea ; El Hakim : T. Vladimirescu ; Cursa de 100 kilometri: Munca, Moșilor.
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