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în sprijinul 
gospodăriilor 

agricole 
colective

Aproape 100 de contabili și 
planificatori din fabricile și 
uzinele ieșene au plecat zilele 
acestea să sprijine gospodă
riile colective tinere din re
giune. Cei de la Fabrica de 
antibiotice, de pildă, lucrează 
cu membrii consiliilor de con
ducere de la gospodăriile co
lective din Vovriești și Uri- 
cani, la inventarierea mijloa
celor de bază și întocmirea 
evidenței contabile. Econo
miști din 27 întreprinderi ie
șene acordă sprijin gospodării
lor colective din Ciurbești, 
Cornești, Retiu-Tătar, Ciurea 
etc. Numeroase întreprinderi 
industriale din regiune au ho- 
tărît să trimită în perioada 
muncilor agricole de primă
vară, în gospodăriile colec
tive ateliere mobile de repa
rații și specialiști pentru între
ținerea utilajelor și a mij
loacelor de transport folosite 
la muncile agricole.

(Agerpres)
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— Ce med avem de fâcat gfnt necesare acum zaai multe forte ăe
tru îndeplmirea ritmica £ pLamihii ce campanie ? —■ -
ducere al tinerei gospaddrt eelectre din Cojasca,

gineruhn utoatot Gheorghe Teteanu este ascult

------ ---—-------------
O discztis La caadlial ce co®- 

regicsea Ploiești. Statal ta’ 
cu adia create.

Fcto : I. CUCU

Locul agronomului
pe ogoare !

în întrecere

OAMENI
AI SATULUI

in prima zi s-a simțit bine 
/ J în sat, Oamenii erau bucu

roși c-a venit în mijlocul 
lor, ascultau cu atenție fiecare 
cuvînf, fiecare sfat al său, s-au 
îngrijit să nu-i lipsească nimic și 
să se simtă cit mai bine printre 
ei. Toate astea i-au umplut sufle
tul de mulțumire. Era mulțumită, 
mai, ales, de faptul că oamenii 
erau dornici să pornească din plin 
la lucru și de aceea îi puneau 
sumedenie de întrebări. Gospodă
ria din Strejnic, regiunea Ploiești, 
este nouă, are 650 de familii, 
care stăpînesc 1.200 de hectare 
de pămînt. Colectiviștii nu știau 
la început să rînduiască lucrurile 
bine, temeinic. Dar de cînd ingi
nera a venit în mijlocul lor, oame
nii se simt mai stăpîni pe tot ce 
fac. Tînăra ingineră și-a dat sea
ma de asta de cum a trecut prac
tic la lucru. Sprijinită de organi
zația de partid și de consiliul de 
conducere a organizat brigăzile 
de cîmp, pe cea legumicolă, 
echipele. Împreună cu brigadierii 
a mers pe cîmp. A cercetat tarlaua 
cu 200 de hectare de grîu. „Va 
fj necesar ca pe unele suprafețe 
să dăm îngrășăminte chimice” — 
a spus ea. Trebuie să le procurăm 
urgent. A întrebat cît gunoi de 
grajd s-a încorporat pe tarlaua 
destinată porumbului. „Cam 10 
tone la hectar” — i-a spus pre
ședintele Ion R. Ion. Firește, e 
puțin. Știința indică cel puțin 
20—25 tone la hectar pe un teren 
neîngrășat. S-au cercetat rezer
vele. Colectiviștii aveau depozi
tate prin ogrăzile lor mari can
tități de îngrășăminte naturale 
care trebuiau transportate de 
urgență pe cîmp. Treaba asta a 
fost încredințată tinerilor. Convoa
iele de căruțe au transportat pînă 
acum încă 800 de tone pe tere
nul pentru porumb și la grădina 
de zarzavat.

Inginera le-a dat colectiviștilor 
ideea ca de pe 10 hectare să 
obțină legume în cultură dublă, 
ceea ce înseamnă venituri în plus. 
Oamenii s-au bucurat.

— Hei, vezi ce înseamnă să ai 
alături de tine omul cu știință îl 
— a zis mîndru brigadierul Nico
lae Oprea, cînd a aflat de pro
punerea inginerei.

Dar cite treburi nu sînt încă de 
făcut aici I Arături și însămînfări 
de primăvară, începerea construc
țiilor zootehnice, irigarea grădinii...

Dar acesta este numai începu
tul. Ana Dinescu a început deja 
să se simtă cu adevărat un om al 
satului, gata să pună umărul la 
consolidarea rapidă 
colective.

Pînă de curînd a 
perație. împreună

a gospodăriei

lucrat în coo- 
r__ ...........r , cu al|i tineri
igineri agronomi a hotărî! să plece 
In agricultură, în gospodăriile co
lective noi. Soțul ei, Dumitru 
Dinescu, a lucrat pînă de curînd 
la serviciul regional S.M.T.-Plo
iești. A plecat și e| în 
colectiviștilor din Brazi.
au devenit acum, pentru 
na, oameni ai satului.

N. BARBU

mijlocul 
Amîndoi 
țofdeau-

0 CHESTIUNE DE CONȘTIINȚA

s dat drumul 
moș.nu și o r'-n-cregheazd 
cb more cznție. Are dc rec
tifica inele pentru
rert/recre» ;2etelor. Trebuie 
dec-, să rtslize2e precizii de 
ordini ctokHot. Piesele 
na gcs. Coarolml tehnic 
de «litafr, Mssips Mihai, le 
examinează. Db, îode ț^esele 
sînt de cea mă buni cali
tate^

De aă de zile de end 
creazi ăă, colectivul secției 
saderie al Uzinelor ,23 Au
gust* din Ccpizelă are nu- 
mă cuvTSîe de lastdă despre 
Maria Roba. în ultima deca
da a lunzi febrnarie, de exem
plu, ea a executat 24 calibre 
de foarte brad calitate.

Maria Roba este în între
cere— cb tozcrifu'. ei de via
ță - Ion Robx. Amîndoi lu
crează la mașixi de rectificat 
filet de cea mă înaltă tehni
citate.

— Ion Roba, ne spetne con
trolorul de calitate, este de 
asemenea bwbX dintre munci
torii fruntași ci secției.

Nu departe de mașinile *>- 
filor Robu, lucrează tînărul 
rectificator Iordan Dogc.ru. A 
venit de la strungărie și în 
cîteva săptămiă a ajuns din 
urmă pe muncitorii cu expe
riență îndelungată. în fe
bruarie, de exemplu, a reușit 
să finiseze 35 de tarozi tn- 
tr-un schimb. Cit despre call’ 
tate, toate piesele sînt de 
cea mai bună calitate.

Cu ătva timp tn urmă D^- 
garu l-a chemat la întrecere 
pe tovarășul său de muncă 
Toma Cornel- Amîndoi mun
citori buni, harnici, așa că 
era greu să prevezi la început 
cine ta fi primul, dnd s-a 
făcut bilanțul la sfîrșitul lunii 
februarie, primul loc în între
cere <-u revenit 
Cine va cuceri 
acest loc nu se 
lucru însă este 
va dștiga va fi 
țiek

Mama

lui Dogaru. 
mai departe 

poate ști. Un 
ceri, cel care 
cdlectivuH sec-

lat din laboratoarele Institutului de petrol, gaze 
și geologie.

Foto : AGERPRES

Folosesc rațional 
spațiile 

de producție
Prin folosirea mai bună a 

suprafețelor din hale, secții, 
ateliere și utilizarea raționa- 
lă a utilajelor, muncitorii din 
întreprinderile ploieștene au 
mărit anul acesta capacitățile 
de producție, fără investiții 
suplimentare. Folosirea inten- 
sivă a mașinilor, de exemplu* 
și mai judicioasa lor ampla-» 
sare în spațiul productiv au 
permis colectivului Uzinelor 
constructoare de utilaj chi* 
mic nr. 2 din Ploiești să re-* 
nunțe la fondurile de investi
ții pentru procurarea unor 
mașini-unelte și pentru con-* 
struirea de noi spații.

Reorganizînd fluxul tehnolog 
gic al utilajelor de fabricat 
pompe de injecție, colectivul 
Uzinelor „I. C. Frimu" din 
Sinaia a reușit să elibereze 
un spațiu productiv de circa 
400 mp. Acest lucru a permis 
să se renunțe la construirea 
unei noi hale pentru prelucrat 
produse de Serie mică și să 
se realizeze o capacitate de 
producție la pompe cu 30 la 
sută mal mare față de anul 
trecut.

Rezultate bune în folosirea 
rațională a spațiilor de pro
ducție existente au obținut și 
colectivele fabricilor „Steaua 
electrică" din Fieni, „Doroban
țul" din Ploiești și Uzinei chi
mice „Victoria" din FloreștL

(Agerpres)

îngrășăminte chimice 
pentru agricultură

Răspunzînd cerințelor de a 
livra agriculturii cantități tot 
mai mari de îngrășăminte, 
colectivele combinatelor chi
mice din regiunea Brașov au 
produs peste plan, de la în
ceputul anului și pînă acum, 
2.250 tone de îngrășăminte 
chimice.

In fruntea întrecerii se a- 
Că muncitorii Combinatului

chimic din Făgăraș, care, prin 
folosirea intensivă a instalați
ilor și sporirea capacității de 
producție la fabrica de amo
niac, au reușit să trimită uni
tăților socialiste din agricul
tură aproape 1.800 tone de 
îngrășăminte peste prevederile 
planului.

(Agerpres)

Complexe de servire
a populației

Al fi zis că tînărul acesta 
cu privirile senine, cu 
vorba cumpătată și ges

turile liniștite e de cînd lumea 
aici, la gospodăria colectivă 
din Obreja, raionul Caran
sebeș. Felul cum discuta cu 
oamenii — cu președintele, 
cu brigadierii, cu fiecare co
lectivist în parte — cunoaș
terea celor mai mici amănunta 
în ce privește munca în gos
podăria colectivă, toate astea 
te făceau să gîndești așa. 
Știam totuși că tînărul ingi
ner agronom Mircea Mure- 
șan — fiindcă despre el este 
vorba — a venit sâ lucreze în 
gospodărie de-abia de o lună 
și ceva de zile; că pînă a- 
tunci lucrase, împreună cu 
soția sa, tot inginer agronom, 
la Sfatul popular al regiunii 
Timișoara, în cadrul serviciu
lui de organizare a teritoriului 
agricol; că odată cu colecti
vizarea întregii regiuni aceas
tă tînără familie de agronomi 
a cerut să meargă să lucreze 
în două din noile gospodării 
agricole colective. Inginerul 
Mircea Mureșan spunea :

— Ce ne-a făcut să cerem 
să lucrăm într-o gospodărie 
colectivă? Păi, cum să spun 
eu, nu se putea să nu cerem 
asta. E o chestiune de con
știință. Uite, am stat amîndoi 
și am judecat așa. Sîntem in
gineri agronomi. Lucram la 
sfatul popular la organizarea 
terenului agricol. O muncă 
destul de interesantă, nimic 
de zis. Planuri, schițe, planșe 
pentru organizarea terenului 
în gospodăriile colective. Sînt 
frumos lucrate planurile noa
stre. Dar acolo unde nu sînt 
specialiști, aceste planuri vor 
prinde viață mai greu. Mai 
greu se vor putea obține re-

-----•-----

coltele mari, fără cuvîntul și 
îndrumarea omului stăpîn pe 
știință. Hal să plecăm în gos
podăriile colective — am hotă- 
rît Fiindcă acolo se hotărăște 
soarta recoltelor bogate, soar
ta tuturor planurilor, care, 
oricît ar fi ele de frumoase 
și de interesante, dacă nu-s 
aplicate pe teren n-au nici o 
valoare. Și — uite așa, am 
plecat De atunci eu lucrez 
aici la gospodăria colectivă 
din Obreja, iar soția mea la 
gospodăria colectivă din satul 
vecin, Glimboca.

L-am ascultat mai departe 
pe inginer.

— Cînd am plecat din Ti
mișoara, unii colegi care mai 
lucrează încă în munci nele
gate de meseria lor ne-au 
privit cu oarecare mirare: 
„Cum, vă îndurați să părăsiți 
posturile voastre de la oraș? 
— păreau să spună privirile 
lor. O să vă pară rău!- Aces
tora le putem spune acum, 
după ce-am venit aici, că nu 
ne pare rău deloc, ba dimpo
trivă. Ne simțim foarte bine. 
Sînt lucruri foarte multe de 
făcut, oamenii au nevoie de 
noi. Credem că e o datorie 
elementară a fiecărui specia
list — inginer agronom, zoo- 
tehnician, mecanizator, medic 
veterinar — aceea de a veni 
să lucreze în producție, pe 
ogoarele gospodăriilor agricole 
colective. Și-apoi, ce satisfac
ție mai mare poate avea un 
specialist în agricultură decît 
aceea de a vedea cum cu a- 
jutorul lui oamenii smulg pă- 
mîntului producții din ce în 
ce mai mari!

Din păcate, nu așa gîndesc 
și procedează unii dintre acei 
specialiști care ocupă posturi 
la orașe nelegate de agricultu-

ră. Iată, numai în orașele Arad 
și Timișoara fiînt în diferite 
munci de birou numeroși in
gineri agronomi.

Ce satisfacție le poate pro-» 
cura munca unor ingineri a- 
gronomi care lucrează la Fi
liala Băncii R.PJL din Timi
șoara, la Cooperație, la 
A-D.A-S., Fructus, I.R.I.C., ori 
D.CLA. ? E mal folositoare 
munca lor în asemenea bi
rouri, ori ar fi cu mult mai 
folositoare dacă ar pleca să 
lucreze direct în producție» 
pe ogoarele gospodăriilor co
lective? Iată întrebările care 
ne-au venit imediat în mint* 
Credem că organele de stat 
trebuie să la măsuri urgente 
ca aceștia să meargă să lu
creze direct în producție. Și 
asta nu mal tîrziu, ci acum, 
cînd se pregătește prima 
campanie agricolă a anului, 
să meargă neintîrziat să-i a- 
jute pe colectiviști să-și or
ganizeze munca, să facă pri
mele lucrări în bune condi
ții.

Mulți dintre aceștia sînt 
utemiștL Organizațiile de bază 
U.T.M. din întreprinderile și 
instituțiile respective trebuie 
să-1 convingă că 
este în producție, 
colectiviștilor; că 
de membri ai 
noastre este de 
unde e nevoie de

locul lor 
în mijlocul 
datoria lor 
organizației 
a fi acolo 

aportul lor, 
unde ei pot să-și aducă o 
contribuție pe măsura cunoș
tințelor căpătate în anii de 
învățătură.

Exemplul celor care au ple
cat să lucreze în gospodăriile 
colective 
pe care 
dată I

să le fie un îndemn 
să-1 urmeze de în-

PETRE GHELMEZ

I
*

P. JLIDIA'

Astăzi, la ara 9, va avea 
loc In sala Palatului pionieri
lor, finala de la București a 
concursului formațiilor artis
tice studențești organizat în 
cinstea aniversării a 40 de 
ani de la Înființarea U.T.C.-u- 
lul și a celui de al Vin-lea 
Festival Mondiali al Tineretu
lui și Studenților.

Echipele de teatru vor pxe-< 
zenta spectacole pe scena 
Caaei de cultură a studenți
lor din caL Plevnei 61; iar

formații!» corale, brigăzile 
artistice, orchestrele de mu
zică populară șl ușoară, ca 
și echipele de dansuri vor 
evolua în sala de la Palatul 
pionierilor. Astăzi, echipa de 
teatru a Institutului agrono
mic din Craiova va prezenta 
piesa „Casa din livadă" de 
M. Joldea, centrul universitar 
Brașov „Passacaglia" de Titug 
Popovici iar Institutul de 
construcții București „Secun
da 58“ de Dorel Dotrian.

■ • ■ . M 'A ■ ■
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Scția de etirat fire a Uzinei de fire și fibre sintetice de la S^vineștl. Aci lucrează și 
tinerele Maria Cojocaru, Maria Tăpdlagă, bune prietene și fruntașe In lupta pentru 

Îmbunătățirea calității firelor.
Foto : S. NICULESCU

cadrul discuției 
comportarea ti- 
in muncă, in 
deschisă in co- 
ziarului nostru,

In 
despre 
nevilor 
viață — 
Ioanele
tînărul corespondent vo
luntar Gh. Mărășescu 
ne ruga să scriem despre 
o întîmplare deosebită 
din viața unui tînăr 
constructor din Onești. 
Iată despre ce este 
vorba :

LLMjU n anul aînd a ve
nit la Onești, o- 
rașul se alia 
începuturile 
Cîmp ui mai 
încă însemnat cu 
țărușii care indi- 
de amplasare al 
blocuri, al ma- 

al u-

la 
lui. 
era

La verificarea calității bobi- 
najului unui stator de genera
tor de la întreprinderea «E- 
nergo-reparații“ din Capitală

oou locul 
actualelor 
gi8tralei din centru, 
zinelor. Nicodae Constantin și-a 
legat anii cei mai frumoși ai 
tinereții de istoria orașului, a 
marilor sale combinate, de

viața lui nouă, clocotitoare. 
Aici și-a întemeiat și familia. 
Azi, aproape nu-și aduce 
aminte cum a cunoscut-o pe 
soția lui. Era pe vremea a-

ceea a urmat un copil, un 
băiețel, și bucuria vieții de 
familie e-a împlinit și mal 
mult.

O poveste simplă, firească, 
cu nimic deosebită de multe 
altele. Iată însă că într-o zi 
Nicolae Constantin a treaut 
printr-o grea încercare. Nu 
departe de locul său de mun
că, un alt tînar, Ion Vrtocea- 
nu, lucra la căptușirea pe 
dinăuntru a unui vagon-cis-

ternice, trebuia să porțl o 
mască pe față. Dacă 1 s-a de
fectat masca ?

A alergat, a chemat și pe 
alții. Așa era. Vrînoeanu se 
gazase. Să-1 salveze era 
greu, o alta mască nu se afla 
la îndemînă. Dar cel mai 
grav era pericolul unei ex
plozii.

— Și totuși omul trebuie 
salvat! a spus el. Nu 4 putem 
lăsa să moară.

OM Ut
OMULUI PRI

ceea o fetișcană. După termi
narea construcției au intrat a- 
mîndoi să lucreze la Combi
natul chimia Borzești. S-au 
căsătorit și Ioana s-a mutat 
la el, în apartamentul pe ca- 
re-1 primise în noile blocuri. 
Erau fericiți. Nu mult după a-

ternă. 11 văzuse intuind în 
cisternă, îl auzise lucrînd. 
După un timp însă a observat 
că nu se mal auzea nici un 
zgomot dinăuntru. A tresărit 
speriat. Dacă s-a întîmplat 
ceva? înăuntru se lucra cu o 
soluție care degaja gaze pu

ETEN I
— Da, dar cine intră ?
— Intru eu!
Șl a intrat el. A considerat 

câ e datoria lui de tovarăș, 
de om, să-1 ajute pe cei ame
nințat cu moartea.

Iată însă că atunci s-a în- 
țtmplat nenorocirea, Vrînoeanu

a fast salvat, a foist scos a- 
fară, dar cînd să iasă șl el 
s-a spart din întîmplare becu- 
lețul lanternei, și gazele dină
untru au luat fac. Nicolae 
Constantin a fost cuprins de 
flăcări.

Și de-aoolo, din flăcările a- 
celea (tovarășii lui de muncă 
povestesc și astăzi) s-a au
zit un strigăt puternic :

— Fugiți! Explodează I
Întreaga sa forță morală ee 

concentrase în fracțiunea a- 
oeea de secundă nu în gîndul 
de a se salva pe sine, ci de 
a-i salva pe cel care se a- 
flau afară, lingă cisterna In
cendiată.

— Fugiți!
Cînd a reușit să iasă din 

cisternă, era ca o torță aprin
să. Prețul vieții tovarășului 
salvat fusese cumplit.

...La spital, între viață și 
moarte, Nicolae Constantin 
și-a recunoscut tovarășii de 
muncă și se bucura că-i vede 
alături de el. Se bucura câ 
acolo, printre ei se afla și so
ția Iul, chemată în grabă, de 
ea fiindu-1 legate cele mai

EUGEN FLORESCU

(Continuare tn pag. a 3-a)

La Pitești, Timișoara, Tg. 
Jiu și in multe alte localități 
din țară s-a terminat construc
ția unor noi complexe de ser
vire a populației, cuprinzind 
secții de croitorie și încălță
minte, ateliere de reparat apa
rate de radio și diverse arti
cole electrice de uz gospodă
resc, ateliere fotografice, sa
loane de frizerie și coafură 
ete. Anul acesta se mai 
construiesc tn întreaga țară 
peste 80 de complexe de ser
vire a populației, de două ori 
mai multe dedt s-au construit 
în ultimii trei ani. Printre 
centrele muncitorești în care 
se ridică asemenea clădiri se 
numără Oțelul Roșu, Lupeni, 
Oltenița, Rîmnicu Vîlcea, Tur- 
nu Severin și altele.

Potrivit prevederilor planu
lui de investiții al cooperației 
meșteșugărești, pînă la 
fitul anului 1965 vor fi 
vote 400 de complexe de 
vire a populației, astfel 
cit în fiecare 
să existe cel 
nea unitate, 
mari cfâe 2-3.

sfîr- 
ridi-
•er- 
tn-

centru raional 
puțin o aseme- 
iar tn orașele

60 de noi
de struguri

(Agerpres)

hibrizi
de masă

Specialiștii Institutului de 
cercetări hortl-viticole au 
creat 60 de noi hibrizi valo
roși de struguri de masă cu 
perioade de coacere diferite, 
care pot asigura populației un 
consum neîntrerupt de stru
guri începînd de la jumătatea 
lunii iulie șl pînă la sfîrșitul 
lunii octombrie. Hibrizii creați 
au bobul mare și dau produc
ții superioare la hectar, se dis
ting prin gust și aromă plă
cută șl sînt mai rezistent la 
diferite bolL Unul dintre noii 
hibrizi — coarna neagră tămî- 
ioasă, — tn afara gustului șl 
aromei deosebite, dă an de an 
producții constante de peste 
12.000 kg la hectar.

Telegramă
Tovarășului

VILLE PESSI, 
Secretar general 

al Partidului Comunist 
din Finlanda

Helsinki

I

Cu prilejul celei de-a 60-a 
aniversări a zilei de naștere, 
Comitetul Central al Partidu
lui Muncitoresc Romîn vă 
adresează dv., fiu credincios 
și eminent militant ăl clasei ; 
muncitoare finlandeze, un căl
duros salut frățesc și cele 
mai sincere felicitări.

Prin activitatea dv. îndelun
gată și lupta neobosită ce o 
desfășurați în fruntea Parti
dului Comunist din Finlanda, 
în slujba clasei muncitoare și 
poporului finlandez, pentru ‘ 
întărirea continuă a unității 
mișcării comuniste interna
ționale ați cîștigat încrederea 
binemeritată a maselor mun
citoare finlandeze, prețuirea 
și stima oamenilor muncii din 
țara noastră.

Vă urăm, iubite tovarășe, 
Viile Pessi, multă sănătate, 
viață îndelungată și activita
te rodnică spre binele po
porului finlandez și al cauzei 
noastre comune — pace, de
mocrație și socialism.

COMITETUL CENTRAL 
AL PARTIDULUI 

MUNCITORESC ROMÎN

i

Dogc.ru


mărăștii de Sus și 
Amărăștii de Jos 
sînt două comune 
vecine din raionul 
Caracal. Prag de 
primăvară. Colec
tiviștii vor munci

în acest an să-și sporească 
avuția obștească. în fața 
gospodăriilor colective stau 
obiective de mare însem
nătate, prevăzute în planurile 
de producție din acest an. în 
ce fel vin în întîmpinarea a- 
cestor preocupări activiștii 
culturali din 
cele două co
mune apropia
te, căminele 
culturale al că
ror prag îl trec 
zi de zi tineri 
și vîrstnici ?

In ambele 
comune preo
cupările de pro
ducție ale gos
podăriilor a co
lective sînt ase
mănătoare: cul
tura cerealelor 
și zootehnia sînt 
ponderea cea mai însemnată. 
De aceea și temele pentru ma
nifestări culturale la cele 
două cămine sînt similare. Cu 
toate astea, între o activitate 
și alta la aceste cămine, exis
tă unele deosebiri, care depind 
în primul rînd, de măsura în 
care organizația U.T.M. își a- 
duce contribuția la axarea vie
ții culturale a satului pe pro
blemele ce interesează astăzi 
pe colectiviști.

La Amărăștii de Sus direc
toarea căminului cultural, to
varășa Ecaterina Păunescu, se 
sfătuiește cu regularitate cu 
secretarul comitetului comunal 
U.T.M., tovarășul Constantin 
Radu, care — fiind și tehnician 
agricol la gospodăria colectivă
— cunoaște bine problemele de 
producție din agricultura satu
lui. Colectivul de muncă al că
minului organizează acțiuni pe 
acele teme cerute de viață și de 
care se simte cea mai mare 
nevoie. De pildă, mulți tineri 
colectiviști vor să cunoască a- 
cum, pînă ce încep lucrările 
agricole de primăvară, ce re
guli se cer respectate la însă- 
mînțare pentru a obține o pro
ducție de 5.000 kg. porumb 
boabe la ha. Căminul — îm
preună ■ cu organizația U.T.M.
— a organizat, între altele, o 
intîlnire cu brigadierul Ion 
Patru de la G.A.C. „Drumul 
lui Lenin", a cărui brigadă a

obținut anul trecut cea mai 
bună producție de porumb la 
hectar pe întreaga gospodărie. 
Tehnicianul Constantin Radu 
l-a ajutat să pregătească o ex
punere documentată.

Și la Amărăștii de Jos (di
rector — iov. Laurențiu Geam- 
bașu ; secretar al comitetului 
U.T.M. — brigadierul zooteh
nist Ion Guță) se organizează 
acțiuni cu această temă, ele 
fiind chiar mai numeroase, 
grupate intr-un ciclu. Astfel, 
pentru cei ce au urmat cursu-

podăriei. Oare acest exemplu 
— și altele încă — nu sînt 
vrednice de popularizat și dez
bătut la una din „serile cultu
rale", organizate, de altfel, 
destul de des la Amărăștii de 
Jos? Fără îndoială că progra
mele prezentate pînă acum 
cu aceste prilejuri sînt bine 
venite. Dar n-ar trebui să se 
gîndească organizația U.T.M. 
din comună și căminul cultu
ral ca și serile culturale — 
bineînțeles cu specificul lor — 
să fie folosite pentru a îndru-

Cu fața1 spre
gospodăria colectivă

însemnări pe marginea activității a două 
cămine culturale

ramurile cu rile învățămîntului agricol de 
masă s-a organizat un concurs 
„Cine știe, răspunde" cu tema 
„Porumb 5.000“ —.la dispozi
ția lor fiind pus și un album 
cu tăieturi din ziare care cu
prinde articole scrise de spe
cialiști, de colectiviști frun
tași în cultura porumbului. 
Biblioteca a mai inițiat o 
consfătuire cu cititorii căr
ților despre porumb, reu
șind să răspîndească a- 
ceste cărți, în număr mult 
sporit, printre colectiviști.

în gospodăriile colective din 
cele două comune sînt mulți 
tineri fruntași. La căminul 
cultural din Amărăștii de Sus 
s-a organizat nu de mult o 
seară a fruntașilor gospodării
lor colective. în fața unei săli 
arhipline au urcat pe scenă 
Constantin Diaconu, îngrijitor 
de porci, Eugenia Florea, care 
ca șefă de echipă a obținut 
recolte mari de cereale, Aris- 
tica Nițulescu, Constantin 
Ozun... Tinerii fruntași au îm
părtășit, în scurte expuneri, 
din experiența lor.

La Amărăștii de Jos'mani
festări de acest gen nu sînt 
organizate. Și comuna nu duce 
lipsă de tineri fruntași! 
Gheorghe Gîscan și soția lui, 
de pzțda, dau un exemplu bun 
celorlalți colectiviști; neobo
siți în lucrările de la cîmp, ei 
sînt prezenți și la munca pa
triotică a tineretului pentru 
ridicarea de adăposturi necesa
re sectorului zootehnic al gos

ma eforturile tinerilor din sat 
către întărirea gospodăriei co
lective ? „Știți cum va arăta 
gospodăria noastră colectivă în 
7965 ? « — iată tema unei in
teresante întîlniri a tinerilor 
colectiviști cu președintele 
gospodăriei, care sîntem si
guri, că ar primi cu bucurie 
să fie oaspetele unei seri cul
turale la cămin.

O inițiativă bună a organi
zației U.T.M. și a căminului 
cultural din Amărăștii de Sus 
este aceea de a folosi — și a- 
cum, după colectivizare — for
me de activitate culturală ce 
și-au dovedit eficiența în 
munca pentru colectivizarea 
agriculturii. Sub îndrumarea 
comitetului comunal de partid, 
căminul cultural și organizația 
U.T.M. au organizat seri de 
calcul cu teme legate de întă
rirea economico-organizatori- 
că a gospodăriei colective. S-a 
dovedit că se poate organiza 
o seară de calcul care să de
monstreze, bunăoară, ce veni
turi ar aduce gospodăriei creș
terea a cel puțin 500—600 pă
sări la suta de hectare (atît la 
Amărăștii de Sus, cît și la A- 
mărăștii de Jos este în curs 
mărirea fermei de păsări), sau 
ce avantaje ar aduce folosirea 
soiurilor de cereale de înaltă 
productivitate și îndeosebi — 
acum, primăvara — a porum
bului dublu hibrid, sau — în 
special pentru noii colectiviști

— cum se ține evidența zile- 
lor-muncă. Asemenea teme 
n-ar putea fi înfățișate — la 
fel de atractiv și convingător
— și la Amărăștii de Jos ? 
Dacă în acest scop n-a fost 
folosită acolo seara de calcul 
și alte genuri de manifestări 
ce și-au cîștigat prețuirea, a- 
ceasta nu înseamnă altceva 
decît insuficienta grijă a că
minului și a organizației 
U.T.M. pentru studierea și sa
tisfacerea cerințelor de instrui
re ale tinerilor colectiviști.

Ar fi de do
rit ca acum, 
după colectivi
zarea totală, 
comitetul raio
nal U.T.M. - 
împreună cu 
secția de învă- 
țămînt și cul
tură a sfatului 
popular raional 
— să întreprin
dă acțiuni pen
tru generaliza
rea experienței 
bune în mun

ca culturală, astfel 
pretutindeni această 
să răspundă sarcinilor
mai actuale ale întăririi gos
podăriilor colective. Exemplul 
analizat aici, și care pune în 
evidență stări de lucruri deo
sebite la cămine culturale 
aflate la numai 3 kilometri 
distanță, îndeamnă din plin 
la efectuarea mai frecventă a 
schimburilor de experiență, 
care să facă să rodească și la 
vecini exemplul bun al frun
tașilor.

VIATA 
CULTURAl
Prietenii poeziei

iii satele regiunii Brașov
în satele raioanelor Făgă

raș, Tîrgu Secuiesc și Sfîntu 
Gheorghe filiala S.R.S.C.-Bra- 
șov a organizat zilele trecute 
o deplasare a 15 brigăzi știin
țifice.

Pretutindeni unde au po
posit, membrii brigăzilor știin
țifice — ingineri, profesori, 
juriști, medici, — au răspuns 
numeroaselor întrebări ale 
colectiviștilor. Folosirea celor 
mai înaintate metode agroteh
nice pentru pregătirea și ter
minarea la timp a campaniei 
de primăvară, felul cum se 
pot obține 5.000 kg porumb 
boabe la hectar, dezvoltarea 
sectorului zootehnic și avicol 
— iată cîteva din problemele 
cele mai mult discutate laîn- 
tîlnirile cu brigăzile. Sute de 
colectiviști, printre care foarte 
mulți tineri, au ascultat cu 
atenție răspunsurile trăgînd 
învățăminte pentru munca lor 
de zi cu zi pe ogoarele proas
păt unite, luptînd pentru în
tărirea economico-organizato- 
rică a gospodăriilor lor co- 

Jqotjve.

V. GRIGOR

Tineri din Ișalnița^ regi
unea Oltenia, la biblioteca 
din comuna lor care nu
mără peste 6000 volume.

Foto ; I. CUCU

T

Artiști amatori în turneu

In comuna Conțești, raionul 
Zimnicea, tineri colectiviști ta- 
lentați, buni dansatori, ca: 
llie Zimnicaru, Fiorica Peșa, 
Nicoleta Curea și alții acti
vează în formația de cîntece 
și dansuri populare romînesti 
care a devenit de mult cunos
cută in tot raionul.

Acum cîteva zile această 
formație a plecat din nou tn 

. turneu prin satele din împre
jurimi. Primul spectacol l-a

prezentat în sala căminului 
cultural din comuna Smîrdi- 
oasa, în fața a peste 450 de 
spectatori. Printre dansurile 
interpretate se numără „Bri
ceagul", „Cîrligul", „Pomule- 
țul”, „Ariciul”, „Sîrba”,, flora" 
iar orchestra din care fac 
parte și solistele Maria Simian 
și Fiorica Peșa a interpretat 
cele mai îndrăgite cîntece

iești.
T. IONEL 

pro/exzr

incit 
muncă 

celor

T. GHEORGHIU

— Ce cărți noi de 
poezii v-au mai so
sit ? Această întrebare 
este pusă bibliotecarei 
de tot mai muîți tineri 
din satul nostru, Sînt 
tineri ca Vămășel Pa- 
laghia, lanovici Mana, 
Botnar Haralambie, 
care au citit în anul 
acesta cîte pafru-cinci 
volume de versuri. 
Mihail Eminescu, Tu
dor Arghezi, Eugen 
Jebeleanu, Mihai Be
niuc, Maria Banuș, 
Dan Deșliu, Nicolae 
Labiș sînt numai cîțiva 
dintre poeții lor pre
ferați. Din cele 1.600 
cărți împrumutate de 
tineri de la bibliotecă 
în ultimele luni peste 
500 sînt cărți de poe
zie.

Aceasta însemană că 
poezia devine tot mai 
mult un prieten al ti
nerilor noștri, că se 
dezvoltă mereu gustul 
pentru ea. E și firesc. 
Poezia militantă, cu 
mesajul ei mobilizator

îi îmbogățește sufle
tește pe tineri, îi face 
să iubească cu și mai 
mare putere viața 
noastră nouă, îi înflă
cărează în munca.

Organizația noastră 
de bază U.T.M. a 
luat încă din anul tre
cui inițiativa de a or
ganiza la căminul cul
tural acțiuni educative, 
care să stimuleze dra
gostea pentru cîntec 
și poezie, de a culti
va la tineri — și prin 
intermediul unor astfel 
de manifestări — tră
săturile 
omului 
cialiste.

Prima 
zie a decurs în felul 
următor : bibliotecara, 
L. luga, le-a citit tine
rilor strînși în sala că
minului poezii de Mi- 
haj Beniuc și Victor 
Tulbure. După aceea 
tinerii au fost invitați 
să-și spună părerea 
în legătură cu conți
nutul lor. Chiar în a-

luminoase ale 
societății so-

seară de poe-

cea seară tinerii llie 
Moraru, Foca luga, 
Haralambie Botnar au 
cerut bibliotecarei să 
le indice cîteva poe
zii pentru a le învăța 
și recita.

In lunile acestui an, 
noi am organizat și 
„seri de poezie" pe 
o anumită temă ca, de 
pildă : 
partidul", 
lectivist 
noastră" 
de poezie” pe temă 
s-au dovedit a fi deo
sebit de educative, ti
nerii putîndu-și face 
mai ușor o imagine 
asupra tematicii poe
ziei noastre noi avînd 
totodată un puternic 
rol în învățarea de 
către tineri a cît mai 
multe poezii din lite
ratura noastră nouă.
DUMITRU CAPRA 

secretarul 
organizației U.T.M 
satul Dorna-Can- 

dreni, regiunea 
Suceava

,,Poefii cîntă 
, „Salul co

in poezia 
etc. „Serile

In curind artiștii amatori de la Fabrica d® rulmenți din 
Bîrlad tot prezenta în fața muncitorilor piesa lui Al. Voi- 
tm : „Oamenii înving**. In fotografie : aspect de la o repetiție

Foto- N. STELORIAN

Cerc studențesc
de artă plastică

Intîlnire 
între tineri 
muncitori 
și studenți

La Casa de cul
tură a studenților 
din Iași activitatea 
în cercuri artistice 
sau de instruire 
practică atrage un 
mare număr de 
studenți. Secția de 
picture a cercului 
plastic reunește în-* 
tr-o pasiune comu
nă pentru artă 40 
de studenți — me- 
diâniști și peda
gogi, politehnicieni 
și agronomi.

Aflați de acum la 
a șasea confruntare 
cu publicul, prin 
expozițiile deschi
se, pictorii amatori 
au acumulat o bo
gată experiență. 
Succesul fiecăruia a 
constat în primul 
rînd în studiul sis
tematic făcut pen
tru fiecare compo
ziție, în preocupa
rea pictorilor ama
tori de a cunoaște

din 
ie- 
din

cît mai temeinic 
viața nouă, oamenii 
înaintați care o 
făuresc, pentru a le 
reda veridic, con
vingător în lucrări 
plastice. „înscrierea 
în colectivă", nu
meroasele portrete 
de muncitori 
întreprinderile 
șene, scenele
viața studențească 
„Studiu individual", 
„Jucătorii de șah”.
„Studenți-brigadieri 
pe șantierul casei 
de cultură a tinere
tului" sau „Mun
că patriotică la co
lectarea fierului 
vechi" — sînt doar 
cîteva din lucrările 
pictorilor amatori 
ai acestui cerc, pre
ocupați de aborda
rea unei tematici 
diverse, cuprinză
toare. Abordînd și 
teme din trecutul 
de luptă al clasei

muncitoare, mem
brii cercului au 
căutat să se docu
menteze în privința 
vieții grele a mun
citorilor din trecut, 
să aprofundeze pa
ginile din istoria de 
luptă a partidului. 
Pentru lucrări ca 
„Greva de la Ni
cotină în 1933", de 
pildă, membrii cer
cului au organizat 
întîlniri cu munci
tori vîrstnid, vechi 
militanți, au făcut 
vizite la Casa me- 
morială „llie Pin- 
tilie", au studiat 
documente.

Activitatea în cerc 
oferă astfel studen
ților, pe lingă po
sibilitatea de a-și 
pune în valoare ap
titudinile, și inte
resante ore educa
tive, de îmbogățire 
a cunoștințelor.

Zilele trecute studenții anu
lui I de la Conservatorul de 
muzică „Gh. Dima“ din Cluj 
au organizat un simpozion cu 
ocazia împlinirii a 80 de ani 
de la prezentarea pentru pri
ma oară pe scena brașoveană 
a operetei zoanînești „Crai 
nou" de Ciprian Porumbescu.

Cu această ocazie, studen
ții de la conservator au invi
tat în mijlocul lor pe tinerii 
muncitori de la Atelierele de 
reparat material rulant «16 Fe
bruarie" din Cluj.

La simpozion au fost inter
pretate partituri ale compozi
torului. Și-au dat concursul 
Margareta Nica, Gheorghe 
Sara, Alexandru Serac, Jana 
Pușcașiu, Titus Sfîrlea și alții, 
de la facultatea de canto-in- 
strumente, precum și corul a- 
nului I din cadrul facultății.

DUMITRU VIRTIE 
student

I îndria noastră, 
Fabrica noastră de 
rulmenți Bîrlad își 
merită renumele 
de mare unitate 
industrială. Și mă 
gîndesc că acea

sta se referă nu numai la im
portanța produselor ei ci și la 
'-umenii care muncesc aici. 
Avem mulți tineri cu un ori
zont larg, cunoștințe variate, 
preocupări diverse. Să mă re
fer numai la Constantin Mitu- 
le.scu, muncitor în secția scu- 
lerie. Seralist în ultima clasă, 
frecventează și cursurile pre
gătitoare pentru examenul de 
admitere la Facultatea de 
mecanică. Principala lui pa
siune — studiul cărții tehnice; 
dar printre cele peste 1000 vo
lume ale bibliotecii sale per
sonale se numără și multe cu
legeri de versuri, romane, tea
tru, monografii. Este membra 
în comisia concursului „Iubiți 
cartea" din secție și tovarășii 
lui de secție îl ascultă deseori 
recitind în brigada artistică de 
agitație. Ca Mitule© cu Con
stantin sînt mulți la noi. Dar 
mă gîndesc că datoria noa
stră, a membrilor comitetu
lui U.T.M. este să mun
cim în așa fel încît toți ti
nerii din fabrică să știe 
să folosească condițiile ma
teriale puse la dispoziția lor.

In general tine
rii noștri citesc, 
lată-i pe cei de la 
strungari©. Sînt 
350 de tineri în 
secție dintre car© 
157 sînt purtători 
ai insignei „Prie
ten al cărții**, 
iar alți 100 merg pe ur- 
unnele lor. S-au și înscris la 
concurs. Vechii prieteni ai 
cărții îi ajută pe cei care 
aspiră la acest titlu : comisia 
concursului pe secție și-tal for
mat un larg activ de tineri 
purtători ai insignei care îi 
ajută pe participant! în însu
șirea bibliografiei. Fapt care 
se întîmplă și în alte secții. 
La sculerie, dacă Ion Orzan a 
primit insigna asta fie dato- 
rește și tovarășului 6ău de 
muncă llie Pascal.

Ce păcat că în munca des
fășurată cu cartea n-am or
ganizat decît recenzii 1 Îmi 
notez cîteva posibilități răma
se încă nefolosite : concursuri 
ghicitoare, prezentări de cărți 
urmate de discuții, de vorbă 
despre ©roii cărții... Trebuie 
să vorbesc cu secretarii or
ganizațiilor de bază U.T.M. 
care sînt și președinți ai co
misiei concursului să aibă în 
vedere acest lucru.

Notez aici cîteva 
privind nivelul 
tehnice al 
este un aspect 
blema cărții In 
practica muncii 
ne-am convins 
tehnic, literatura de speciali
tate nu trebuie să lipsească 
din rafturile bibliotecilor noa
stre. Știu ce i s-a întîmplat 
matrițerului Mihai Gheorghiu, 
secretar al organizației U.T.M. 
nr. 3 din secția sculerie. La 
un reper mai dificil 
consultarea 
cărți tehnice 
impas.

Peste 3000 
fost citite de 
tineri. Iată unul din principa
lele puncte de sprijin ale ac
țiunii de ridicare a calificării. 

Dar trebuie să avem în ve
dere și altul: programul brigă
zii artistice de agitație. Am 
vrut să cunosc repertoriile ce
lor 5 brigăzi de agitație din 
secții. Mi s-au părut inegale 
ca orientare, valoare și efici
ență. Experiență bună la 
strungârie. „Mereu cu fața 
la producție" nu a fost nu
mai un simplu titlu de spec
tacol ci axul programului de 

brigadă. Importanta inițiativă.

autocontrolul între operații a 
fost sprijinita și printr-un ast
fel de program de brigada în 
momentul în care începuse 
aplicarea și extinderea ei- 

Mi-am saris în carnet și am 
subliniat vizibil: creatorii pro
gramului de la strungârie știu 
să evidențieze munca frun
tașilor într-un fel care le face 
reală plăcere acestora. în 

anunțe sec : în 
nostru, 

înregistrat 
prezentăm

se
fruntașului 

care a 
cutare,

C U M D A N S A M
Entuziasmul, vigoarea și 

frumusețea însoțesc pretutin
deni munca și viața a sute și 
sute de mii de tineri, căci 
pretutindeni se clădește și se 
învață cu aceeași necontenită 
ardoare și sete nesfîrșită de 
frumos. Un univers întreg de 
preocupări și dorințe se reali- 
zeză și în timpul liber al fie
căruia. Iată, citești pe nerăsu
flate o carte, vezi un film îm
preună cu prietenii, ai ore de 
repetiții în brigada artistică 
sau în echipa de teatru, au- 
diezi un concert Sau mergi la 
dans. Șîmbătă ori duminică 
după-amiază, ori în altă sea
ră din. timpul săptămînii, ti
nerii, îmbracați frumos și ele
gant, se duc să danseze. Ti
nerețea e și vîrsta dansului.

Cum danăăm?
Să asistăm cu toții la o sea

ră de dans la Căminul tinere
tului din Galați. Orchestra 
cîntă un vals. Uite, ei doi, 
Beatrice Baca și Iosif Ancei, 
cu o ținută corectă, descriu 
cercuri largi și elegante, ad
mirați de toți cei din jur. La 
fel și Constantin Hagiu și 
Fiorica Talabă, și nenumărate 
alte perechi. Undeva, alături 
de ei, Vasile Arhip, învață 
acum să danseze. Merge mai 
greu, n-a deprins încă ritmul 
muzicii. Mai sînt însă și cîți
va care au înconjurat margi

nile sălii. Ei ce fac, nu știu 
să valseze, nu le place acest 
dans ? Probabil...

Cu ei e o întreagă poveste. 
Unii așteaptă ca orchestra să 
cînte altceva. Ei au „origi
nalitatea" lor. Se vede doar 
de la distanță : începînd 
cu îmbrăcămintea și părul 
alambicat coborînd pe frun
te și ceafă și pînă la fe
lul cum dansează. Să-i cu
noaștem direct de la gazeta 
satirică a căminului tineretu
lui : Costică Isac — de la U- 
zinele „Nicolae Cristea”. La 
locul de producție este cu
noscut ca om serios, sîrguin- 
cios. Dar niimai la locul de 
producție. La dans, iese cu 
totul din comun. Muzica, 
pentru el, pare să aibă alte 
ritmuri, ciudate, nefirești. Ion 
Munteanu și Costache Ale
xandru de la I.C.O.R., Eugen 
Alexenco de la șantierul na
val, deși nu se cunosc între 
ei, la dans îi caracterizează 
aceeași desuetudine. Ei nu 
dansează, ci pur și simplu, 
țopăie, n-au înțeles în ce con
stă frumusețea dansului. Va
sile Arhip abia acum în
vață să danseze. De la 
cine va deprinde el mișcă
rile dansului ? De la Costică 
Isac sau de la Ion Munteanu? 
Problema e să învățăm să 
dansăm frumos, toate pere

chile din sală să fie model 
în fața tînărului care intră 
pentru prima oară în sala de 
dans. Dansul contribuie și el 
la educația estetică a tînăru
lui, ținuta elegantă, respectul 
față de cei din jur, față de 
tine însuți par amănunte, dar 
ele nu trebuie lăsate în afara 
muncii de organizație. Fi
rește, tînărul trebuie să dan
seze. Dar mai întîi trebuie să 
știe să danseze. Și sînt nu
meroși tineri care învață a- 
cum. Dar cum învață și unde? 
Singuri ?

Aici poate sau nu să inter
vină organizația U.T.M. ?

Răspunsul afirmativ ni l-au 
dat Mihai Chiricuță, secreta
rul comitetului U.T.M. de la 
I.C.O.R., Mihai Voncilă, se
cretarul comitetului U.T.M. 
de la Uzina mecanică, Mariela 
Anghel, directoarea căminului 
tineretului și alții. La clubul 
fiecărei uzine sau șantier, la 
căminul tineretului din oraș 
se pot înființa cursuri de 
dans. Cei mai buni dansatori 
dintre tinerii muncitori pot 
forma un activ pe lîngă in
structorii formațiilor de dan
suri populare și, conform unui 
program stabilit, vor preda 
practic ore de dans. Deschi
derea unor astfel de cursuri 
practice este cu atît mai ne
cesară cu cît în orașul Ga

lați nu există o școală de 
dans și tinerii vor primi cu 
bucurie această inițiativă. 
Aici se pot da indicații și a- 
supra ținutei, asupra compor
tării în general.

— Noi, spune Augustin 
Vals, secretarul comitetului 
U.T.M. de la Uzinele „Nicolae 
Cristea”, avem ceva experi
ență în organizarea unor ast
fel de cursuri, încă de anul 
trecut. Participarea tinerilor 
era destul de numeroasă. Nu
mai că această inițiativă a 
fost de scurtă durată, în pri
mul rînd din vina noastră. 
Dar nici comitetul orășenesc 
U.T.M. nu ne-a sprijinit su
ficient. Dacă acum pornim o 
acțiune la nivelul orașului, 
comitetul orășenesc trebuie 
să ne ajute mai mult la alcă
tuirea programului, al reper
toriului muzicii, în atragerea 
tuturor tinerilor care vor să 
învețe dansul. Ar fi bine să 
discutăm acest lucru chiar 
într-o adunare generală U.T.M. 
Sîntem tineri, și trebuie să 
știm să dansăm frumos.

— Și-apoi, completează alt
cineva, în cadrul acestor ore 
putem să învățăm și jocuri 
populare.

Se poate, fără îndoială că 
se poate. Nicolae Sighinaș, tî- 
năr instructor al formațiilor

de dansuri populare de la că
minul tineretului a primit cu 
bucurie această propunere și 
nu o oră, ci trei-patru ore pe 
săptămînă poate veni la că
min să-i învețe pe tineri să 
danseze.

— Cu întreaga formație voi 
lucra, spune el. E plăcut pen
tru un tînăr să știe să danseze 
corect și elegant!

— Uite ce frumos dansează, 
să spună cei din jur.

într-adevăr, așa e. Aceste 
cursuri de inițiere în măies
tria dansului nu se vor măr
gini numai la atît, ci vor 
chema tinerii la o înțelegere 
mai adîncă a respectului față 
de propria ținută și compor
tare. Să ne închipuim o reu
niune „a primei promoții de 
absolvenți ai școlii de dans” 
după o școlarizare de cîteva 
săptămîni. Din sală va dispă
rea, fără trebuință, gazeta sa
tirică. Pe cine să mai înțepe 
ariciul dacă toți tinerii dan
sează frumos, corect ?

E o seară plăcută, nu ? Hai
deți atunci la aceste cursuri, 
să învățăm să dansăm frumos 
și elegant, să ne însoțească și 
aici același frumos dominant 
și caracteristic în profilul mo
ral al tînărului din patria 
noastră socialistă.

A. I. ZAINESCU

loc să 
cinstea 
cutare, 
succesul 
cutare cîntec, se procedea- 

a-stfei : colectivul de crea- 
al brigăzii alcătuiește 

text pe melodia preferată 
fruntașul sărbătorit. Mu

zica și textul devin astfel o 
unitate în acțiunea de trans
mitere a experienței înaintate 
într-o formă specifică brigă
zilor artistice de agitație. Nea
părat, trebuie să transmit a- 
ceastă experiență și lui Teo
dor Bizim, secretarul comitetu
lui U.T.M. de la sculerie. Am 
asistat la o repetiție a brigă
zii de aici. Programul, deși 
cu intenția de a vorbi despre 
munca secției, plutea în ge
neralități, în fraze goale, fără 
exemple convingătoare. Pro
gramul nu putea fi eficient.

Bizim și ceilalți tovarăși 
din comitetul U.T.M. al a- 
cestei secții pot, de altfel, 

împărtăși la ria
dul lor o experi
ență pozitivă în 
petrecerea timpu
lui liber. De astă 
dată este vorba 
de „joia tinere
tului". Dacă îna
inte programul 

„joii tineretului" se reducea la 
o expunere urmată de dans, 
acum el cuprinde și un con
curs și cîteva recitări etc.

Dar trebuie să-mi notez un 
lucru clar reieșit din discuția 
avută cu tinerii: ne preocu
păm încă insuficient de orga
nizarea timpului liber de sîm- 
bătă și duminică. Acesta e 
volumul cel mai mare de ore 
de care dispun tinerii care 
muncesc și învață în uzina 
noastră. Ne-am mulțumit să 
știm doar că unii merg la 
spectacole de film sau tea
tru, că asistă lă vreo compe
tiție sportivă sau că cei din 
echipele artistice prezintă pro
grame la căminele culturale, 
din comunele raionului, sau în 
oraș. Dar restul, marea masă 
a tinerilor cum își petrec 
timpul? Va trebui grabnic să 
luăm cît mai multe inițiative 
de organizare In fiecare co
lectiv din secțiile uzinei noa
stre a unei vieți culturale cu 
bogat conținut educativ în 
timpul liber de sîmbătă după- 
amiază și duminică.

Voi continua să notez siste
matic observațiile 
vire la activitatea 
tului ______
timpului liber din Fabrica de 
rulmenți. Trebuie să învățăm 
din succese și chiar din ne
reușite, fie că este vorba de 
manifestările amintit© mai sus, 
fie de altele (viața formațiilor 
artistice, a cercurilor de crea
ție, excursiile, vizite la muzee, 
vizionări de spectacole ele.), 
va trebui să organizăm schim
buri de experiență între co
lectivele care au obținut re
zultate bune, să obișnuim în 
modul cel mai eficient tine
retul fabiricii noastre să fie 
exigent cu el însuși în petre
cerea timpului liber.

ALEXANDRU PORUMB 
secretar al Comitetului U.T.M.

de la Fabrica de rulmenți
— Bîrlad

ză 
tie 
un 
da

Din însemnările 
unui secretar 

U. T. M.

aspect© 
cunoștințelor 

tinerilor.
rupt de 
general, 

zilnice 
ca manualul

unui 
l-a

Nu 
pro- 
Din 
toți

numai 
număr de 
scos din

tehnice aucărți
aproape 1000 de

Au mai lămas cîteva minut© pînă la începeiea spectacolu
lui. Fetele din echipa de dansuri a căminului cultural din 
comuna Gîrbovi, raionul Urziceni, așteaptă cu nerăbdare 

să intre în scenă.

cu pri- 
comite- 

U.T.M. în organizarea

---------

Pentru oamenii muncii
aflați la odihna

în stațiunea Sinaia
Oamenii muncii veniți Ia 

odihnă în pitoreasca stațiune 
Sinaia au asigurate pe lîngă 
condiții bune de cazare, masă, 
tratament — și numeroase pri
lejuri de a participa zilnic Ia 
variate și atrăgătoare acțiuni 
cultural-sportive organizate la 
Casa de cultură.

Ce cuprinde un astfel de 
program? Iată cîteva spicuiri 
din acțiunile ce vor avea loc 
pentru această serie de 
odihnă.

• Expunerea: „Cum și cînd 
a apărut credința în dumne
zeu", conferențiar profesor 
Paul Popescu-Neveanu.

® Medalion muzical „Ion 
Vidu".

• „O călătorie pe harta pa
triei cu ajutorul cărților" 
(seară literară organizată de 
colectivul bibliotecii).

• Jurnalul vorbit „Știin
ța sovietică în slujba păcii".

• O seară cu tema „Ce știu 
despre întreprinderea unde lu
crez și orașul în care lo
cuiesc".

• „De pe plaiurile noastre" 
— spectacol prezentat de an
samblul de cîntece și dansuri 
al Casei de cultură.

® Vizitarea Muzeului Dofta- 
na, Peleș și a Casei memoriale 
„Pictor Nicolae Grigorescu" 
din Cîmpina.

® „De la o săptămînă la 
alta" — informare asupra 
principalelor evenimente po
litice internaționale.

® „Cu muzică, oditina-i mai 
plăcută" — audiție muzicală.Foto: S. NICULESCU
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va fi contribuția noastră"
. e dimineață avu- 
| sese loc adunarea 
i generală a colec

tiviștilor care a 
dezbătut planul 
de producție. Sala 
devenise neîncă

pătoare. Și era firesc. în pri
măvara anului trecut nu erau 
în G.A.C. decît 135 de familii. 
Acum gospodăria agricolă 
„Viața nouă“ cuprinde toate 
familiile din comuna Bîrza, 
raionul Balș. 430 de familii 
și-au unit pămînturile por
nind pe drumul belșugului.

Cum era și firesc, la această 
adunare erau prezenți și toți 
utemiștii din gospodărie. Cei 
mai mulți își notau grăbiți 
în carnețele sau pe foi de hîr- 
tie cifrele de plan, propuneri, 
pentru că seara urma să aibă 
loc adunarea generală a orga
nizației de bază U.T.M. în 
care urmau să discute despre 
contribuția tineretului la con
solidarea gospodăriei.

Referatul pentru adunarea 
generală U.T.M. a fost întoc
mit din vreme de un colectiv 
format din 4 tovarăși. Ei au 
discutat cu colectiviștii mai 
vechi, cu brigadierii, cu pre
ședintele G.A.C., concretizînd 
ceea ce organizația de partid, 
conducerea G.A.C. așteaptă de 
la tineret.

A venit seara. în sala de șe
dințe a G.A.C. s-au adunat 
toți utemiștii și ședința a în
ceput. avînd următoarea ordi
ne de zi: la primul punct s-a 
prezentat un referat despre 
sarcinile organizației de bază 
U.T.M., pentru întărirea 
economico-organizatorică a 
G.A.C.; mobilizarea tineretu
lui la obținerea încă din acest 
an a unor producții mari ve
getale și animale; intensifica
rea muncii de educare comu
nistă a tineretului. în partea 
a doua a adunării au avut loc 
alegerile.

Referatul a fost prezentat 
de tînărul colectivist Gheor
ghe Cioc. în cuvinte simple, 
care au mers la inima tineri
lor, el a vorbit despre impor
tanța deosebită pe care o are 
colectivizarea totală a comu- 
ttoi, despre viața frumoasă și 
bogată pe care o vor duce ti
nerii în G.A.C., arătînd tot
odată modul în care fiecare 
tînăr colectivist poate și tre
buie să contribuie la întărirea 
și dezvoltarea gospodăriei.

Referindu-se la planul de pro
ducție al G.A.C., referatul a 
arătat concret ce vor trebui să 
facă tinerii din fiecare briga
dă pentru ca, în primul rînd, 
în această primăvară, campa
nia agricolă să se desfășoare 
în cele mai bune condiții, (un 
număr de tineri vor fi reco
mandați conducerii G.A.C. să 
lucreze pe semănători, alții să 
participe la stropitul și îngri- 
jitul livezii, alții la strîngerea 
și selectarea semințelor etc.) 
în continuare referatul a su
pus dezbaterii utemiștilor și 
alte măsuri referitoare la con
tribuția pe care tinerii o vor 
aduce la toate lucrările ce vor 
avea loc în gospodărie, pentru 
ca încă din acest an să se ob
țină recolte cît mai bogate. 
S-a vorbit despre prașilele 
suplimentare pe care le vor 
face în special pe loturile de 
pe care urmează sa se obțină 
5000 kg porumb boabe la hec
tar ; despre participarea tutu
ror’ tinerilor la toate lucrările 
de întreținere a culturilor, la 
construcțiile ce se vor face în 
G.A.C. S-a discutat mult des-

Pe marginea adunării 
generale a organiza
ției de bază U. T. M. 

din G. A. C. „Viața
Nouă1*, comuna Bîrza, 

regiunea Oltenia
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Informații
Vineri au continuat lucrările 

sesiunii Comitetului adminis
trativ al Uniunii internațio
nale a sindicatelor muncitori
lor din industria construcții
lor, industria lemnului și 
terialelor de construcție, 
partament profesional 
F.S.M.)

Ședințele din cursul 
au fost prezidate de 
Capodaglio, secretar general 
al Federației sindicatelor mun
citorilor constructori din Ita
lia.

în continuare pe marginea 
primelor trei puncte de pe or
dinea de zi, au luat cuvîntul 
Antoche Rondon, Cuba și Li
dia Ciupilo, U.R.S.S. în înche
ierea discuțiilor a vorbit Veik- 
ko Porkkala, secretar gene
ral al acestei Uniuni.

în continuare, Virginii Ego
rov, secretar al Uniunii, a pre
zentat raportul cu privire la 
munca de propagandă a Uniu
nii Internaționale.

După amiază Veikko Pork
kala, a prezentat raportul cu 
privire la pregătirea celei 
de-a IV-a Conferințe interna
ționale a Uniunii Internațio
nale a Sindicatelor muncitori
lor din industria construcții
lor, industria lemnului și ma
terialelor de construcții. Au 
luat apoi cuvîntul Ladislav 
Raiskii, R. S. Cehoslovacă, Fe
lix Papierniak, R. P. Polonă, 
Lothar Lindner, R. D. Ger
mană, Jean Briquet, Franța, 
Mario Acosta, Uruguai, Elio 
Capodaglio, Italia.

Concluziile asupra discu
țiilor la cele două rapoarte au 
fost expuse de Virginii Ego
rov.

Din partea F.S.M. a vorbit 
Umberto Scaglia, secretar al 
F.S.M.

Lucrările sesiunii continuă.
★

La „Muzeul de artă popu
lară al R.P.R. (tel. 16.42.94) - 
este deschisă Expoziția „Por
tul popular romînesc", în fie
care zi între orele 11—19, du
minica 11—20. Luni închis.

ma- 
(de- 

al

zilei 
Elio

pre contribuția pe care o vor 
aduce tinerii la dezvoltarea 
sectorului zootehnic stabilin- 
du-se ca munca tinerilor din 
acest sector sa fie analizată 
periodic în ședințe de comitet 
sau adunări generale ; s-a mai 
stabilit ca tineretul să ia parte 
activă la extinderea culturii 
duble a plantelor de nutreț și 
în deosebi a porumbului, la 
strîngerea altor ierburi și 
plante furajere etc.

Un loc important în re «Arat 
l-a ocupat munca de educare 
comunistă a tineretului. Vor
bind despre învățamîntul po
litic. referatul a arătat lipsu
rile care au existat în organi
zațiile U.T.M. din fostele în
tovărășiri și a propus măsuri 
care să ducă la îmbunătățirea 
muncii în această privință. 
In legătură cu activitatea 
culturală referatul a ac
centuat necesitatea ca aceasta 
să contribuie mai mul* la dez
voltarea dragostei tinerilor 
față de G.A.C., la mobilizarea 
lor activă la muncă în gospo
dărie. Referindu-se la apropi
ata aniversare a 40 de ani de 
la înființarea U.T.C., referatul 
a subliniat că această sărbă
toare tinerii o vor întîmpina 
cu noi succese în munca de 
întărire a G.A.C., prezentînd 
totodată principalele acțiuni 
ce vor avea loc cu acest prilej.

Bogat în exemple și fapte, 
referatul a stîrnit numeroase 
discuții. Printre primii care 
s-au înscris la cuvînt a fost și 
președintele G.A.C., tovarășul 
Iancu Contantin. El a arătat 
că conducerea G.A.C. așteaptă 
de la organizația U.T3L să 
desfășoare o asemenea muncă 
politică îneît să nu existe tî- 
năr colectivist care să nu de
pășească piuă la sfirșitul anu-

lui numărul de zile muncă 
stabilit de adunarea colectivi
știlor.

— Tineretul poate să dea un 
ajutor mare gospodăriei, — a 
continuat el — în lucrarea 
celor 60 de hectare destinate 
producerii de 5000 kg porumb 
boabe la hectar. Mai trebuie 
cărat gunoi de grajd pe încă 
30 hectare, se vor cere praștii 
suplimentare...

— Dar gunoi de grajd nu 
prea mai avem — se auzi din 
sală vocea utemistului Ștefan 
Mozdrogan, lucrător în secto
rul zootehnic.

— Asta, cam așa-i — a spus 
președintele. Și ce crezi că 
trebuie făcut ?

— Știu eu, poate că ar tre
bui să-l adunăm de prin curți, 
că tot se prăpădește degeaba.

Propunerea a fost primită 
cu interes de întreaga aduna
re și măsurile propuse de re
ferat s-au îmbogățit cu încă 
o acțiune importantă. Printre 
cei care au luat cuvîntul în 
adunare a fost și utemistul 
Nițu Ilie. El a vorbit îndeosebi 
despre necesitatea ca fiecare 
utemist și tînăr, la locul lui 
de muncă, să facă lucrări de 
calitate, să muncească
toată răspunderea, să fie în 
rîndul fruntașilor gospodăriei.

La fel de matur s-au purtat 
discuțiile și pe marginea ac
țiunilor educative ce vor fi or
ganizate. Toate propunerile 
făcute de utemiști au îmbogă
țit proiectul de hotărîre pre
zentat adunării creînd pers
pectiva unei munci rodnice.

în hotărîrea adoptată a fost 
concretizat printre altele felul 
în care vor participa tinerii 
la muncă în campania de pri
măvară. S-au format mai mul
te echipe înzestrate cu atelaje, 
pentru adunarea și căratul 
gunoiului de grajd pe cîmp; 
au fost prevăzute măsuri 
de popularizare și stimu
lare a funtașilor. Pentru a-i 
familiariza și mai mult pe ti
neri cu munca în G.A.C., adu
narea generală a hotărît or
ganizarea unor întîlniri ale ti
nerilor cu brigadierii și preșe
dintele G.A.C., organizarea u- 
nor seri literare despre viața 
în G.A.C.; pregătirea a două 
spectacole de către brigada 
artistică de agitație pe tema 
participării tineretului la cam
pania agricolă de primăvară ; 
îmbunătățirea invățămîntului 
politic ; ținerea unei adunări 
generale în care să se analize
ze munca tinerilor din secto
rul zootehnic ; organizarea u- 
nor seri închinate eroilor ute- 
ciști etc.

în aceeași adunare, Gheor
ghe Cioc, ales secretar al or
ganizației de bază U.T.M., a 
prezentat în fața utemiștilor un 
plan de muncă ce cuprindea 
acțiunile la care vor participa 
utemiștii pînă la sfîrșitul lunii 
aprilie. Cum era și firesc, cen
trul greutății a fost pus pe 
participarea tuturor tinerilor 
colectiviști la campania agri
colă de primăvară.

Măsurile stabilite de aduna» 
rea generală U.T.M. din GA.C 
„Viața nouă" stat bogate. Se
riozitatea cu care au discutat 
utemiștii pe marginea lor, 
propunerile făcute, stat o ga
ranție că ele vor fi îndeplin.te.

F. ISPAS

(Agerpres)

OMUL
(Urmare din pag l-a)

frumoase visuri, căsnicia, co
pilul.

Organizația de partid, con
ducerea Combinatului chimic 
Borzești au intervenit de în
dată și tînărul a fost trans
portat la București, unde me
dicii spitalului de urgență au 
reușit sa-i salveze viața.

După cîteva luni, Nicolae 
Constantin s-a întors pentru 
un timp la Onești, urmînd ca 
în repetate rînduri el să re
vină la spitalul de chirurgie 
plastică, înitrucît arsurile îi a- 
coperiseră corpul, fața, far 
tratamentul trebuia continuat 
îndelung, cu răbdare. Tova
rășii sai de muncă l-au în- 
tîmpinat cu o deosebită 
căldură și emoție, ca pe un

- -
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TINERI ȘI TINERE!
PARTICIPAȚI LA 

CONCURSUL 
PENTRU CEL MAI BUN CÎNTEC 

DE MASĂ PENTRU TINERET
In cinstea aniversării a 40 de ani de la Înființarea Uniunii Tine

retului Comunist din Romînia, Ministerul Invățămîntului și Culturii 
In colaborare cu Comitetul Central al Uniunii Tineretului Muncitor 
instituie un concurs pentru crearea celui mai bun cîntec de masă 
pentru tineret.

Lucrările prezentate vor trebui să aibă ca bază de inspirație una 
din următoarele teme : trecutul de luptă revoluționară a U.TiC., sub 
conducerea partidului, viața nouă a tineretului din patria noastră, 
avîntul în muncă al tineretului în uzine, pe ogoare, pe șantiere, în 
școli și facultăți, bucuria muncii libere, viitorul însorit al tineretului 
nostru, lupta pentru pace și prietenie între popoare.

Partiturile, purtînd un motto, vor fi trimise pe adresa Uniunii 
Compozitorilor, Calea Victoriei nr. 141, București — cu mențiunea 
„pentru concurs".

Totodată, concurenții vor depune în plic închis numele și pronu
mele lor, adresa și titlul lucrării.

La concurs pot participa compozitori și scriitorii profesioniști iau 
amatori, indiferent de vîrstă.

Vor fi atribuite următoarele premii t
La cercul de mecanică și 
mașini agricole de la Pa
latul pionierilor din Bucu

rești.

Foto : AGERPRES

O delegație 
de studenți a C. C.
al Comsomolului
ne vizitează țara

O 
delegație de studenți a C.C. 
al Comsomolului care la invi
tația C.C. al U.T.M. și C.E. al 
U.A.S.R. va face o vizită de 15 
zile în țara noastră. Delegația 
este formată din : Pavlov Vse
volod Andreevici — prim se
cretar al Comitetului Regional 
al Comsomolului din Voronej 
— conducătorul delegației, 
Vitcauskaite Stanislava Mico- 
lovna — Erou al Muncii So
cialiste, studentă în anul II la 
Facultatea de agronomie de pe 
lîngă Academia din Kaunas, 
Galirscaia Valentina Iva
novna — studentă în anul V 
la Facultatea de chimie din 
Kiev, Karabașov Iuri Ser- 
gheevici — secretarul organi
zației de comsomol a Institu
tului metalurgic din Moscova.

Delegația va lua cunoștință 
de condițiile de viață și de 
studiu create studenților din 
R.P.R. ; va studia experiența 
muncii U.T.M. și a asociații
lor studenților din institutele 
de învățămînt superior.

Joi a sosit în Capitală

La Școala de meserii din 
Bacău funcționează și o 
secție de mode. Sub în
drumarea tovarășei maistru 
Instructor Sîrbu Elena ele
vele au posibilitatea să-și 
perfecționeze continuu cu

noștințele profesionale.

Foto : N. STELORIAN

:, S.f'
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OMULUI PRIETEN!
adevărat erou care șl-a ris
cat viața pentru a o salva pe 
a altuia. Și totuși, în aceste 
olip© grele pentru el, s-a gă
sit un neom care i-a întors 
spatele. Era soția lui! Vedeți 
dumneavoastră, acum Nicolae 
Constantin nu mai era flăcăul 
chipeș pe care îl cunoscuse 
altădată...

— Eu nu mai stau cu tine, 
pleacă !

Cuvintele ei l-au zguduit.
— Nu te-am pus eu sd in

tri în foc. Du-te unde vezi cu 
ochii!

Nu-i venea să creadă. So
ția Iui sd fi fost ?

Și omul acesta, care, punîn- 
du-și în pericol viața, a salvat 
viața unui tovarăș al său, a 
fost scos din propria-i casă 
de soția sa.

S-a mai găsit și un alt ins, 
pe nume Calin Constantin, de 
la serviciul personal al com
binatului, rudă de aproape a 
soției, care a „înțeles-o" pe 
Ioana Niccxlae, a încurajat-o 
să-l părăsească, ba mai 
mult, l-a amenințat pe acesta 
că, dacă nu pleacă din casă, 
aplică legea (care lege 
oare ? !).

Firește, societatea noastră 
nu l-a lăisat pe Nicolae Con
stantin fără ajutor. Medicii 
noștri vor face totul ca el sa-și 
recapete în întregime sănăta
tea fizica.

L-am întîlnit pe Nicolae 
Constantin zilele trecute la 
Spitalul de chirurgie plastică 
din București, unde se află la 
tratament. Medicii și perso
nalul spitalului îl înconjoară

cu multă dragoste și respect. 
Purtarea inumana a soției l<x 
rânit adine, dar cu toate ma
rile încercări prin care a tre
cut, tăria morală, încrederea 
optimistă în viitor, i-au rămas 
aceleași.

...Aceasta este povestea.
Aceasta este fapta unui tî- 

năr crescut în societatea noa
stră, în spiritul grijii profunde 
fața de tovarășii de muncă, 
pătruns de ideea că în socia
lism omul trebuie să fie omu
lui prieten. Gestul lipsit de 
omenie al soției este o ex
cepție care indignează și re
voltă.

Dar vă lăsăm pe voi, tineri 
cititori, să vă spuneți cuvîn- 
tul I

///

Peste 3.000 de spectatori au 
asistat vineri seara în sala 
sporturilor Floreasca din Ca
pitală, la întilnirea internațio
nală de baschet dintre echi
pele feminine ale R. P. Ro
mine și Franței. In formă deo
sebită, reprezentantele țării 
noastre au repurtat victoria 
cu 74-57 (41—27). Cele mai 
bune jucătoare ale reprezen-

tativei R. P. Romine, au fost 
Anca Racoviță, Elena Ivano- 
vici și Viorica Niculescu. Din 
riadul baschetbalistelor fran
ceze s-a remarcat Yannick 
Stephan.

Cinci mențiuni a 1.000 lei pentru muzică și a 500 lei pentru versuri.
Atît lucrările premiate cît și alte cîntece și versuri apreciate de 

juriu ca valoroase pot fi achiziționate de Ministerul Invățămîntului 
și Culturii.

Termenul de predare a lucrărilor este 30 aprilie 1962.
Pentru examinarea lucrărilor prezentate la concurs se va institui 

un juriu format din reprezentanți de frunte ai muzicii și literaturii 
noastre.

Un premiu I. Muzică 
Versuri

5.000 lei
3.000 lei

Un premiu n. Muzică 4.000 lei
Versuri 2.000 lei

Un premiu iii. Muzică 2.000 lei
Versuri 1.000 lei

Ginxnastica este una din 
disciplinele mult îndrăgite de 
elevii Școlii elementare ni. 
26 din Galați. Vă prezentam 
în fotografia noastră un grup 
de eleve executînd un frumos 

exercițiu cu panglici.
Foto : O. PLECAN

★
Echipa B a lotului de fot

bal al U.R.S.S. care se află 
în prezent în R. P. Ungară, 
unde se pregătește în vederea 
turneului final al campiona
tului mondial, a susținut un 
meci de verificare la Szekes- 
fehervar cu formația Vasas. 
Fotbaliștii sovietici au obținut 
victoria cu scorul de 4—0. 
Joi la Szolnok, echipa A a 
lotului U.R.S.S. a dispus cu 
8—0 (4—0) 
locală.

de o selecționată

★
de fotbal, de ti- 

Angliei și Turciei
Echipele 

neret, ale 
s-au întîlnit într-un meci a- 
mical la Southampton în fața 
a 23.000 de spectatori. Au în
vins fotbaliștii englezi cu sco
rul de 4—1 (1—0).

★
Campionatele europene de 

natație, polo pe apă și sări
turi de la trambulină se vor 
desfășura anul acesta în ora
șul Leipzig (R. D. Germană), 
între 18 și 25 august. în 
lele de 18, 19 și 20 august 
avea loc seriile probelor 
înot și primele probe de 
rituri de la trambulină.

★
în semifinalele „Cupei cam

pionilor europeni" la fotbal, 
Real Madrid a învins cu sco
rul de 4—0 (2—0) echipa bel
giană Standard Lidge. Retu
rul se va disputa la 12 apri
lie la Liăge.

zi- 
vor 

de 
să-

(Agerpret)

Premieră la Teatrul de Stat
din Petroșani

I
n esfă-seară Teatrul de Stat 

din Petroșani și-a invitat 
oaspeți — mineri, tehnicieni 

i ingineri din întreaga Vale a Jiu
lui, — la premiera pe țară a 
piesei „Trenul regimentar”. Gaz
dele, apreciați artiști, regizori și 
tehnicieni ai teatrului s-au pregă
tit din vreme pentru această în- 
tîlnrre care va oferi spectatorilor 
surprize deosebit de plăcute. 
Odată ajunși în clădirea teatrului, 
oaspeții vor face cunoștință cu 
foaierul și sala de spectacol com
plet reamenajate. Lucrările exe
cutate aici în ultimele luni au dat 
o nouă înfățișare sălii. Ea pre
zintă condiții deosebite de acusti
că și -vizionare. Fotoliile dispusa 
ca într-un amfiteatru oferă specta
torilor mult confort în urmărirea 
evoluției actorilor, iar capacitaiea 
sălii a crescut prin mărirea balco
nului.

Odată cu deschiderea sălii tea
trului, repertoriul oferă și el 
surprize : două premiere pe țară : 
„Trenul regimentar’’ și „Doi me
dici”. în realizarea acestor pre
miere și-au adus o remarcabilă 
contribuția artiști consacrați ai 
teatrului : Stela Popescu, Ana 
Colda, Gheorghe lordănescu. 
Cornel Ferat. Alături de ei au 
depus strădanii meritorii tinerii 
artiști ai teatrului : Dina Firoiu, 
Ana Mirena, Gh. Miclea, Ion

-----•----- ■(

în vizită

fu

Roxin, promovați pe scena acestui 
teatru din Școala populară de 
artă.

Noile condifii au sporit în mod 
evident posibilitățile de desfășu
rare și lărgire a activității teatru
lui. In scurtă vreme teatrul va 
organiza matinee speciale pentru 
tineret și copii, în cadrul cărora 
vor fi prezentate piese specifice 
vîrsfei acestei categorii de spec
tatori : o nouă premieră — „Băia
tul din banca a doua", și vor fi 
reluate spectacolele „Trei gene
rații” și „Un om obișnuit”, tn 
același scop Teatrul de Stat din 
Petroșani a perfecta) un schimb 
de spectacole cu Teatrul de ti
neri și copii din București. Intre 
1 și 10 iunie, vor invita într-un 
schimb de experiență Teatrul Na
țional din București și Filarmonica 
din Cluj.

Redeschiderea sălii Teatrului de 
Stat din Petroșani consemnează 
un fapt cotidian din țara noastră, 
ilusfrînd grija statului nostru pen
tru a spori pe mai departe con
dițiile optime pentru lărgirea 
orizontului cultural a| oamenilor 
muncii.

V. RANGA

la Muzeul Doftana

Comitetul orășeni 
Onești acordă 
deosebită c 

timpului liber al 
ultimul timp el 
excursii pentru 
bogățiilor șl frumuseților pa
triei, a diferitelor 
Industriale, a unor 
locuri Istorice.

După ce, nu de 
străbătut orașul București, ti
nerii chimiști și constructori 
de pe șantierele Oneștiulul, an 
dorit să viziteze și Muzeul 
Doftana. Astfel, duminica 
trecută, un tren special a pur
tat spre Doftana 800 tineri.

Vizitarea muzeului, precum 
șl explicațiile ghizilor, au fă
cut ca tinerii să acumuleze 
noi cunoștințe despre lupta 
partidului nostrn pentru viața 
fericită a poporului.

orășenesc U.T.M. 
t o atenție 
organizării 

tinerilor. In 
a organizat 
cunoașterea

obiective 
muzee și

mult, au

NĂSTASE ION 
secretar dl Comitetului 
orășenesc U.T.M. Onești

CONCURSUL TINERILOR 
SOLIST!

In cinstea celui de al VUI-lea Festival Mondial al Tineretului și 
Studenților, care va avea loc la Helsinki, Ministerul Invățămîntului 
și Culturii în colaborare cu Comitetul Central al U.T.M. organizează 
un concurs al tinerilor soliști : vocali, instrumentali și de balet.

Concursul cuprinde următoarele categorii :
— soliști vocali : sopran, mezzosopran, alto, tenor, bariton, bas ; 

soliști vocali și instrumentali de muzică populară ; soliști Instru
mentiști : pian, instrumente de coarde (vioară, violă, cello), ins^-u- 
mente de suflat (flaut, clarinet, trompetă); soliști de balet clasic : 
dansuri clasice, dansuri de caracter.

La concurs pot participa toți tinerii interpreți care au împlinit 
vîrsta de 15 ani la 1 ianuarie 1962 și nu depășesc vîrsta de 32 ani 
la 31 decembrie 1962.

înscrierea candidaților se va face pînă la 20 martie 1962, la sfatu
rile populare regionale (în București Ia Sfatul popular al Capitalei) 
secțiunea de învățămînt $1 cultură din regiunea unde domiciliază 
fiecare participant.

La secțiile de învățămînt și cultură a sfaturilor populare regionale 
se pot cere lămuriri în legătură cu regulamentul de desfășurare a 
concursului.

CONCURSUL
DE FOTOGRAFII ARTISTICE

Ministerul Invățămîntului și Culturii, Comitetul Central al Uniunii 
Tineretului Muncitor, Comitetul național pentru apărarea păcii din 
R.P.R. și Asociația artiștilor fotografi, organizează în cinstea celui 
de-al VUI-lea Festival Mondial al Tineretului și Studenților un con
curs de fotografii artistice pentru expoziția internațională de foto
grafii ce se va organiza în zilele Festivalului la Helsinki.

Participanții pot prezenta la concurs imagini care să oglindească 
succesele obținute de oamenii muncii din patria noastră, sub condu
cerea partidului, în munca de înfăptuire a planului de 6 ani, imagini 
din industrie, agricultură, aspecte privind preocupările, condițiile de 
viață, de învățătură, muncă și odihnă create în anii regimului demo
crat-popular oamenilor muncii și tineretului, hotărîrea poporului 
nostru de a lupta pentru apărarea păcii.

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

Participanții pot trimite
fotografii alb-negru sau fotografii color.

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

maximă nu mai mare de 40 cm și nu mai mică de 18 cm.
Fiecare lucrare, însoțită de negativul său, de un comentariu care 

să-i explice conținutul, va purta pe verso numele cu adresa auto
rului și titlul lucrării.

Juriul va decerna următoarele premii:

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

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

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

Lucrările și corespondența pentru acest concurs se vor trimite pe 
adresa : Asociația artiștilor fotograii — căsuța poștală nr. M3 — 
București 1, cu mențiunea „pentru concursul de fotografii artistice".

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

Intîlnire cu membrii Baletului 
național din Senegal

Membrii Baletului național 
din Senegal, care întreprinde 
un turneu în țara noastră, 
s-au întîlnit vineri diminea
ța cu ziariști din Capitală. 
Cu acest prilej directorul an
samblului, Maurice Sonar

incepînd de marți 27 martie la 
cinematograful PATRIA va rula noul 

film romtnesc

<Ț)u^tiu L

O producție a studioului cinematografic „București" 
Scenariul: Eva Sîrbu, Ecaterina Farcaș 

Regia: Elisabeta Bostan 
Imaginea : Jean Pierre Lazar 
Muzica: Valentin Gheorghiu 

cu
Corina Constantinescu, Gheorghe Bejan, George Măruță, 
Ștefan Berenghi, Tatiana Iekel, Sandu Sticlaru, Mircea 
Constantinescu, Constantin Codrescu, Gheorghe Subovici, 

Sorin Mihălțeanu

Senghor, și alți membrii ai 
conducerii au relevat aspecte 
din activitatea acestei forma
ții artistice.

„Baletul nostru înființat în 
1960 — anul dobîndirii inde
pendenței de stat a Senega
lului — a spus printre altele 
M. S. Senghor — și-a propus 
să facă cunoscută cultura po
porului senegalez. în acest 
scop repertoriul formației cu
prinde cîntece și dansuri fol
clorice inspirate din tradi
țiile poporului, din munca și 
viața sa, din lupta pentru eli-i 
berare de sub jugul colonia
list a popoarelor Africii. Cu 
acest program noi am între
prins un turneu în mai multe 
țări din Europa și Asia" 4

Obiecte de artă 
populara

Periodic, dînd curs sugestii
lor Casei Centrale a Creației 
populare, ale muzeelor de 
artă, etc., numeroși specialiști 
cutreieră țara pentru a achi
ziționa cele mai reușite obiec
te de artă create de artiștii 
satelor.

In ultima perioadă, pe a- 
dresa Fondului Plastic, au 
sosit producții artistice, în 
special ceramică populară din 
Hurez (talere, ulcioare, stră
chini, farfurii mici etc.) iar 
din Țara Oașului — diverse 
căni cance și ulcioare 
în cromatica specifică Mara
mureșului.

Cu multă grijă se urmă
rește obținerea de lucrări de
corative în lemn, obiecte ce 
se execută din ce în ce mai 
rar.

mari

L. CRISTESCU



Lucrările Comitetului
celor 18 state

pentru dezarmare
GENEVA 23 (Agerpres). - 

TASS transmite : Cea de-a 
8-a ședință a Comitetului ce
lor 18 state pentru dezarmare 
a avut loc la 23 martie sub 
președinția ministrului Afa
cerilor Externe al Nigeriei, 
J. Wachuku. Luînd cuvîntul 
la începutul ședinței în cali
tatea sa de reprezentant al 
Nigeriei, J. Wachuku s-a pro
nunțat în favoarea dezarmării 
generale și totale și a spri
jinit ideea proclamării Afri
cii ca zonă în care să r nu 
existe arma nucleară. ,

Cu aceasta discuția gene
rală din Comitet a luat sfîr- 
fit-

Apoi J. Wachuku, în cali
tatea sa de președinte al șe
dinței, a informat pe membrii 
Comitetului celor 18'. despre 
„raportul provizoriu" al sub
comitetului pentru interzice
rea experimentării armei nu
cleare.

Imediat după Informarea 
făcută de WachUku, a luat 
cuvîntul secretarul de stat al 
Ș.U.A. D. Rusk.

Declarînd că la cuvîntul 
pentru a „comenta" „raportul 
provizoriu" al subcomitetu
lui, secretarul de Stat al., 
S.U.A. și-a exprimat „regre
tul". în legătură cu lipsa 
unul progres în tratativele 
privitoare la încetarea expe
riențelor cu arma nucleară. 
Afirmînd că S.U.A. ar consi
dera. încetarea .acestor expe-, 
riențe ca scopul principal al 
politicii lor externe, D. Rusk 
a încercat să arunce asupra... 
Uniunii Sovietice vina pentru 
situația ce s-a creat.

In cuvîntarea sa D. Rusk 
h-a făcut nici o propunere 
pozitivă.

Apoi a 
Gromîko,
Externe al U.R.S.Ș. 

ijegrătăih foarte mult,

ționale și spionaj internațional 
pe teritoriul Uniunii Sovietice 
și a unor alte state, deși nu
mesc aceasta control.

Declarăm cu toată răspun
derea, a subliniat A. A. Gro
mîko, că există toate posibili
tățile pentru a se asigura con
trolul cuvenit sau suprave
gherea cuvenita asupra înde
plinirii, și încă a îndeplinirii 
stricto a acordului internațio
nal cu privire la încetarea 
experiențelor cu arme nucle
are. Știința și tehnica au a- 
juns în momentul de fața la 
o treaptă atât de înalta îneît 
nu mai este greu să se înre
gistreze orice explozii ale ar
melor nucleare și să se stabi
lească dacă aceste explozii 
sînt ale armelor nucleare sau, 
după cum a afirmat aici re
prezentantul S.U.A., D-l Rusk, 
sînt fenomene naturale.

Puterile occidentale care în
cearcă să critice Uniunea So
vietică pentru poziția sa în- 
această problemă, a arătat în 
continuare A. A. Gromîko, 
cunosc bine adevărata situa
ție. Le este binecunoscut fap-1 
tul că sîntem edificați că ele 
știu care este adevărata si
tuație. Și totuși, reprezentanții 
puterilor occidentale 
zi de zi că în momentul 
față realizările științifice 
permit să se deosebească 
ploziile cu arme nucleare de 
fenomene naturale. Știința este 
una singură, legile naturii sînt 
aceleași. Nu putem admite că 
aceste legi ale naturii sînt 
mai favorabile Uniunii Sovie
tice decît Statelor Unite ale 
Americii. Nu putem concepe, 
de asemenea, că Statele Unite 
ale Americii nu sînt capabile 
să dețină sau să producă apa
rate pentru înregistrarea ex
ploziilor nucleare de aceeași 
calitate ca cele ale Uniunii 
Sovietice, dar unde este 
atunci acea tehnică americană 
atît de lăudată ?

Rezultă deci, a declarat în 
continuare ministrul Afaceri
lor Externe al U.R.S.S., că 
știința este una, legile naturii 
sînt aceleași, însă politici sînt 
două. O politică în această 
problemă este cea pe care o 
urmează Uniunea Sovietică 
care cere în mod cinstit în
cheierea unui acord cu privire 
la încetarea experiențelor cu 
arme nucleare. Cealaltă poli
tică este politica Statelor Uni- 
tte ale Americii, Angliei și 
altor cîtorva din aliații lor în i 

larea acestor tratative ?. -Oare ^.A-T.O., cefvJe
un guvern care tinde, spre - " —• — " " — *
dezarmare sau spre încetarea 
experiențelor cu arma nu
cleară poate să declare cu cî
teva Zile înainte de începerea 
lucrărilor Comitetului celor 
18 că a hotărît să reia expe
riențele cu arma nucleară, a- 
ruricînd astfel o sfidare în- 
ti|egfi lumi și tuturor statelor 
c^re sînt într-adevăr pentru 
dezarmare? Astfel a procedat, 
guvernul S.U.A. Și Comitetul 
celor 18 își va desfășura în 
ciirînd lucrările acompaniat 
de exploziile bombelor nu- 
clfeare efectuate de guvernul 
S.U.A.

în aceste condiții, a spus în 
continuare A. A, Gromîko, re
prezentanții oficiali ai guver
nului Statelor Unite, inclusiv 
secretarul de Stat al S.U.A., 
încearcă să ne convingă pe 
noi tgți că guvernul S.U;A. 
este atît pentru dezarmare cît 
și) pentru încetarea experien
țelor cu arma nucleară. Ți- 
nînd seama îndeosebi de fap
tul că ea a fost luată în aju
nul începerii lucrărilor Comi
tetului celor 18, hotărîrea gu
vernului S.U.A. constituie un 
act agresiv care, probabil, ur
mărește să complice situația 
dih Comitet.

Referindu-se în continuare 
las afirmațiile că Uniunea So- 
vtetica ar fi încălcat un pre
tins moratoriu, cînd a efectuat 
la sfîrșitul anului trecut seria 
de experiențe cu arma nu
cleară, A. A. Gromîko a de
clarat : Despre ce încălcare a 
moratoriului este vorba? Și 
despre ce moratoriu este vor
ba în general ? Știm bine cu 
toții, acest lucru ir știe și gu
vernul S.U.A., că n-a existat 
nici un fel de moratoriu, că 
n-a existat nici un fel de 
acord cu privire la un mora
toriu.

In afară de aceasta, guver
nul american, încă înainte ca 
Uniunea Sovietică să fi re
luat experiențele cu arma nu
cleară, a declarat întregii 
lumii că S.U.A. își rezervă 
libertatea de a acționa.

De asemenea, a spus mi
nistrul Afacerilor Externe 
al U.R.S.S., se știe bine, că 
ori de oițe ori, guvernul 
sovietic a reluat experiențele 
cu arma nucleară, el nu a 
făcut acest lucru decît ca să 
răspundă la acțiunile cores
punzătoare ale puterilor 
cidentale și, în primul rînd, 
ale guvernului S.U.A.

Orice guvern care se îngri
jește de securitatea sa, îndeo
sebi în condițiile cînd pu
terile occidentale agită, fățiș 
armele, ar trage de aid a- 
ceeașl concluzie ca și Uniunea 
Sovietică.

Grupul care în ultimele zile 
șl-a reluat lucrările pentru 
examinarea posibilității reali
zării unui acord cu privire la 
încetarea experiențelor cu ar
ma nucleară, a subliniat în 
continuare A. A. Gromîko, n-a 
reușit să ajungă la un acord.

Aceasta se datorește faptu
lui că Statele Unite ale Ame
ricii și aliații lor din N.A.T.O. 
pun drept condiție obligatorie 
a semnării tratatului interna
țional 'cu privire la încetarea 
experiențelor, crearea unui 
sistem de informații intema-

luat cuvîntul A. A- 
ministrul Afacerilor 
al U.R.S.Ș. Și noi 

, a de- 
uiaxav &, că grupul alcătuit 
din reprezentanții celor trei 
puterii pentru discutarea pro
blemei încetării experiențelor 
qu arma nucleară n-a reușit 
să ajungă la un acord.
’ Noi am depus multe efor- 

turj. atât înainte cît și în 
timpul ultimelor întâlniri pen
tru ..a ajunge la o înțelegere 
cu partenerii noștri occiden
tali asupra semnării acordului 
cu privire la încetarea expe
riențelor cu arma nucleară. 
Ce-i de făcut însă dacă cei cu 
care ducem tratative au mizat 
chiar de la început pe torpi-

oc-

susțin 
de 
nu 

ex-

stă în putință pentru a îm
piedica semnarea unui acord 
cu privire la încetarea expe
riențelor cu arme nucleare.

Referindu-se la problema 
posibilității încălcării acordu
lui cu privire la încetarea 
experiențelor cu arme nu
cleare, A. A. Gromîko a spus:

Guvernul sovietic, este con
vins că dacă puterile care își 

-vor pune în mod solemn sem
nătura pe acordul cu privire 
la încetarea experiențelor cu 
arme nucleare, vor da dovadă 
de un deplin simț de răspun
dere față de îndeplinirea obli
gațiilor lor, nu încape nici o 
îndoială că acordul cu privire 
la încetarea experiențelor cu 
arme nucleare se va îndeplini.

Amintind că reprezentanții 
Franței nu sînt prezenți la 
masa tratativelor, A. A. 
Gromîko a spus în continuare: 
Guvernul sovietic a mai de
clarat că un acord internațio
nal cu privire la încetarea 
experiențelor cu arme nucle
are ar fi cu putință numai 
dacă acest acord ar fi semnat 
de guvernele tuturor puterilor 
nucleare. Pentru noi, pentru 
Uniunea Sovietică, atît Statele 
Unite ale Americii, cît și An
glia și Franța ca puteri nu
cleare, sînt membre ale ace
leași familii. Sînt membre 
ale blocului militar N.A.T.O. 
Prin urmare, singura con
cluzie justă, la care a 
ajuns guvernul sovietic, con
stă în aceea că un acord 
internațional poate fi semnat 
numai dacă obligațiile de- 
curgînd din acest acord vor fi 
asumate de toate puterile nu
cleare și nu de 2/3 sau chiar 
3/4 din aceste puteri.

Guvernul sovietic, a spus 
în continuare A. A. Gromîko, 
a analizat nu o dată situația 
și a ajuns la concluzia că 
lipsa unui acord în problema 
încetării experiențelor cu 
arme nucleare se explică prin 
faptul că după cît s-ar părea 
există unii care consideră că 
continuarea experiențelor cu 
arme nucleare ar fi convena
bilă Statelor Unite și aliați- 
lor lor. Dar, după cum a de
clarat conducătorul guvernu
lui nostru, Nikita Sergheevici 
Hrușciov, guvernelor puterilor 
occidentale, întrecerea în a- 
cest domeniu, ca și în alte do
menii este totuși o întrecere, 
în această întrecere se poate 
cîștiga, dar se poate și pier
de. De aceea partenerii noștri 
la’tratativele cu privire 
problema dezarmării, și 
deosebi la problema expe
riențelor cu arme nucleare, 
ar trebui să țină seamă de 
acest considerent.

Guvernul sovietic, a decla
rat A. A. Gromîko în conti
nuare, speră în mod sincer xă 
guvernele Statelor Unite ale 
Americii și ale altor puteri 
occidentale nucleare, își vor 
revizui poziția, vor ține seama 
cu mai multă luciditate de si
tuația existentă, vor renunța 
la cursa în domeniul experien
țelor cu arme nucleare și vor 
semna acordul internațional 
corespunzător cu privire la în
cetarea experiențelor. în ce 
privește Uniunea Sovietică, 
guvernul sovietic este gata 
să-și pună chiar acum semnă-

tura pe acordul internațional 
cu privire la încetarea expe
riențelor cu aceste arme.

în încheiere A. A. Gromî- 
ko s-a oprit asupra situației 
create în Comitetul celor 18 
în primul stadiu al lucrărilor 
sale.

Fără să insist asupra unei 
analize aprofundate a acestei 
situații, a declarat el, țin să 
spun în numele delegației so
vietice că din păcate începu
tul lucrărilor comitetului 
nostru nu este încurajator nu 
numai în domeniul examină
rii problemei privind posibi
litatea încheierii unui acord 
cu privire la încetarea expe
riențelor cu arme nucleare, ci 
și în domeniul rezolvării altor 
probleme privind dezarmarea.

Declarațiile miniștrilor Afa
cerilor Externe cu privire la 
politica statelor respective în 
domeniul dezarmării, declara
ții pe care le-am ascultat — 
a spus el — ne fac să ne în
doim profund de faptul că 
toate statele reprezentate aici 
năzuiesc spre dezarmare. Nu 
vom încerca să ghicim, să fa
cem pronosticuri. Aș vrea nu
mai să-mi exprim în mod sin
cer această părere la care am 
ajuns noi încă din primul sta
diu al lucrărilor.

Luînd apoi cuvîntul lordul 
Home, ministrul Afacerilor 
Externe al Marii Britanii, deși 
a îndemnat „să se transforme 
spadele în pluguri" a redus, de 
asemenea, totul la necesitatea 
creării unui sistem internațio
nal de control și inspecție.

Miniștrii Afacerilor Externe 
ai R.A.U. și Braziliei care au 
luat apoi cuvîntul, și-au ex
primat dezamăgirea față de 
raportul prezentat de subco
mitet și au insistat 
continuării eforturilor pentru 
a obține rezultatele 
adică încetarea experiențelor 
cu arme nucleare.

La propunerea miniștrilor 
Afacerilor Externe ai Canadei 
și Etiopiei, m după-amiaza zi
lei de 23 martie a avut loc șe
dința neoficială a comitetului 
pentru a se examina în con
tinuare problema încetării ex
periențelor cu arme nucleare.

In încheiere, J. Wachuku, 
care a prezidat ședința, a pre
zentat ordinea în care urmea
ză să se desfășoare lucrările 
Comitetului celor 18 state pen
tru dezarmare, recomandată 
de cei doi copreședinți.

Această ordine prevede că 
la ședințele plenare comitetul 
trebuie să treacă neîntârziat la 
îndeplinirea principalei sale 
sarcini, și anume la obține
rea unul acord cu privire la 
dezarmarea generală și totală. 
Pentru aceasta el va examina 
proiectul sovietic al tratatului 
cu privire la dezarmarea ge
nerală și totală, programul 
S.UjA expus în discursul din 
25 septembrie 1961 ce pre
ședintele Kennedy, precum și 
alte propuneri care au fost 
sau vor fi prezentate.

Se prevede în continuare că 
paralel cu elaborarea acordu
lui cu privire la dezarmarea 
generală și totală și fără a se 
aduce prejudicii acestor lu
crări, va fi creat un Comitet 
format din reprezentanții tu
turor membrilor Comitetului 
celor 18 state pentru dezarma
re care va examina diferite 
propuneri privitoare la măsu
rile menite să ducă la destin
derea încordării internaționale, 
întărirea încrederii între state 
și sprijinirea dezarmării ge
nerale și totale, I

Aceste propuneri, care în 
cercurile conferinței sînt con
siderate în ansamblu ca o în
truchipare practică a liniei 
sovietice care urmărește ca 
Comitetul să abordeze în mod 
concret și creator rezolvarea 
sarcinii principale care îi stă 
în față, au fost aprobate fără 
obiecțiuni.

asupra

dorite,

la 
în-

Italia : Mase largi de oameni al muncii Întruniți In diierlte părți ale țării cer evacuarea 
trupelor străine de pe teritoriul țării și desființarea bazelor militare 
grafia de mai sus —un aspect din timpul desfășurării unui miting 
Milano. Pe pancarte eerie: „Să fie interzise armele nuclearei" și

boaiele coloniale 1".

N.A.T.O. In foto- 
pentru pace 
„sâ înceteze

din 
xăz-

Pentru folosirea pașnică
a Cosmosului

Dezbaterile Comitetului O. N. U. pentru Cosmos
NEW YORK 23 (Agerpres). 

— TASS transmite : Reacția 
la O-N.U. în legătură cu me
sajul lui N. S. Hrușciov, pre
ședintele Consiliului de Mi
niștri al U.R.S.S., adresat lui 
John 
S.U.A., 
blema 
spațiului 
pașnice dovedește profundul 
interes și satisfacția față de 
perspectivele care se deschid 
în legătură cu acest mesaj 
pentru colaborarea internațio
nală într-un domeniu atît de 
nou, dar atît de important.

Chiar în prima zi, cînd a 
devenit cunoscut la O.N.U. 
mesajul lui N. S. Hrușciov 
toți vorbitorii care au luat 
cuvîntul la ședința Comitetu
lui O.N.U. pentru Cosmos au 
subliniat importanța excepțio
nală pe care o au pen
tru întreaga omenire propune
rile din mesajul lui N. S. 
Hrușciov. In acest sens s-au 
pronunțat toți vorbitorii care 
au luat cuvîntul la ședința 
din 22 martie a Comitetului 
O.N.U. pentru Cosmos, inclu
siv U. Thant, secretarul gene
ral provizoriu al O.N.U. Ten
dința Uniunii Sovietice și a 
Statelor Unite — a acestor pu
teri principale în domeniul cu
ceriri Cosmosului — a spus 
U. Thant, de a întreprinde ac
țiuni practice în direcția dez
voltării colaborării interna
ționale în folosirea Cosmosu
lui ne insuflă nouă tuturor,

Kennedy, președintele 
în legătură cu pro- 
studierii și folosirii 

cosmic în scopuri

mari speranțe. Schimbul de 
mesaje între N. S. Hrușciov 
și Kennedy reprezintă o con
tribuție de neprețuit care va 
fi salutată de întreaga ome- 
nire.

Reprezentanții Australiei, 
Argentinei, Japoniei, Iranului 
și-au exprimat, de asemenea, 
marea satisfacțe în legătură cu 
mesajul lui N. S. Hrușciov.

Interesul manifestat de re
prezentanții americani în Co
mitetul O.N.U. pentru Cosmos 
față de mesajul lui N. S. 
Hrușciov rezultă, printre al
tele, și din faptul că Ia 21 
martie, adică chiar în prima

desprezi cînd s-a aflat aici 
acest mesaj, reprezentanții 
Uniunii Sovietice în Comitetul 
O.N.U. pentru Cosmos au fost 
invitați Ia reprezentanța S.U.A. 
de pe lingă O.N.U. In cursul 
tratativelor care au avut loc 
a fost adoptată hotărîrea ca 
discuțiile dintre reprezentanții 
U.R.S.S. și S.U.A. în Comite
tul O.N.U. pentru Cosmos, în 
legătură cu propunerile con
crete din mesajul lui N. S. 
Hrușciov din 20 martie, pre
cum și din mesajul lui Ken
nedy adresat lui N. S. Hruș
ciov la 7 martie, să înceapă 
marți 27 martie.

Puternicul interes al opiniei publice
americane fată de propunerea

sovietică
NEW YORK 23 (Agerpres). 

— TASS transmite: Propune
rea șefului guvernului sovie
tic, N. S. Hrușciov, adresată 
președintelui Kennedy ca oa
menii de știință sovietici și 
americani să-și unifice efortu
rile în acțiunea de cercetare și 
folosire pașnică a spațiului ; 
cosmic a trezit un uriaș inte
res în Statele Unite.

Corespondentul de la Was- 
ziarului „New 

relevă că me- 
S. Hrușciov „a

hington al 
York Times* 
sajul lui N.

Norvegia: Peste 15.000 de cetățeni muncitori,
răni și funcționari s-au Întrunit Ia Oslo pentru a protesta 

Împotriva aderării Norvegiei la Piața comună,

După acordurile franco-algeriene
Plenara c.

Comunist
PARIS 23 (Agerpres). — 

Plenara C.C. al Partidului 
Comunist Francez, care a avut 
loc în suburbia muncitoreas
că a Parisului Ivry, și-a înche
iat, la 22 martie, lucrările. 
Plenara a discutat situația 
politică din țară și sarcinile 
partidului după încetarea fo
cului în Algeria.

Participanții la plenară au 
ascultat raportul lui Leon 
Feix, membru în Biroul Poli
tic al P.C. Francez, în legă
tură cu această problemă. în
cetarea focului, a spus rapor
torul, nu înseamnă încă pacea. 
Dar aceasta este o mare vic
torie a forțelor păcii, libertă
ții, democrației, o mare victo
rie a popoarelor algerian și 
francez.

în raport se subliniază că 
lupta în jurul problemei al
geriene nu s-a terminat încă, 
ea se va termina doar atunci 
cînd Algeria își va dobîndi in
dependența, cînd algerienii își 
vor rezolva în întregime tre
burile țării lor, cînd 
restabilită pacea.

Plenara C.C. al P.C. 
cez s-a 
cezilor 
vota la 
aprilie 
lege care prevede în special 
aprobarea acordurilor de la 
Evian.

In prezent, se spune în che
mare, în fața poporului nos
tru se deschid noi perspective.

va fi

Fran- 
fran- 
de a

adresat tuturor 
cu chemarea 
referendumul din 8 
pentru proiectul de

al Partidului
Francez

C.C. al P.C. Francez 
clasa muncitoare și 
democratice să se 
în lupta pentru sa-

Plenara 
cheamă 
forțele 
unească 
tisfacerea revendicărilor juste 
ale oamenilor muncii de la 
orașe și sate, pentru reduce
rea cheltuielilor militare și 
termenului serviciului militar, 
pentru promovarea unei poli
tici de prietenie cu toate po
poarele care luptă pentru

coexistență pașnică, pentru 
dezarmare generală, pentru 
menținerea păcii în lumea în
treagă, pentru restabilirea tu
turor libertăților democratice, 
pentru restabilirea și reînnoi
rea radicală a democrației în 
Franța.

★
PARIS 23 (Agerpres). — In 

urma încheierii acordurilor 
franco-algeriene de la Evian, 
guvernul francez a hotărît să 
amnistieze pe toți deținuții 
politici algerieni arestați atât 
în perioada luptei armate de 
eliberare — 30 octombrie 1954 
— 19 martie 1962 — cît și îna
inte de această perioadă.

provocat un avînt al optimis
mului". N. S. Hrușciov a tre
zit speranțe în ce privește 
realizarea unui progres con
cret în numeroase domenii ale 
cercetării cosmice, se arată în
tr-un amplu articol publicat 
la 22 martie de ziarul „Wall 
Street Journal".

Autorul articolului amin
tește că acestei inițiative paș
nice a șefului guvernului so
vietic „i-au precedat alte eve
nimente care atestă dorința 
rușilor de a colabora cu S.U.A. 
în cercetarea Cosmosului".

In articolul său redacțional, 
ziarul „New York Times" scrie 
că în momentul de față cer
cetările cosmice au devenit 
acel domeniu In care există 
perspective încurajatoare asu
pra unei colaborări constructi
ve sovieto-americarie. Succese
le acestor eforturi nu vor re-' 
zolva automat numeroase pro
bleme acute care despart cele 
două țări, dar, ele vor con
tribui la slăbirea neîncrederii 
reciproce și a suspiciunii, vor 
contribui la crearea unui cli
mat de mare încredere reci
procă.

Corespondentul ziarului 
„Cristian Science Monitor" 
anunță din New York că 
mesajul lui N. S. Hrușciov „a 
întărit optimismul Ia Organi
zația Națiunilor Unite în ceea 
ce privește colaborarea inter
națională în domeniul cerce-' 
țărilor spațiului cosmic".

Dar, perspectivele îmbună
tățirii relațiilor sovleto-ame- 
ricane sînt primite cu ostilita
te de adepții înverșunați ai 
„războiului rece" din Statele 
Unite.

Corespondentul de Ia Was
hington al ziarului „New 
York Herald Tribune" consi
deră drept prematură chiar șl 
propunerea lui N. S. Hrușciov 
privind încheierea unul acord 
internațional, care să prevadă 
acordarea de ajutor la căuta
rea și salvarea navelor cos- 
mice-sateliți și a contelnere- 
lor care coboară în urma ava
riilor.

Ziarul „Daily News", care 
de obicei exprimă părerile 
cercurilor ultrareacționare din 
Statele Unite, consideră posi
bilă „o colaborare limitată în 
domeniul Cosmosului" numai 
în condițiile în care Statele 
Unite vor fi asigurate împo
triva primejdiei dezarmării".

O. A. S. continuă actele
teroriste în Algeria

ALGER 23 (Agerpres). — 
Joi seara, bandele O.A.S. au 
dezlănțuit numeroase atacuri 
asupra cartierelor centrale ale 
Algerului. Potrivit informa
țiilor transmise de agenția 
France Presse, elementele 
O.A.S. au folosit aruncătoare 
de proiectile (Bazooka), mi
traliere, grenade de mină, 
bombe cu plastic. Timp de 
patru ore centrul Algerului a 
fost supus tirului O.A.S. Ata
curile au fost îndreptate în
deosebi asupra clădirilor au- 
rităților franceze. Fasciștii au 
deschis focul și împotriva 
unităților armatei franceze.

La Oran, unde O.A.S.-iștii 
au pus stăpinire pe centrul 
orașului, bandele fasciste a- 
sasinează populația algeriană.

cdAgenția Reuter relatează 
circulația aeriana intre Fran
ța și Algeria a fost oprită 
joi din cauza „situației nesi
gure" de pe aerodromurile al
geriene.

Referindu-se la intensifi
carea activității teroriste a 
O.A.S. în Algeria, ziarul „Le 
Figaro" subliniază că „apare 
limpede 
pună la 
forță în

Ziarul 
tizează că „complotiștii 
O.A.S., intensificînd masacra
rea algerienilor, urmăresc să 
încordeze situația în speranța 
că prin noi tulburări vor 
putea sabota încetarea focu
lui și reîncepe războiul"*

că O.A.S. încearcă să 
cale o lovitură de 
Algeria".
„L’Humanită" aver- 

din

DE PESTEHOTARE
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Președintele Sukarno a primit 
delegația parlamentară romînă
DJAKARTA 23 (Agerpres). 

In ziua de 23 martie, delega
ția Marii Adunări Naționale a 
R. P. Romine a făcut o vizită 
președintelui Republicii Indo
nezia, dr. Sukamo.

In cadrul discuțiilor care 
au avut loc conducătorul dele
gației, acad. Ștefan Nicolau a 
transmis președintelui Sukar
no un călduros salut din par
tea președintelui Consiliului 
de Stat al R. P. Romine, to
varășul Gheorghe Gheorghiu- 
Dej. Mulțumind pentru salut, 
președintele Sukamo a subli
niat relațiile de strînsă prie-

tenie existente între R. P. Ro
mînă și Indonezia

Președintele Sukamo a 
transmis la rîndul său salu
tări călduroase și urări de să
nătate președintelui Consiliu
lui de Stat al R. P. Romine, 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, pre
cum și președintelui Consiliu
lui de Miniștri, Ion Gheorghe 
Maurer. Întrevederea, care a 
durat o oră, s-a desfășurat în
tr-o atmosferă cordială.

In continuarea vizitei în In
donezia, delegația Marii Adu
nări Naționale a R. P. Romî- 
ne, condusă de acad. 
Nicolau a sosit la 20 
la Medan (Sumatra de

Studenții brazilieni 
sărbătoresc

„Saptamâna Cubei"

In Brazilia a început „Săptă- 
mîna Cubei", care va dura 
pînă la 25 martie. Ea este 

organizată de Congresul nafional 
al studenfilor, care reunește tine
retul studenfesc de la instituțiile 
de învăfămînt superior ale fării, 
de Centrul nafional al culturii, de 
Institutul legăturilor culturale din
tre Brazilia și Cuba și de alte 
organizafii.

Deschiderea festivă a „Săptă- 
mînii Cubei", la sediul Uniunii

Ștefan 
martie 
Nord).

naționale a studenților, s-a trans
format într-un miting de caldă 
solidaritate cu Cuba.

Aldo Arantes, președintele 
Uniunii naționale a studenților din 
Brazilia, a declarat că studenții 
brazilieni sînt de partea revoluției 
cubane, care constituie un exem
plu pentru întreaga Americă 
Latină.

La deschiderea „Săptămînii 
Cubei” a luat cuvîntul și ambasa
dorul Cubei în Brazilia.

Grevă generală 
în Argentina

BUENOS AIRES 23 (Ager
pres). — După cum relatează 
agențiile de presă, la 23 mar
tie a început greva generală 
declarată de Confederația „ce
lor 62 de organizații" sindi
cale declarată în toată țara în 
semn de protest împotriva 
anulării Ilegala a alegerilor 
din cinci provincii argentinie- 
ne. Greva este totală în su
burbiile Industriale ale capi
talei argentiniene, precum și 
în industria textilă, în servi
ciile de distribuire a apei, ga
zului șl electricității.

între timp străduințele pre
ședintelui Frondizi de a forma 
un guvern de coaliție, conform 
dorinței grupului de coman
danți militari, se lovesc 
tot mal multe dificultăți.

„Partid după partid, rela
tează Associated Press,

pinge apelurile la participarea 
la guvern și speranțele de 
realizare a unui compromis 
încep să dispară" iar agenția 
U.P.I. transmite: „Pare sigur 
că niciunul din principalele 
partide nu va intra într-un 
guvern condus de Frondizi.M

de balaur 
și altele...

de

res-

Conducerea Națională 
a Organizațiilor 

Revoluționare Integrate 
din Cuba

HAVANA 23 (Agerpres). — 
în ședința din seara de 22 

martie a Conducerii Națio
nale a Organizațiilor Revolu
ționare Integrate din Cuba 
s-a adoptat următoarea ho- 
tărîre:

Să fie numit prim-secretar 
al Conducerii Naționale a Or
ganizațiilor Revoluționare In
tegrate tovarășul Fidel Castro, 
iar ca al doilea secretar — 
tovarășul Raul Castro; Să se 
alcătuiască secretariatul Con
ducerii Naționale compus din 
următorii tovarăși: Fidel 
Castro, Raul Castro, Ernesto 
(Che) Guevara, Osvaldo Dor- 
ticos, Blas Roca, Emilio Ara- 
gones ; Să se creeze o comisie 
pentru problemele organiza
torice compusă din următorii 
tovarăși: Osvaldo Dorticos 
(președintele comisiei), Emi
lio Aragones, Manuel Luzar- 
do ; Să se creeze o comisie 
pentru problemele sindicate
lor compusă din următorii 
tovarășii: Augusto Martinez 
Sanchez (președintele comi
siei) Lazaro Pena, Faure 
Chomon.

Să fie numit în calitate de 
director al ziarului „Noticias 
de Hoy“ tovarășul Bias Roca.

Lecuifi 
balaur jar 
grafie păduchilor de elefanți. Ce 
afi spune dacă privirea ar întîlni 
un panou de reclame cu o ase
menea instripfîe 7 Fără îndoială, 
afi pune pariu că reclama a lost 
întocmită și afișată de făcători de 
minuni al căror domiciliu stabil 
îl furnizează acea instituție denu
mită prozaic ospiciu. Numai că, 
inevitabil, veți pierde pariul...

Intrafi într-o drogherie, cereți... 
praf de vrăjit și vînzătoarea, 
amabilă, zîmbește :

— Cît de rău îmi pare. Chiar 
acum am vîndut ultimul pachețel. 
In schimb, vă recomand mur
dărie de drac. Știți...

Nu-i un dialog dintr-o satiră 
adusă la lumina rampei. Nu...

Cercetați atent vitrina unei li
brării. După cîteva minute vă 
opriți lîngă raftul plin de tipărituri.

—- Vă rog să-mi dafi ultima 
ediție din manualul vrăjitorului 
amator... l-am uitat titlul exact.

Vînzătoruț nu l-a uitat însă. Și 
va livra imediat cărțulia...

In ce ungher al planetei se 
petrec asemenea năstrușnice în-

bronțitele cu singe de 
apendicitele le vindecați

înseninări
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MOSCOVA. — Prezidiul 

Sovietului Suprem al U.R.S.S. 
a hotărît să convoace prima 
sesiune a Sovietului Suprem 
al U.R.S.S. (a celei de-a 6-a 
legislaturi) la 10 aprilie la 
Moscova.

Alegerile noii componențe a 
Sovietului Suprem al U.R.S.S 
au avut loc la 18 martie.

Secretara Comitetului națio
nal pentru apărarea păcii din 
R. P. Romină, Sanda Rangheț, 
participă la intilnirea mon
dială a femeilor pentru dezar
mare făcind parte din dele
gația Consiliului Mondial al 
Păcii.

VIENA. — La 23 martie, 
s-a deschis la Viena întâlnirea 
mondială a femeilor pentru 
dezarmare, convocată din ini
țiativa Federației internațio
nale democrate a femeilor. 
Peste 300 de reprezentante 
din peste 60 de țări 
s-au întrunit pentru 
cea mai importantă 
a zilelor noastre —
rea generală și totală. Delega
ția femeilor din R.P.R. este 
condusă de Maria Rosetti, pre
ședinta Consiliului național 
al femeilor din R. P. Romînă.

ale lumii 
a discuta 
problemă 
dezarma-

DJAKARTA. — După cum 
anunță agenția Antara, la 23 
martie ambasada Indoneziei 
în S.U.A. a anunțat: „Trata
tivele confidențiale dintre In
donezia și Olanda în problema 
Irianului de vest s-au desfă
șurat într-o atmosferă de co
laborare, în prezența reprezen
tantului unei terțe părți, ac
ceptat de comun acord. Aceste 
tratative, care continuă, au fost 
suspendate pe un timp scurt, 
pentru a da posibilitate dele- 
gaților să se consulte cu gu
vernele lor. Aceste consultări 
se vor termina după cîteva 
zile**.

tîmplări ? Ungherul nu-i tocmai 
depărtat. El se afla în inima bă- 
irînei noastre Europe în Germania 
occidentală. Din „NEW YORK 
HERALD TRIBUNE" aflăm că 
„aproximativ 10.000 de vraci și 
practicanfi ai magiei negre păcă
lesc milioane de vest-germani 
superstijioși care acceptă vrăjito
ria ca un tratament general pen
tru boli fizice și spirituale”. 
Lucrurile nu se reduc însă la niște 
șarlatani aciuifi prin periferiile 
marilor orașe, ci este vorba de 
un business bine organizat, după 
toate regulile secolului XX. Ziarul 
american relatează că ..firme far
maceutice produc articole speciale 
pentru riturile mistice, inclusiv ar
ticole care sînf prezentate ca 
murdărie de drac, praf de vrăjit, 
sînge de balaur, păduchi de ele
fant și altele, care sînt vîndute de 
rnulfi droghiști”. în plus, editurile 
tipăresc „instrucțiuni detailate pri
vind meseria de vrăjitor care sînt 
aplicate pe scară larga”. Busi- 
nessul se dovedește a fi extrem 
de rentabil: vizita unui excroc 
ce se autointitulează „vînzăfor de 
vrajă” costă pînă la 800 de mărci, 
adică 200 de dolari.

înșelăciunea aceasta ridicolă 
căreia îi cad victimă atîția vest- 
germani este tolerată de autori
tăți. Chiar și ziarul american men
ționa indulgența oficialităților de 
la Bonn. Nu-i întîmplător. Ignoran
ța dusă la limitele ei extreme cu 
practicile Evului Mediu găsește în 
1962 un teren prielnic în atmo
sfera renașterii fascismului și 
revanșismului din Germania occi
dentală. Praful de vrăjit și sîngele 
de balaur îmbogățesc arsenalul 
revanșard...
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