
Schimb 
de experiență 

intre 
colectiviștii 

din regiunea
Ploiești

Lsi gospodăria agricolă co
lectivă din comuna Ologenl, 
una din unitățile cu un puter
nic sector zootehnic din regi
unea Ploiești, a avut loc re
cent un schimb de experiență 
la care au participat colecti
viști, brigadieri, tehnicieni și 
ingineri zootehniști din raioa
nele Ploiești, Cîmpina și Te- 
leajen. Colectiviștii din Olo- 
geni au construit numai în- 
tr-un an 2 grajduri de cîte 
100 de vite fiecare, o crescă
torie pentru 1000 de păsări, o 
maternitate și un adăpost de 
porci, un saivan pentru 1000 
de oi, magazii' de cereale, po
rumbare cu o capacitate de 
45 vagoane șl alte construcții 
gospodărești. Toate acestea au 
fost executate de echipa de 
constructori a gospodăriei, 
folosid în mare parte resursele 
proprii. Participanții la schim
bul de experiență au vizitat 
construcțiile și s-au interesat 
îndeaproape de felul cum s-a 
organizat munca de ridicare a 
adăposturilor, de folosire a 
resurselor locale, proiectele 
folosite, și de costul lucrări
lor.

In regiune au fost organi- 
zate în ultimul timp peste 
150 de schimburi de experi
ență pe diferite probleme pri
vind întărirea economico-or 
ganizatorică a gospodăriilor 
agricole colective și sporirea 
proprietății obștești, cu acest 
prilej membrii tinerelor gos
podărit agricole colective au 
luat cunoștință de experiența 
bogată a unităților mai vechi 
în ceea ce privește organiza
rea muncii și a sectoarelor de 
producție, repartizarea sarci
nilor de producție pe brigăzi 
și echipe etc., experiență pe 
care vor s-o folosească 
activitatea lor.
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rimăvara aceasta 
este nouă, deosebi
tă de toate celelalte 
care au fost pe 
meleagurile noastre. 
Odată cu venirea ei, 
în raionul nostru s-au 

desființat haturile și locul 
puzderiei de parcele mici, strivi
te unele în altele, |-au luat marile 
întinderi colectiviste. 32.838 de 
familii de țărani muncitori din 
raionul nostru s-au unit în 59 de 
gospodării colective totalizînd la 
un loc 84.994 de ha. Pe oameni 
a început să-i preocupe proble
mele majore pe care le ridică 
producția pe marea întindere de 
pămînt, în calculele lor au apărut 
cifre de ordinul sutelor de mii. 
A început deci o viață nouă, o 
viață în care tineretul a intrat cu 
toate forțele și energia sa. Anul 
frecut în raionul nostru exista un 
număr de circa 2000 de ufemiști, 
membri ai G.A.C. Acum numărul 
acestora s-a ridicat la aproape 
9.000.

Ceea ce consider mai impor
tant însă 
să insist
care s-a 
care au 
de bază 
să-șl înceapă munca.

Biroul comitetului raional U.T.M. 
la indicația comitetului raional de

și asupra căruia aș vrea 
mai mult, este modul în 
trecut la treabă, felul în 
fost ajutate organizațiile 
U.T.M. din noile G.A.C.

partid a antrenat în munca de 
sprijinire a acfivităfii organizațiilor 
U.T.M. din noile G.A.C. un larg 
activ de cadre U.T.M. din vechi
le gospodării agricole colective. 
Sfatul și ideile practice date de 
aceștia s-au dovedit în majorita
tea cazurilor deosebit de utile.

Tn comuna Grajduri există as
tăzi o singură gospodărie agricolă 
colectivă care cuprinde țăranii din 
toate cele 5 sate. Aici a poposit 
în una din zile Mihai Batiu, bri
gadier și secretar al comitetului 
U.T.M., la G.A.C. Comarna. El 
s-a întîlnit pentru început cu mem
brii comitetului organizației de 
bază U.T.M. pe gospodărie. Prin
cipalele întrebări care i s-au pus 
^-au referit la modul în care s-a 
organizat în această campanie de 
primăvară munca tinerilor în gos
podăria din Comarna. Cu răbda
rea și priceperea bunului gospo
dar, el le-a explicat cum o par
te din tineri au fost recomandați 
conducerii G.A.C. pentru a lucra 
pe semănători, le-a vorbit despre 
echipele organizate pentru căra
tul pe cîmp al gunoiului de grajd, 
despre munca tinerilor repartizafi 
să lucreze în sectorul legumicol 
etc.

— Toate acestea le puteți face 
și voi, le-a spus el membrilor co
mitetului. Venind încoace mi-am 
amintit însă și de zilele cînd noi 
eram la început cu munca în co-

Legumicultura este un impor
tant sector de venituri pen
tru colectiviștii din Ambud 
raionul Satu Mare. Ei pregă
tesc acum, în serele care 
cuprind peste 1300 m.p., le
gume și zarzavaturi timpurii 
pentru aprovizionarea piețe

lor orașelor.

Noile construcții au schim
bat înfățișarea orașului 

Baia Mare.

.Indici de utilizare sporiți
Furnaliștii din Călan au cîș- 

tigat o experiență bogată în 
prelungirea duratei de func
ționare a agregatelor între re
parații. Unul din furnalele 
uzinei, de exemplu, trebuia să 
intre în reparații capitale 
încă din trimestrul II al anu
lui trecut. Datorită însă, în
treținerii în bune condiții în 
timpul funcționării, furnalul

este menținut în exploatare. 
Reparațiile mai mici au fost 
executate chiar în timpul pro
cesului de producție. Ca ur
mare a exploatării raționale 
a agregatelor, indicii de utili
zare a acestor furnale au spo
rit în acest an cu 5-10 la sută 
față de primele luni ale anu
lui trecut.

(Agerpres)

TELEGRAME
CELUI DE-AL VII-LEA CONGRES 

AL PARTIDULUI COMUNIST TUNISIAN
Tunis

Comitetul Central al Partidului Muncitoresc Romîn trimite 
celui de-al VH-lea Congres al Partidului. Comunist Tunisian 
și tuturor comuniștilor tunisieni un cald și frățesc salut.

Oamenii muncii din țara noastră nutresc o caldă simpatie 
J[ața de lupta ce o desfășoară partidul dv., toate forțele patrio- 

Mjice din Tunisia pentru consolidarea independenței naționale, 
pentru progres economic și social, pentru democrație și pace. ~

Vă urăm, dragi tovarăși, noi succese în această luptă nobilă, 
în întărirea continuă a rîndurilor partidului și legăturilor sale 
cu masele, în lupta pentru un viitor luminos al poporului tu
nisian.

COMITETUL CENTRAL
AL PARTIDULUI MUNCITORESC ROMÎN

COMITETULUI CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST DIN BRAZILIA

Dragi tovarăși,
Cu prilejul împlinirii a 40 de ani de la întemeierea Parti

dului Comunist din Brazilia, Comitetul Central al Partidului 
Muncitoresc Romîn adresează dv. și prin dv., comuniștilor, tu
turor oamenilor muncii brazilieni de la orașe și sate un cald 
salut frățesc și cele mai sincere felicitări.

De-a lungul celor 4 decenii de existență partidul dv. a desfă
șurat o luptă plină de abnegație închinată cauzei clasei munci
toare și maselor largi populare, apărării intereselor fundamen
tale ale țării, păcii și prieteniei între popoare. Oamenii muncii 
din țara noastră manifestă o caldă simpatie și solidaritate fră
țească cu lupta poporului brazilian, cu activitatea neobosită a 
P.C. din Brazilia, pentru făurirea frontului unic al forțelor 
patriotice și democratice în lupta împotriva exploatării imperia
liste, pentru dezvoltarea independentă și democratică a țării, 
pentru pace și progres social.

Vă urăm, dragi tovarăși, noi succese în această luptă nobilă, 
în întărirea ideologică și organizatorică a Partidului Comunist 
din Brazilia sub steagul marxism-leninismului și al internațio
nalismului proletar.

COMITETUL CENTRAL
AL PARTIDULUI MUNCITORESC ROMÎN

Duminică 25 martie 1962

(Agerpres)

lar-

Certificat

sapa o groapă, nu prea 
umplu pînă la un anu- 
cu gunoi de grajd, 
aștern un strat subjire 

cără-

Succese în proiectarea construcțiilor 
industria lemnuluipentru

Lucrătorii Institutu
lui de studii și pro
iectări forestiere au 
dobîndit o experiență 
bună în tipizarea și 
industrializarea con
strucțiilor de combi
nate pentru valorifi
carea superioară a 
lemnului.

Institutul a întocmit 
proiecte pentru unită
țile de la Blaj, Gherla, 
Suceava, lași etc., la 
construcfia cărora se

folosesc pe scară 
gă prefabricatele.

Construirea între
prinderilor cu folosi
rea largă a prefabri
catelor realizate în 
uzine după detalii ti
pizate prezintă multe 
avantaje. Din calculele 
făcute de institut re
iese că în prezent 
prețul de cost realizat 
pe m.p. de hală in
dustrială este mai mic

cu circa 200 lei, fa|ă 
de anul 1958. Valoa
rea economiilor reali
zate numai pe această 
cale în anii 1959-1961 
este egală cu costul a 
1000 de apartamente. 
Totodată prin folosi
rea detaliilor tipizate 
a fost redus timpul de 
proiectare cu peste 
.140.000 ore.

lectivă. Era cam fot la început de 
primăvară. Nu aveam adăposturi 
pentru vite, multe din atelajele cu 
care oamenii intraseră în gospo
dărie trebuiau reparate și pregă
tite pentru campanie, sămînfa nu 
era sfrînsă și mai trebuia și selec
ționată...

— Și cum afi procedat, ce-afi 
făcut ?

— Noi ne-am sfătuit atunci cu 
organizafia de partid și cu con
ducerea G.A.C. și am format cî- 
teva echipe de tineri care s-au 
ocupat de strîngerea și selectio
narea seminfelor. O parte din 
tineri au fost repartizafi să lucre
ze pe lîngă colectiviști mai vîrst- 
nici și mai pricepuți la repara
tul uneltelor, la ridicarea unui a- 
dăpost pentru animale...

Tinerii ascultau cu atenfie, cre
ioanele alergau pe hîrfie notînd 
grăbit soluții bine cunoscute din 
munca practică a unora care tre
cuseră prin greutăfile începutului.

Și în zilele cît a stat Mihai Ba
ciu la Grajduri, multe din ideile 
sugerate de el au prins viață. Dar 
ca un vechi colectivist, ca un bri
gadier cu experienfă, ajutorul lui 
nu s-a oprit aici, lafă-l, de pildă, 
la grădina de zarzavat. Discută 
înflăcărat cu tinerii repartizafi să 
muncească în acest sector, le de
monstrează ceva cu aprindere. A- 
poi cu toții se îndreaptă spre o 
mică parcelă de pămînt. Pun mîna

pe hîrleț, 
adîncă, o 
mif nivel 
de-asupra 
de pămînt, așează cîteva 
mizi pe marginea gropii și peste 
ele geamuri.

— lată cum se poate construi 
o răsadniță fără să ne coste ni
mic, sau aproape nimic.

Am observat că mulți tineri din 
raionul nostru, intrați în gospo
dăria colectivă în acest an, vor 
să știe cum se face normarea 
muncii, ce este aceea o zi-mun- 
că și cum este retribuită. La a- 
ceste întrebări s-au dat răspun
suri în mai multe feluri. în unele 
locuri s-au organizat seri de în
trebări și răspunsuri în care ingi
neri agronomi au dat explicații 
amănunțite, în alte părți s-au fă
cut panouri care, pe baza planului 
gospodăriei, arătau care sînt ve
niturile planificate pentru o zi- 
muncă. Am observat însă că cea 
mai mare eficacitate au avut-o ex
plicațiile date pe baza exemplului 
personal de către colectiviștii mai 
vechi, fruntași în muncă. La tine
rii colectiviști din Epureni, de pil
dă, au venit în vizită un grup de

ZLATI ION
prim-secretar al Comitetului 

raional U.T.M.—Iași

(Continuare în pag, a 3-a)

i noi
in regiunea 

Argeș
în ultimii ani, în regiunea Ar

geș au fost construite numeroase 
școli pentru copiii 
muncii. în 1961 s-au 
sință 45 școli cu 218 
și 6 laboratoare. Și 
construcția de școli 
amplă dezvoltare în satele și ora
șele regiunii. Acum, sînt deja în 
construcție, peste 90 de școli iar 
la alte 7 școli se mărește spațiul de 
învățămînt. Dintre acestea pînă 
la sfîrșitul anului se vor termina 
72 școli cu un număr de 244 săli 
de clasă. Cele mai multe săli de 
clasă se vor termina în raioanele 
Drăgășani, Rîmnicu Vîlcea, Vedea.

în orașul Pitești se vor da, de 
asemenea, în folosință în acest an 
2 școli cu cîte 16 săli de clasă 
(una pentru școală de cultură ge
nerală, iar alta pentru învăfămîntul 
profesional).

oamenilor 
dat în folo- 
săli de clasă 
în acesț an 
cunoaște o

I. B.

j acă loan Rusu ar 
avea vreo cincizeci 

: de ani, niște tîmple 
argintii și o mustață 
îngălbenită de ni- 

I cotină, tot ce se 
spune pe seama lui

n-ar stîrni mirarea nimănui. Dar 
abia a depășit cel de-al douăze
cilea an, iar figura a mai păstrat-o 
pe cea de copil. îi spun într-o zi.

— Măi, Ioane I E timpul să te 
hotărăști: ești zidar sau pedagog?

— Dumneata ce crezi ? — mă 
ispitește el.

— Nu fugi de răspuns I Spune 
precis !...

— Daca te interesează precizia, 
atunci poftim : zidar I

— Și cu școala aia de pe sche
le, ce-i ?

— Tot zidărie...
Poftim de ie înțelege cu loan. 

„Tot zidărie I”. Da de unde ! Să 
vedeți cum s-a întîmplat. își adu
nă echipa de 
șef. Și numai ce văd schelele 
transformate în... catedră. Ca la 
școală. îi cheamă pe rînd pe bă
ieți, și, ce mai, o lecție în toată 
regula. „Tu, Leontine, să calculezi 
cît măsoară triunghiul cela de zi
dărie”, „Tu, Pavele, să calculezi 
zidul trapezoidal”. Băieții s-au 
cam poticnit. întocmai cum prevă
zuse loan. Atunci să fi văzut muș- 
truluială. „Halal zidari sîntem I 
Care nu știu nici măcar să-și cal
culeze propria muncă I”. Și uite 
așa, sus pe schele, hofărîrea a 
fost luată. A doua zi, toți tinerii 
din echipa lui loan Rusu se vor 
înscrie la școala medie serală. Și 
uite acum : doisprezece flăcăi co
boară în fiecare zi de pe schele 
și ocupă - locuri în bănci, la 
școală.

Care pedagog nu l-ar invidia 
pe loan pentru succesul acesta ?

★
N-are pic de astîmpăr loan. îl 

aud deunăzi :
— Ce facem cu „certificatul”, 

băieți ?
— Care certificat ?
loan îi mustră :
— Nu știți nici ce se petrece 

la vecini ? Brigada lui Hencz losif 
a introdus certificatul de garanție. 
Fiecare familie care se va muta 
înfr-un apartament construit de a- 
ceastă brigadă, va primi un certi-

ficat... Orice defecțiune constatată 
în timp de un an, va fi remediată, 
fără plată, de brigadă.

Băieții au schimbat priviri.
— Bați la porți deschise, Ioane. 

Te așteptai la opoziție ? (Istețul 
nu era altul decîf Macavei).

în ziua următoare tot Clujul 
știa (căci reporterilor de la ziarul 
local nu le-a scăpat evenimentul) 
că echipa lui loan Rusu a introdus 
și ea „certificatul de garanție”.

Și să fi văzut după aceea des
fășurare de forțe I

—- Ion CosmaJ Tu te vei ocupa 
de dozaje. Eu voi supraveghea 
vibrarea normală a befoanelor. De 
mîine, glaful la ferestre va fi 
executat după șabloane, muchiile 
vor fi trase cu colțare. Le vom 
cere ajutorul mozaicarilor, insta
latorilor, parchetarilor, vopsitorilor. 
Și ei trebuie să semneze „certifi
catul de garanție’* alături de

zidari, că de, e
noi...

Ori cum, introducerea acestui 
„certificat” a dus la întărirea și 
mai mult a răspunderii tinerilor 
pentru calitatea lucrărilor execu
tate.

’★
în echipa lui loan Rusu a avut 

loc prima „oră de dirigenție”. Se 
ivise un fenomen pe care tinerii 
nu-l puteau tolera. Papara a în
ghițit-o Teodor 
mai scărmănat I

— De ce ai 
dore ?

— Păi, dacă i 
timp materialul...

— Tu n-ai lucrat cu noi pe 
șantierul complexului studențesc. 
Căci de erai acolo, știai că în 
echipa noastră nu este îngăduit 
să înjuri. Acolo am refuzat chiar 
să lucrăm sub conducerea unui 
maistru care avea asemenea apu
cături. De ce ți-am îngădui ție ?

— Nu crezi că zidarul trebuie 
să aibă cel mai ales limbaj ? 
„Atelierul” lui este întotdeauna 
în stradă. în văzul și auzul tuturor 
trecătorilor...

...Și, ca și cum n-ar fi fost dea- 
juns toate cîte i s-au spus, s-a 
trezit, în ziua următoare, „erou” 
al postului utemist de control.

...Sînt luni de atunci. în echipa 
lui loan Rusu, n-au mai avut loc 
discuții pe asemenea teme.

I. MOSCU

Urs. Și cît l-au

vorbif urît, Teo-

nu mi-a adus la

Al V-lea Festival republican al școlilor
Și

Faza finală a celui de-al V-lea 
Festival republican al școlilor și 
institutelor de artă a început sîm
bătă seara, în sala Aeneului R. P, 
Romîne, cu un concert simfonic 
dat de orchestra și corul studen
ților Conservatorului „Ciprian Po- 
rumbescu’1 din București.

Programul a cuprins : Suita a 
ll-a pentru orchestră de coarde 
de Vivaldi; Concertul branderbur- 
gic nr. 4 de Bach; Muzica apelor 
și fragmente din Cantata „Oda 
păcii'* de Haendel; Rapsodia a 
ll-a de George Enescu; trei frag
mente din baletul „Oaianeh" 
Haciaturian șl cîntecul ,,Măreț 
mint al patriei iubite” de 
Chirescu.

Orchestra a fost dirijată

de 
pă- 
Ion

de

institutelor de artă
Paul Popescu, iar corul de Marin 
Constantin.

In zilele următoare — pînă la 
3 aprilie — cei aproximativ 700 
de elevi și studenfi participant la 
iaza finală a Festivalului își vor

prezenta programele la Ateneul 
R.P. Romîne, sala Teatrului C.C.S., 
Sala Dalles, Studioul Conservato
rului „Ciprian Porumbescu" și 
Studioul Institutului de Teatru din 
București.

ELEVI IN
Elevii Școlii elementare de 

7 ani din comuna Giulești, 
raionul Oltețu, sprijiniți cu 
mijloace de transport de gos
podăria colectivă din locali
tate, și-au programat o ex
cursie de trei zile la Rîmnicu 
Vîlcea și 
climatice 
vor a; cei 
nr. 2 din 
timp de

stațiunile balneo- 
Călimănești și Go

de la Școala medie 
Tg. Jiu vor merge 
7 zile la Cluj și

(Agerpres)

Pentru ocrotirea 
naturii

Vineri și sîmbătă s-a des
fășurat, la Casa oamenilor de 
știință din București, consfă
tuirea anuală a consiliilor re
gionale de îndrumare pentru 
ocrotirea naturii. Rapoartele 
prezentate și discuțiile purta
te au scos în evidență impor
tanța educativă a activității 
pentru ocrotirea naturii, în 
rîndurile maselor de oameni 
ai muncii și îndeosebi a tine
retului. .. .(Agerpres)

VACANJA
cei de laBucurești, iar

Școala medie nr. 3 din Cra
iova, pe Valea Oltului și Va
lea Prahovei. Centrele indus
triale noi din Oltenia — 
schelele petroliere de la Bîl- 
teni și Țicleni, Combinatul de 
industrializare a lemnului de 
la Tg. Jiu figurează și ele în 
programele excursiilor elevi
lor. La Craiova, grupurile de 
elevi și-au pus în program

vizitarea Muzeului „Procesul 
luptătorilor ceferiști și petro
liști.

La excursiile programate în 
timpul vacanței de primăvară 
organizate cu acest prilej din 
inițiativa organizațiilor U.T.M., 
sint înscriși să participe peste 
30.000 de elevi din regiune.

(Agerpres)

La tînăra gospodari® co
lectiva „Uniiea“ din satul 
Coveș, raionul Agnita a 
sosit brigada do mecani
zatori. Președintele gospo
dăriei le urează bun venii 
celor ce-i vor ajuta să ob
țină recolte bogate încă 

din primul an.

Finala 
concursului 
formațiilor 
artistice 

studențești

Feste 2000 de studenți din 
centrele universitare 
Timișoara, Craiova, Pe

troșanii Brașov și București 
participă la finala din Capi
tală a concursului formațiilor 
artistice studențești organizat 
de C.C. al U.T.M., U.A.S.R.*
și Ministerul învățământului 
și Culturii.

Festivitatea de deschidere 
a avut loc sîmbătă dimineața, 
în sala de spectacole de la. 
Palatul pionierilor. Cu acest 
prilej ansamblul artistic al 
studenților de la Institutul de 
arte plastice din Capitală a 
prezentat poemul „Cîntare 
partidului".

In cursul dimineții de sîm
bătă, echipa de teatru a Ins
titutului agronomic din Cra
iova a prezentat pe scena 
Casei de cultură a studenților 
piesa „Casa din livadă11 de 
M. Joldea, după care a urmat 
reușitul proces literar cu 
tema „Și a fost ziua doua'1 de 
Ilya Ehrenburg prezentat de 
studenții Institutului pedago
gic din Craiova.

Concursul echipelor de tea
tru a continuat ieri după a- 
miază cînd studenții de la 
Institutul politehnic din Bra
șov au prezentat piesa „Passa- 
caglia*' de Titus Popovici.

Un frumos succes au înre
gistrat studenții Institutului 
de construcții din București 
cu piesa „Secunda 58“ de Do
tei Dorian prezentată la un 
înalt nivel artistic.

In sala de spectacole de la 
Palatul pionierilor au prezen
tat un frumos program corul< 
echipa de dansuri, orchestra 
și brigada artistică ale cen~ 
trului universitar Brașov.

După amiază, formațiile ar
tistice ale centrului universi
tar Timișoara au cucerit ad
mirația spectatorilor prin ți' 
nuta artistică și interesantul 
repertoriu prezentat de corul 
Institutului pedagogic de 5 ani* 
echipa de dansuri populare a 
Institutului agronomic, or
chestra Institutului politehnic 
și valoroasa brigadă artistică 
a Institutului medico-farma. 
ceutic.

Concursul continuă astăzi.

ION CRISTIAN

TELEGRAMA
Majestății sale 

Regelui PAUL I al Elenilor.

Atena
Cu prilejul Sărbătorii națio

nale a Greciei, rog pe Majes- 
tatea Voastră să primească 
felicitări cordiale din partea 
Consiliului de Stat al R. P. 
Romîne și a mea personal și 
cele mai bune urări pentru 
fericirea și prosperitatea po
porului elen.

GHEORGHE 
GHEORGHIU-DEJ 

Președintele Consiliului 
de Stat al Republicii 

Populare Romîne
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Aceasta e brigada 
lui Lieu

Ca să stat de sorbd cu 
Lieu Namciu, șeful brigă
zii a IV-a de tractoare 

de la S.M.T. Girbovi, n-ai de
cSt să treci seara pe la sediul 
gospodăriei agricole colective 
din satul Valea Măcrișului, 
raionul Urziceni. Și aici n-ai 
«â-i tntîlnești numai pe el, ci 
adeseori chiar întreaga briga
dă. In seara aceea insă, Licu 
era supărat. Fusese la dmp 
să vadă dacă poate începe se
mănatul, dar solul era încă 
acoperit cu zăpadă. A trecut 
totuși să vadă cum arată griul
tnsămlnfat astă toamnă. Era 
ea peria. A privit in lung și-n 
Lat tarlaua, amintindu-și de 
zilele și nopțile reci de toam
nă dnd au executat insimin- 
țoiul, de cei 4.000 de hantri 
realizați peste planul anual, 
și-a amintit chiar de cîteva în
tâmplări din viața brigăzii...

N-am putut <să-i spun ime-

Zece dintre tinerii din bri
gade lui sint chiar de aici din 
sat, tar familiile lor lucrează 
in gospodăria colectivă.

L-am întrebat pe Licu ănd 
a sosit brigada in gospodărie. 
S-a gindit puțin, apoi a răs
puns : „In anul 1959“. De a- 
tunci cei 15 tractoriști, au ră
mas aici in gospodărie li tot 
avei au făcut și toate repara
țiile la mașini. In fiecare an, 
tractoriștii execută numai lu
crări de calitate, contribuind 
in felul acesta la sporirea pro
ducției la hectar.

Mi îndepărtasem mult de 
gospodărie ând am auzit un 
zgomot puternic de motoare. 
Tractoriștii din brigada lui
Licu mai verificau încă odată 

-jnașiniLe.
ION COJOCARII

/uncțtonar
Casa Scînteii, noaptea.diat pentru ce4 căutam căci 

tocmai discuta cu brigadierii 
ți unii membri din consiliul 
de conducere al gospodăriei 
despre unele probleme legate 
de campania de însimînțări. 

Pentru mazăre, terenul 
trebuie neapărat grăpat - 
spunea Licu.

— O să intirziem cu semă
natul, a răspuns un colectivist.

Intervenția a fost inutilă. 
N-au putut să-l facă pe șeful 
brigăzii de tractoriști să re
nunțe la ideea lui. Le-a spus-o 
scurt: „Așa scrie la carte*! 
Ba, s-a angajat chiar ca în- 
sămînțările din prima epocă 
să le termine in numai trei 
zile. Nici unul din cei prezenți 
nu a părut deloc mirat. Știau 
și ei ce sînt în stare cei 15 
tractoriști.

în seara aceea, nu numai că 
au stabilit ce suprafață au de 
însămânțat, dar au făcut un 
plan amănunțit pe fiecare ma
șină in parte: cit trebuie să 
are un tracic»’, cit și unde să 
însămânțeze, care terenuri tre
buie grupate, dte hectare a- 
rate. ba Licu a cerut să vadă 
și fișele cu probele de labo
rator. Era mulțumit. Totul era 
pregătit. Planul l-a discutat 
apoi cu membrii brigăzii.

INOVATORII NOȘTRI
Do -cum intri la cabinetul 

tehnic al Uzinei „23 Au
gust" din Capitală un 

tabel maie îți atrage atenția. 
Aici sînt trecute inovațiile în
registrate de la începutul a- 
nului și pînâ acum precum și 
stadiul în care se afla, adică 
aplicate sau în curs de ex
perimentare. De la începu tul 
anului și pînă acum au fost 
înregistrate 207 propuneri de 
inovații dintre care 46 deja 
se aplică în procesul de pro
ducție.

O bună parte din propune
rile de inovații sînt făcute de 
către tineri. Comitetul U.T.M. 
acorda o atenție deosebita 
antrenării unui număr cît mai 
mare de tineri la mișcarea de 
inovații. în acest sens în co
laborare cu cabinetul tehnic 
a organizat și un concurs, do
tat cu premii. Propunerile de 
inovații făcute în cadrul aces
tui concurs trebuie să ducă 
la îmbunătățirea calității, re
ducerea rebuturilor, economie 
de metal, economie de mano
peră etc.

Pentru a veni în ajutorul

muncitoiilox, în fiecare secție 
sînt organizate „Brigăzi com
plexe de inovații" din care fac 
parte ingineri, tehnicieni, mai
ștri, muncitori cu o înaltă ca
lificare. Aceste brigăzi au 
scopul să ajute pe muncitori 
la executarea schițelor, la 
de tini ti var ea propunerilor de 
inovații.

De asemenea, în cadrul ca
binetului tehnic sînt fixate a- 
numite zile cînd tinerii pot 
veni sa ceară unele indicații.

Am spicuit doar cîteva nu
me de tineri inovatori. Oancea 
Mircea, inginer, a propus ino
vația privind „Debitarea ta
blelor prin metoda arc aer“ 
care e în curs de experimen
tare, tehnicianul Ștefan Soare

are două propuneri de inova
ții dintie care „înlocuirea ni- 
sipoaielor de la locomotive 
și automotoare" care se aplica 
deja.

Lăcătușul Nicolae Luncan a 
avut înregistrate la cabinetul 
tehnic în cursul anului trecut 
8 propuneri de inovații dintre 
care majoritatea se aplică in 
procesul de producție. Anul 
acesta el a făcut 6 propuaeri. 
Exanrole de tineri inovatori 
din uzina noastră pot fi date 
multe.

Procesul de producție ridi
că mereu noi probleme 
rezolvarea cărora tinerii 
aduc din plin contribuția

Ing. RADU OLIMPII

Foto : CAROL ȘERBAN 
ing iner-București

Pentru 50.000 kg 
roșii la hectar

imbolic, titlul 
cărții lui H. Ro
han sugerează 
deschiderea lacă
telor care au fe
recat în trecut 
drumul spre în

țelegerea fondului sufletesc al 
unor oameni cinstiți. Cartea 
cuprinde o serie de schițe și 
povestiri care reliefează însu
șirile morale ale constructori
lor socialismului, altele sînt 
menite să reflecte procesul 
recîștigării în condițiile vieții 
noi a demnității umane; în 
sfîrșit, cîteva bucăți realizea
ză o expoziție de vechlturt — 
foști miniștri și actori ratați, 
prințese și afaceriști, ridicoli 
prin încercările anacronice 
de a-și păstra „blazonul". 
Surprinde varietatea temati
că, probabil rod al opticii re
porterului care se oprește cu 
egală atenție asupra celor 
mai diverse medii.

Prima schiță se intitu
lează „Omul care a oprit 
ploaia“ și descrie un trans
port de țevi pentru o echipă 
de sondori pe o ploaie care 
face aproape imposibilă tre
cerea unui rîu prin vad. Șo
ferul autocamionului este un 
erou contemporan care acțio
nează în spiritul atitudinii so
cialiste față de muncă, atitu
dine definită fundamental 
prin eroism. Nu este vorba 
de un eroism afișat cu osten
tație, ci de efortul firesc, să- 
vîrșit în vederea unui scop 
nobil, construcția socialistă.

Zuză învinge efectele ploii, iar 
eforturile lui capătă pregnan
ță eroică cu atît mai mult cu 
cît omul care înfruntă urgia 
naturii nu pare în viața obiș
nuită capabil de a săvîrși 
acte eroice : in cercul celor
lalți șoferi ai bazei el este 
proverbialul flușturatec, veș
nic stîmind rîsul prin gesturi 
voit hilare- în ciuda acestei 
impresii, eroismul este coor
donata definitorie a acestui 
caracter dirz, unul dintre 
numeroși alții, numai că 
actul eroic nu este privit ca 
atare ci ca un gest firesc, 
impus de niște împrejurări 
deosebite. Aparenta plafonare 
a eroicului prin deplasarea lui

Note de lector
în cotidian face și mai evi
dent resortul moral al atitu
dinii, subliniind frumusețea 
acestei comportări care a de
venit obișnuită.

Eroii lui H. Rohan se mișcă 
șî acționează într-un neîntre
rupt solilocviu, ei gîndesc cu 
luciditate, în situații drama
tice, rezistînd șocului emotiv. 
Este un mod de a-și defini 
esența morală. Reflecțiile in
terioare se produc în raport 
cu o situație, un fapt, sau o 
stare de lucruri care de cele 
mai multe ori constituie un 
punct critic al evoluției lor, 
pragul a cărui trecerea Ie dă 
măsura propriei valori. Zuză, 
șoferul, comentează intens in
terior, cînd se află în fața 
unei situații grele, relevîn- 
du-ne dimensiunile reale ale 
caracterului său; Lostopan 
urmărește cu numeroase dez* 
bateri, în interior, reacțiile

la 
își 

lor.

VIITOR MAISTRU
5 .intern în sala 

de cursuri a 
anului I, spe- 

„Prelu- 
așchie- 
cadrul 

de

ca rr 
ea

Putere de uriaș
(Fotografie primită de la cer cui de foto dl Școlii me
dii nr. 2. Bacău condus de profesorul V. BOGDĂNEȚ)

cialitatea 
crare prin 
re*, din 
Școlii tehnice 
maiștri din Galați,
la ora de matema
tică.

E Unițte. Se dis
tinge doar sdrtv.- 
zul ct-l face creta 
cere aleargă ea re
peziciune pe tabla 
neagră. Cel 
inundă tabla 
zeci de formal
tematice este tind- 
rul comunist Milu 
?apșa. fost strun
gar la Fabrica de 
țevi din Roman.

Mulțumit de fe
lul in care a rezol
vat problema pro
cesorul ii acordă 
nota maximă : 10.

Astfel de note 
au devenit obișnu
ite pentru tinărul 
tfilu Capșa. La 
toate materiile de 
specialitate și cul
tură tehnică, are 
note numai de 9 
și 10.

Cind comuniștii 
din secția laminor 
la care lucra și el, 
au hotărît să-î tri
mită să învețe pen
tru a deveni mai
stru, au ținute sea
ma de rezultate
le obținute de el 
în producție, unde 
i fost mereu frun
taș și autor al 
unor importante i-

novații. 
crederea 
înșelată. 
Io. la fabrică, 
nărui Milu Capșa 
se găsește prin, re 
fruntașii la 
țiitură.

Psrticipind 
V.mpiada de 
—fini /i-ri 
țr*at caii; 
pestra e:<p 
giowiă.

DOr 
Mila 
este mulțumit 

i eu
care 
Vrea 
clasă
clasă fruntașă 

șeoalâ. De

Iar în- 
lor n-a fot 

Ca și aco- 
ti-

vei găsi erpîf- 
colcgilor săi, 

pregă- 
re- 
De

învă-

oomuKxsrui 
Capșc na 

nu- 
suceesele 
le obține 

ca intrea- 
să devină

mai 
P?
el. 1 
ga < 
o 
pe 
ceea, ori de cite ori 
vei intra seara, la 
orele de meditație

îl 
cînd 
mai puțin 
tiți, cum să-și 
zolve temele, 
aceea, a devenit 
foarte iubit și a- 
preda: de colegi.

Trebuie arătat cc- 
deși cea mai mare 
parte a tsmpului o 
dedici invițdturu 
și ajutorării eole- 
gdor. ei găsește 
ump ri pentru o 
oogata activitate 
culturală. îl poți 
vedea adesea la 
spectacole muzica
le, teatrale, cine
matografice sau 
tind romane.

MARCEL 
SCORȚARU 

lăcătuș

ci-

Programul spectacolelor de la
26 martie la 1 aprilie

Sa/a Palatului R.P.R., tel. 15,73,72

LUCIA DI LAMMERMOOR — 
joi 29, ora 19,30 (spectacol pre
zentat de Teatrul de Operă și Ba
let al R.P.R.) ; SPECTACOL DE 
CÎNTECE ȘI DANSURI POPULARE 
ROMINEȘTI ȘI CLASICE — sîmbă- 
tă 31, ora 19,30 (spectacol prezen

tat de Ansamblul de cintece și 
dansuri al Armatei).

Teatrul de Operă și Balet al 
R.P.R., tel. 16.48.20

RECITAL DE BALET — luni 26, 
ora 1930; TRUBADURUL — marți 
27, ora 1930; CAVALERIA RUSTI
CANĂ și PAIAȚE — miercuri 28, 
ora 19,30; COPPELIA — joi 29, 
ora 1930; BOEMA — vineri 30, 
ora 19,30; OTHELLO — sîmbătă 
31, ora 1930; SPĂRGĂTORUL DE

NUCI — duminică 1, ora 11 » 
TOSCA — duminică 1, ora 1930.

Teatrul de Stat de Operetă 
tel. 14.80.11

ROSE-MARIE — marți 27, joi 
29, ora 19,30, sîmbătă 31 (specta
col cedat), LYSISTRATA—miercuri 
28, ora 19,30; CASA CU TREI 
FETE — vineri 30, ora 19,30; ELI
XIRUL DRAGOSTEI — duminică 
1, ora 1930 ; SELECȚIUNI DIN 
OPERETE — duminică 1, ora 16 ; 
VIȚELUȘUL TĂRCAT — duminică 
1, ora 1930.

Teatrul Național „I. L. Caragiale ", 
sala Comedia, tel. 14.71.71

ANNA KARENINA — marți 27, 
ora 19,30, duminică 1, ora 10; DIS
CIPOLUL DIAVOLULUI—miercuri 
28, ora 19,30; MACBETH (premie
ră) — joi 29, sîmbătă 31, ora 19,30; 
REGELE LEAR — vineri 30, ora 
1930; APUS DE SOARE — sîm
bătă 31, ora 15; CIDUL — dumi
nică 1, ora 15, CUZA VODĂ—du
minică 1, ora 1930.

Teatrul National „1. L. Caragiale". 
sala Studio, tel. 15.15.53

FIICELE — marți 27, ora 19.30;

Colectiviștii de la G.A.C. 
„Partizanul roșu' din 
comuna Independența, 

raionul Galați, și-au planificat 
ca în acest an să obțină 50.000 
kg. roșii la hectar și să li
vreze pe piață importante can
tități de legume și zarzavat.

Ei au făcut din timp pregă
tiri pentru cultivarea legume
lor timpurii. Astfel, pe în
treaga suprafață de teren des
tinată acestei culturi au ad
ministrat îngrășăminte natu
rale. De asemenea au pregă
tit semințele necesare, au a- 
menajat paturi calde și au în
să mînțat o suprafață de a- 
proape 800 mp cu roșii timpu
rii. ardei, vinete, varză. Plan
tele au răsărit viguroase și 
cresc frumos.

în numai cîteva zile colec
tiviștii legumicultori au repi- 
ca: 5-560 fire de n 
ru, iar pentru ca ;
«xbd eowdița bane de dezvol
tare pe timpul gerului din ul
tima perioada, răsadnițele au 
fost acoperite cu rogojini.

Printre cei care s-au eviden
țiat în pregătirea lucrărilor din 
grădină se numără și utemiș
tii Petre Buluc, Costică Croi- 
toru, Costin Hristache, Anton 
Toader și

PE SCURT
• In luna trecută, 

munală din Rinceni — raionul 
Huși — a ciștigat încă 350 cititori, 
în aceeași perioadă au fost citite 
de locuitorii comunei peste 2.000 
de cărți de știință popularizată, cu 
caracter agrozootehnic, literare etc. 
(Vasile Oprișan, colectivist).

biblioteca co grajd. (Petre 
tabil).

mulți alții.

IONEL BARAC 
colectivist

Adumitresei, con

de elevi al Școlii

• Utemiștii din satul Țibucanii 
de Jos au împrăștiat pe cele 150 
ba însămințate cu grîu. 5.000 kg 
azotat de amoniu. De asemenea, 
au cărat pe tarlalele gospodăriei 
peste 30 vagoane cu gunoi de

• Peste 300 
profesionale de pe lingă Combina
tul metalurgic Reșița sint purtă
tori ai insignei „Prieten al cărții*’. 
Ei continuă să fie cititori activi ai 
bibliotecii. (Traian Căruntu, elev).

• Elevii Școlii profesionale din 
Lupeni au colectat, intr-o singură 
zi, circa 50.000 kg fier vechi, iar 
utemiștii de la Mina Teliuc, au 
predat I.C.M. de la începutul anu
lui și pină acum 180 tone fier 
vechi. (Aurelian Păunică, elev și 
Moise Petrescu, miner).

Tînăra Ioana Duțe>cu de la Fabrica „Tableta" din București 
• fi studentă la Facultatea de chimie. lat-o luarînd în 

laborator.
Foto: I. CUCU

Televizorul secției
La început faptul a consti

tuit o surpriză — o antenă de 
televizor și una de radio 
deasupra sectorului turnătorie. 
Curioșii s-au dus să vadă des
pre ce este vorba. Și s-au lă
murit. Colectivul sectorului 
turnătorie de la Uzinele 
„Electroputere" din Craiova a 
instalat în club un televizor

„Rubin 102“ și un aparat de 
radio. In fiecare miercuri, 
marea majoritate a muncitori
lor, vizionează programele tele
vizate. In curînd exemplul va 
fi urmat și de alte secții iar 
antenele cățărate deasupra 
secțiilor nu vor mai consti
tui — surpriză.

P. LIDIA

duminică 1, ora 10 ; OMUL CU 
MlRȚOAGA — miercuri 28, ora 
1930; SICILIANA — joi 29, ora 
1930; sîmbătă 31, ora 15,30; dumi
nică 1, ora 19,30; TITANIC VALS
— vineri 30, ora 1930; BOLNA
VUL ÎNCHIPUIT — sîmbătă 31, 
ora 1930; BĂDĂRANII — dumi
nică 1, ora 15.

Teatral „Lucia Sturdza Bulandra ", 
tel. 14.00.60

CAMERA FIERBINTE (premieră)
— marți 27, ora 1930; MINCIUNA 
ARE PICIOARE LUNGI — luni 
26, ora 20 (spectacol prezentat de 
Institutul de artă teatrală și cine
matografică „I. L. Caragiale”) ; 
DOMNIȘOARA NASTASIA — 
miercuri 28, joi 29, ora 20 (spec
tacole prezentate de Teatrul de 
Stat din Piatra Neamț).

Studioul „Lucia Sturdza Bulandra*, 
tel. 12.74.50

MENAJERIA DE STICLĂ — 
miercuri 28, joi 29, ora 19,30; 
CRED IN TINE — vineri 30, ora 
19,30; TACHE IANKE ȘI KADlR
— duminică 1, ora 1930.

Teatrul „C. 1. Nottara", sala 
Magheru, tel. 15.93.02

CIOCIRUA — marți 27, joi 29, 
sîmbătă 31, ora 19,30; ANTONIU 
ȘI CLEOPATRA — miercuri 28, 
ora 19,30; duminică 1, ora 10; 
VLAICU VODĂ — vineri 30, ora 
19,30; PYGMALION — duminică 
1, ora 15,30-, CIND ÎNFLORESC 
MIGDALII—duminică 1, ora 19,30.

Teatrul „C. I. Nottara'', sala 
Studio, bd. Magheru 20

BĂIEȚII VESELI — marți 27, joi 
29, sîmbătă 31, ora 20, duminică 1, 
ora 16; SCANDALOASA LEGĂ
TURĂ DINTRE DOMNUL KETTLE 
ȘI DOAMNA MOON — miercuri 
28, vineri 30, ora 20, duminică 1, 
ora 10,30; ClNTÂ PRIVIGHETO
RILE — duminică 1, ora 20.

Teatrul de Comedie, tel. 10.64.60

SVEJK IN AL DOILEA RĂZBOI 
MONDIAL — miercuri 28, vineri 
30, duminică 1, ora 1930; CE
LEBRUL 702 — joi 29, ora 19,30, 
duminică 1, ora 11; PRIETENA 
MEA PIX — sîmbătă 31, ora 19,30.

Teatrul Muncitoresc C.F.R.
Giulești, tel. 18.04.85

DOMNUL PUNTILA ȘI SLUGA 
SA MATTI — marți 27, ora 19,30; 
HOȚII ȘI VARDIȘTII — miercuri 
28, ora 19,30, duminică 1, ora 10; 
VECINI DE APARTAMENT — 
joi 29, ora 1930; O LUNA DE 
CONFORT — vineri 30, ora 19,30; 
OAMENI SI UMBRE — sîmbătă 
31, duminică 1, ora 19,30.

Teatrul Evreiesc de Stat, 
tel. 21.36.71

MERCADET — marți 27, ora 20; 
LOZUL CEL MARE — miercuri 
28, ora 20; ULTIMUL TREN — 
joi 29, ora 20; VREAU SĂ FIU 
NEVASTA TA — vineri 30, dumi
nică 1, ora 20,- JURNALUL ANNEI 
FRANK — sîmbătă 31, ora 20.

Teatrul Regional București, șos.
Ștefan cei Mare 34, tel. 12.66.40

IAȘIIN CARNAVAL și MILLO 
DIRECTOR — mirecuri 28, vineri 
30, sîmbătă 31, duminică 1, ora 
20; ÎNDRĂZNEALA — joi 29, ora 
20, duminică- 1, ora 11.

Institutul de artă teatrală și cine
matografică „I. L. Caragiale", str.

30 Decembrie 9, tel. 15.72.59

DISCIPOLUL DIAVOLULUI — 
joi 29, ora 20.

Teatrul pentru tineret și copii, 
str. C. Miile, tel. 15.65.88

DE PRETORE VICENZO—marți 
27, miercuri 28, vineri, 30, ora 20; 
PIGULETE 4” 5 FETE — joi 29, 
ora 20, duminică 1, ora iii IN

FIECARE SEARĂ DE TOAMNĂ
— sîmbătă 31, ora 20; PRIMA ÎN- 
T1LNIRE — duminică 1, ora 20.

Teatrul pentru tineret și copii, 
str. Dobrogeanu Gherea, 

tel. 15.07.44

BĂIATUL DIN BANCA DOUA
— marți 27, miercuri 28, joi 29, 
vineri 30, ora 14, sîmbătă 31, ora 
14 și ora 17; EMIL ȘI DETECTI
VII — marți 27, miercuri 28, joi 
29, vineri 30, ora 17, duminică 1, 
ora 11 și ora 14; CINE A UCIS— 
joi 29, ora 20: 2 LA ARITMETICĂ
— duminică 1, ora 17.

Teatrul Țăndărică, sala Orfeu, 
tel. 15.87.37

CEA MAI FRUMOASĂ STEA— 
marți 27, ora 16; DOCTORUL AU- 
MĂDOARE — miercuri 28, sîmbă
tă 31, ora 16 s ALBA CA ZAPADA
— joi 29, ora 16, duminică 1, ora 
11; MARIUCA ȘI MERELE DE 
AUR și GĂINUȘA HARNICĂ— 
vineri 30, ora 16; MINA CU CINCI 
DEGETE — duminică 1, ora 20,30.

Teatrul Țăndărică, sala Academiei

CACTUS 1NTÎIUL ȘI ULTIMUL 
marți 27, miercuri 28, sîmbătă 31, 
ora 16; HARAP ALB — joi 29, 
vineri 30, ora 16, duminică 1, ora 
11; CĂLUȚUL COCOȘAT — du
minică 1, ora 17.

Teatrul Satiric-Muzical „C. Tănase" 
sala Savoy, tel. 15.56.78

ȘAPTE NOTE POTCOVITE — 
luni 26, sîmbătă 31, ora 20; RE
VISTA 62 — marți 27, miercuri 
28, joi 29, vineri 30, duminică 1, 
ora 20; CONFERINȚA EXPERI
MENTALĂ. Ciclul III — dumini
că 1, ora 11.

Sala din cal. Victoriei 174,
tel. 15.04.18

CONCERT IN RE... HAZLIU — 
marți 27, miercuri 28, joi 29, vi-

neri 30, sîmbătă 31, duminică 1, 
ora 20.

RECITAL DE ARII ȘI DUETE 
DIN OPERE susținut de soliști ai 
Teatrului de Operă și Balet al 
R.P.R. — luni 26, ora 20 (specta
col organizat de O.S.T.A.).

O.S.T.A.
Sala sporturilor Floreasca

SPECTACOLUL EXTRAORDI
NAR DE CINTECE ȘI DANSURI 
DIN SENEGAL prezentat de An
samblul național din Senegal — 
miercuri 28, joi 29, vineri 30, sîm
bătă 31, duminică 1, ora 20.

'Ansamblul de cintece și dansuri 
al C.C.S. str. Lipscani 53, 

tel. 13.13.00

DRAG MI-I CINTECUL ȘI JOCUL
— marți 27, sîmbătă 31, duminică 
1, ora 20; BUCURIA VIEȚII și ba
letul „CIND STRUGURII SE COC”
— joi 29, ora 20; BALADA PA
TRIEI — vineri 30, ora 20.

Circul de Stat, tel. 11.01.20

O SEARA LA MOSCOVA — 
marți 27, miercuri 28, joi 29, vi
neri 30, sîmbătă 31, ora 20, dumi
nică 1, ora 16 și ora 20.

CINEMATOGRAFE

VALEA M1NDRĂ : Patria ; 
I. C. Frimu; G. Coșbuc. PRO
CESUL MAIMUȚELOR: Re
publica ; Elena Pavel; Gh. 
Doja; Floreasca. GARDIA
NUL : Magheru ; București; 
Alex. Sahia ; 23 August; Vol
ga. VIZITA PREȘEDINTE
LUI : V. Alecsandri; Maxim 
Gorki. AUSTERLITZ: Lumi
na. ROSITA: Central. PACE 
NOULUI VENIT: Victoria. 
CONCERTUL : — DUELUL — 
ANIMALE CU BLĂNURILE 
PREȚIOASE = DE STRAJA

LA GRANIȚA — PASAGE
RUL CLANDESTIN : Timpuri 
Noi. PROGRAM SPECIAL 
PENTRU COPII: 13 Septem
brie. ROSEMARIE: 13 Sep
tembrie. TOT AURUL DIN 
LUME : Tineretului; V. Roai- 
tă; Miorița. DRUM BUN,AU- 
TOBUZULE: înfrățirea între 
popoare; Donca Simo. PES
CARII DIN ARHIPELAG: 
Cultural. LANTERNA FER
MECATĂ : Alex. Popov, Olga 
Bancic. FRUMOASA LU- 
RETTE : Grivița ; 8 Mai. PRI
MELE ÎNCERCĂRI: Drumul 
serii; M. Eminescu. CETATEA 
HURRAMZAMIN : Unirea ; B. 
Delavrancea, FII FERICITA, 
ANI!: Flacăra. POVESTEA 
CĂLUȚULUI COCOȘAT: T.
Vladimirescu; Popular,

lui Petric care privește mun
ca din atelier, contact menit 
să înlăture răceala raporturi
lor dintre tată și fiu („A 
plîns un băiat*); tinărul 
muncitor Mocșan înțelege va
loarea reală a iubirii abia 
după ce, pe un șantier al ti
neretului, învață că dragostea 
alege esența omului și nu 
aparența sa („Ce iubește un 
bărbat*). Asemenea situații 
capătă contur de simboL 
cheie pentru înțelegerea evo
luției caracterului.

Valoarea schițelor este 
dată și de o cultivare frec
ventă a detaliului, autorul 
stăruind adesea în descrieri 
amănunțite, notate meticu
los, ceea ce indică acuitatea 
observației. înregistrarea de
taliului, și notarea lui ser
vește creării simbolului reve
lator, mărit prin pregnanța 
amănuntului. Această calitate 
însă poate conduce spre pe
ricolul prolixității. Descrierea 
stufoasă șterge sensul simbo
lic și rămîne decorativă, așa 
cum se petrece pe alocuri în 
„Totul e să-ți Dlacă omul".

Povestirea „Unul care va 
ajunge cineva* este, din pă
cate, unul din punctele slabe 
ale volumului. Tide — stu-> 
dent, „veteran" în perspecti
vă — nu este doar un imita
tor afectiv al putredei mo
rale burgheze ci un adept 
lucid al ei, alături de ceî 
care l-au pervertit, cadavre 
vii ca Tony loanin, sau He- 
mus Lucăcescu. Opinia colec
tivului studențesc nu aoare 
însă puternic, ea este dimi
nuată prin scrupule exagera
te față de gravitatea cazului 
iar încercările slabe, de con
damnare a acestei atitudini 
sînt rezultatul unor impulsuri 
spre șotii copilărești sau al 
înscenării regizate în spiri
tul unei confruntări specta
culoase dar lipsite de răs
pundere gravă (discuția cu 
Tide la sediul comitetului 
U.T.M.). Din această cauză, 
eficientă este doar sancțiu
nea administrativă — hotărîre 
oricum necesară — iar opinia 
politică a organizației studen
țești se manifestă slab, nrin 
ecouri vagi. în afară confrun
tării concrete. Modul necon
vingător de reflectare a acti
vității tineretului universitar 
se datorește unei cunoașteri 
insuficiente a problemele a- 
cestuia, în ciuda unor deta
lii care sugerează veridic me
diul studențesc.

Cu această excepție, cartea 
lui H. Rohan reprezintă un 
succes al scriitorului.

C. STANESCU

Activitate culturală 
Iu sprijinul întăririi 

G. A. C.
In satele și comunele regi

unii Suceava se desfășoară o 
însuflețită întrecere între că
minele culturale pentru cuce
rirea titlului de „fruntaș în 
activitatea de sprijinire și în
tărire a gospodăriilor agricole 
colective". Formațiile de tea
tru, brigăzile artistice de agi
tație ca și formațiile corale 
prezintă în aceste zile în fața 
colectiviștilor programe noi, 
variate, axate pe cele mai 
actuale probleme din viața 
gospodăriilor colective.

Ultimul program prezentat 
de brigada artistică de agita
ție din satul Arborea, comuna 
George Enescu, se intitulează 
„Ce am realizat într-un an*4 
Spectacolul se referă la recol
tele și veniturile mari ale co
lectiviștilor, la planurile lor 
de viitor.

La căminele culturale con
tinuă să se organizeze în a- 
ceastă perioadă seri de calcul 
și seri de întrebări și răspun
suri cu privire la posibilitățile 
de dezvoltare a G.A.C. Colecti
viștii din Bobulești, raionul 
Botoșani, au asistat la o seară 
de calcul pe tema „Ce putem 
cîștiga prin îngrășarea porci
lor*, iar cei din Bucecea, la o 
seară de întrebări și răspun
suri pe tema dezvoltării creș
terii păsărilor.

In ultimele două luni și ju
mătate, la căminele culturale 
din satele și comunele regi
unii Suceava au avut loc 2750 
seri de calcul, de întrebări și 
răspunsuri și au fost prezen
tate aproape 2500 de specta
cole de către formațiile artis
tice de amatori, la care au 
participat peste 380.000 țărani 
colectiviști. t

(Agerpres'

Spectacole 
pentru studenți
Alături de ceilalți tineri, 

studenții institutelor de invd- 
țămînt superior din Cluj frec, 
ventează cu asiduitate sălile 
de spectacole.

Cele 400 de abonamente la 
Filarmonici, 771 la teatre, 
640 la teatrele de operă, de
monstrează din plin faptul că 
studenții Clujului manifestă 
un interes crescind pentru în
țelegerea marilor opere artis
tice. Demn de relevat este și 
faptul ci prin sprijinul unor 
instituții culturale, la Casa de 
cultură a studenților au loc zi
lele acestea interesante mani
festări culturale (cursuri de 
istoria artelor, istoria cinema
tografiei, conferințe științifice, 
concerte-lecții).

Zilele acestea Filarmonica 
clujeană a dat, de altfel, un 
concert simfonie in cinstea ca
drelor didactice și c studen
ților Universității „Babeș-Bo- 
lyai“ în program figurină pie
se de Beethowen, Verdi, Schu
bert.

GHEORGHE BUȘ 
student



CÎND TREBUIE

SĂ-ȚI ALEGI

PROFESIUNEA
n scurtă vreme, 
129 de elevi vor 
părăsi băncile 
Școlii medii nr. 3 
din Oradea, vor 
păși pe drumul pe 
care l-au ales în

viață, își vor ocupa locurile în 
sălile de clasă, în laboratoare
le și atelierele școlilor profe
sionale și tehnice, în aulele u- 
niversităților. Ca și în alți ani, 
noua promoție pornește cu 
deplină încredere în viitor, 
știind că partidul, guvernul, 
țara întreagă îi înconjoară cu 
grijă, le asigură îndeplinirea 
tuturor aspirațiilor.

„Ce să fiu ?“, „Ce profe- 
nune să-mi aleg iată în
trebarea ce frămîntâ de mult 
timp pe 
Xî-a de

Acești 129 de tineri stau 
astăzi în _ \................
spre viitor, spre profesiune. 
In asemenea momente, cînd 
inima adolescentului de 18 
ani se entuziasmează în a- 
ceeași măsură de o profesiune 
sau alta, intervin educato
rul, părintele, organizația 
U.T.M., pentru a le îndruma 
pașii spre profesiunea și me
seria cea mal potrivită cu 
aptitudinile, capacitățile și 
aspirațiile fiecăruia dar mai 
ales ținînd seama de necesi
tățile economiei naționale.

îndrumarea spre profesiu
nea ce o vor alege tinerii 
absolvenți a constituit, încă 
cu doi ani în urmă, o preo
cupare principală a diriginți- 
lor, a organizației U.T.M., a 
comitetului de părinți. Iată-i 
pe elevii claselor a IX-a. în 
vara anului 1959 străbătînd 
cele mai importante centre 
Industriale, admirînd realiză
rile regimului nostru. S-au 
oprit la Șantierul Naval din 
Galați, în fața blocurilor ri
dicate în București și în alte 
orașe din țară, s-au oprit la 
Combinatul Siderurgic din 
Hunedoara, la Săvinești. O- 
nești, Bicaz, unde au văzut 
perspectivele largi ce îi aș
teaptă, cunoscînd frumusețea 
atitor și atîtor profesiuni.

Apoi, din clasa a X-a, or
ganizația U.T.M. și-a propus 
ca în adunările generale 
U.T.M. să discute despre „Ce 
vreau să devin după ce ter
min școala-*. In repetate rin- 
duri. în adunările generale 
U.TJd. s-a discutat despre 
dezvoltarea pe care au luat-o 
în anii construcției socialiste 
diversele sectoare ale econo
miei naționale. S-a arătat ast
fel elevilor că țara are nevoie 
de cadre bine pregătite, înar
mate cu cele mai noi cuceriri 
ale științei și tehnicii. Primă-

elevii claselor a 
Ia această școală.

fața porții deschise

-•-

Cu prilejul sărbătorii 
naționale a 6rec<ei
Ambasadorul Greciei la 

București, Alexandre Cimon 
Argyropoulo, a oferit sîmbă
tă după-amiazâ o recepție 
cu prilejul sărbătorii națio
nale a Greciei.

Au participat Gogu Rădu- 
lescu, ministrul Comerțului, 
Grigore Geamănu. secretarul 
Consiliului de Stat, Aurel 
Mălnășan, adjunct al minis
trului Afacerilor Externe, 
membri ai conducerii unor 
ministere, conducători ai 
unor instituții centrale și or
ganizații obștești, academi
cieni, oameni de știință, cul
tură și artă, funcționari su
periori din Ministerul Aface
rilor Externe, ziariști.

Au luat parte șefi ai misiu-, 
nilor diplomatice acreditați 
la București și alți membri 
ai corpului diplomatic.

(Agerpres)

A APĂRUT Nr. 1/1962 
AL ANALELOR 
INSTITUTULUI 

DE ISTORIE
A PARTIDULUI 

DE PE LINGĂ 
C.C. al P.M.R.

cu următorul cuprins:

Insemnă-
C.C. al

EDITORIAL: 
tatea Plenarei 
P.M.R. din 30 noiembrie—5 
decembrie 1961 pentru cer
cetarea și studierea isto
riei partidului.

La rubrica „STUDII0 re
vista publică materiale pe 
temele: „Lupta maselor 
populare din țara noastră 
pentru instaurarea și con
solidarea puterii populare, 
pentru trecerea la revoluția 
socialistă de Gh. Tuțui, Al. 
Gh. Savu, „Activitatea 
Blocului muncitoresc-țără- 
nesc, organizație revoluțio
nară de masă creată și 
condusă de Partidul Comu
nist din Romînia“ de FL 
Dragne, „Crearea și activi
tatea sindicatelor din Ro
mînia în anii 1905—1906“ 
de I. Iacoș și V. Petrișor.

Rubrica „COMUNICĂRI0 
cuprinde articolele : „Greva 
muncitorilor metalurgiști 
de la Fabrica „Metalo- 
globus’’-București (decem
brie 1939—ianuarie 1940)“ 
de A. Nyri și „Acțiuni ale 
muncitorilor din portul 
Brăila în anul 1915 împo
triva înrăutățirii condițiilor 
de viață și a 
război mondial0
doran.

Revista mai 
recenzii și note 
fice.

primului 
de G. Tu-

cuprinde 
bibhogra-

vara și vara trecuta, elevii 
claselor a X-a au cunoscut 
gospodării agricole colective 
și de stat, au înțeles că agri
cultura socialistă are nevoie de 
ingineri și tehnicieni care, prin 
munca lor să contribuie la 
sporirea continuă a produc
ției agricole vegetale și ani
male. Cele învățate aici, 
ogoare, în fabrici, pe 
tiere au fost discutate 
în orele educative, în adună
rile generale U.T.M.

A sosit și ultimul an de 
școală. In orele educative, 
adunările generale U.T.M., 
la ședințele cu părinții sau 
acasă la elevi se discută tot 
mai des despre alegerea vii
toarei profesiuni. Diriginții, 
în colaborare cu biroul orga
nizației U.T.M., cu comitetul 
de părinți s-au îngrijit de 
organizarea unor acțiuni me
nite să îndrume pe elevi. S-au 
organizat vizite în întreprin
derile din oraș și regiune, in 
gospodării colective și de stat. 
Au urmat apoi întilniri cu 
muncitori fruntași, cu ingineri 
agronomi, cu ingineri de la 
Fabrica de mașini unelte „In- 
frățirea“, care, în cadrul adu
nărilor generale U.T.M.. le-au 
vorbit elevilor de frumusețea 
muncii lor. In mijlocul elevi
lor din clasele a Xl-a au fost 
invitați și doi conferențiari 
de la Universitatea „Babeș 
Bolyai" din Cluj care le-au 
vorbit despre cuceririle știin
ței din țara noastră.

Astăzi, cînd mai sînt trei 
luni pînă la încheierea anu
lui școlar, din cei 129 de 
elevi, aproape 90 au luat deja 
o hotărîre clară. Mulți vor 
urma școli tehnice și de mai
ștri. Cei care vor trece pragul 
instituțiilor de învățămînt su
perior și-au ales facultatea.

In Școala medie nr. 3 din 
Oradea, orientarea elevilor 
spre diferite profesiuni se fa
ce cu o stăruință lăudabilă. 
Dar, a-1 ajuta pe elev să ia. 
încă de pe băncile școlii, o 
hotărîre nu este deajuns. Ac
tivitățile menite să-i îndrume 
pe elevă In alegerea profesiu
nii trebuie să fie clar orien
tate spre anumite profesiuni, 
spre popularizarea acelor 
ramuri de producție care, ca 
urmare a avîntului dobindit 
în anii noștri, au o mare ne
voie de cadre cu o bună pre
gătire. In funcție de cerințele 
de cadre ale regiunii, să fie 
îndrumați cîți mai mulți elevi 
spre 
cole, 
spre 
Este 
tetul U.T.M., să colaboreze în
deaproape cu sfaturile popu
lare, instituțiile de învăță
mînt superior, .școlile tehnice 
și de maiștri — pentru ca în
drumarea elevilor să nu se 
desfășoare în general, ci por
nind de la nevoile de cadre 
ale economiei, ținînd seama 
de vocația fiecărui elev, să-și 
justifice întru totul menirea 
de orientare profesională — 
adică să aibă un scop precis 
bine

școlile și institutele agri- 
spre cele de construcții, 
institutele pedagogice, 

bine ca profesorii, comi-

delimitat, concret.

VIORICA CLOXDA

»-

cu 
săi
cu de-

te- 
sînt

Un grup de pionieri de Ia cercul de legume și flori îngiijesc tomatele aflate în sera 
Periatului pionierilor din Capitală.

Foto : AGERPRES

Hochei
Pe patmoarul .23 August" din 

Capitală au continuat siinbăU me
ciurile din cadrul turneului fir.al 
al campionatului republican de 
hochei pe gheată. Iatâ rezultatele 
înregistrate : Steaua—Știința Bucu
rești 1O—2 (3—1; 1—1; 6—O);
Voința Miercurea Ciuc—Știința 
Cluj 4—3 (1—0; 3—li 0—2).

Astăzi au loc intilnirile : Voința 
Miercurea Ciuc—Știinta București 
(ora 
(ora

17) și Steaua—Știința Cluj 
19).

Fotbal
Echipa de iotbal a R. S. Ceho- 

slovace care va participa la tur
neul iinal al campionatului 
dial, a susținut un meci de 
iicaxe cu echipa Lask Linz, 
tașa campionatului austriac, 
băii știi cehoslovaci au
victoria cu scorul de 2—0 (0—0).

mon- 
veri- 
frun-

Fot-
obținut

Atletism
La Leningrad, în prima zi a 

concursului unional de atletism pe 
teren acoperit, Oleg Feedosev a 
sărit la triplu salt 16,30 m. Re
zultatul său constituie cea mai 
bună performanță mondială de sală. 
Reamintim că recordul mondial în 
aer liber este de 17,03 m și apar
ține polonezului Joseph Schmidt.

Box
Au luat sfîf$ît campionatele de 

box ale țărilor Africii, desfășurate 
Ia Cairo. In, clasamentul pe echipe, 
primul loc a revenit reprezenta
tivei Republicii Arabe Unite, care 
a totalizat cele mai multe puncte. 
In finale, pugiliștii din R.A.U. si 
Ghana au cucerit cite 4 titluri. 
Celelalte două titluri au revenit 
Nigeriei și Sudanului. Campionul 
lumi:, negrul Floyd Patersson, care 
a asistat la ultimele două gale, a 
oferit o cupă învingătorului cate
goriei grea. T. Mazhar, (R.A.U.)

(Agerpret)

Arta de a privi
Un tablou de Steriadi

Pentru dezvoltared 
schimburilor cultura!** 

științifice intre 
R. P. Romînâ 

fi Marea Britanie

Continuăm cu articolul acesta, • rubrica prin care 
încercăm să explicăm tinerilor modul în care trebuie 
privite unele din comorile artei plastice ce se găsesc 
în muzeele noastre:

Tabloul „Hamali în port" 
semnat de Jean Steriadi și 
aflat la Galeria Națională a 
Muzeului de Artă al R.P.R. 
este o compoziție 
mă socială. Eroii 
salahorii din urmă 
cenii. proveniți adesea din
tre șomerii care așteptau în 
piețe și porturi întîmplarea 
sau „norocul" unui angaja
ment de un ceas ori de o săp- 
tămînă. Munca lor cerea 
umeri lăți și mușchi bine le
gați ; oamenii aceștia costelivi 
de nemîncare. ducînd poveri 
zdrobitoare. mi$cîndu-se tăcuți 
și încordați, compuneau o pri
veliște familiară în piețele 
orașelor comerciale din Romî
nia burghezo-moșierească, o 
priveliște dramatică din exis
tența claselor exploatate. Din 
această priveliște este inspi
rat tabloul lui Steriadi.

Povestește Emil Zatopek...
n interviu cu EMIL 
ZATOPEK este exact 
ca o...călătorie. Știi 
cînd îl începi. Pri
mul răspuns a adus 
și prima surpriză :

— Mă interesează
acum în mod special, a început 
Zatopek, dezvoltarea activității 
sportive de masă. Fiindcă ea este 
chezășia sănătății și puterii de 
muncă a generației tinere. Bucuria 
mea cea mai mare este atunci cînd 
reușesc să conving tot mai multi 
oameni să vină pe stadioane, să 

să alerge, să 
practice turis- 
la întrecerile 
participarea în 
decît un pas. 

spre măies-

iasă în aer liber, 
facă gimnastică, sa 
mul. De aici pînă 
organizate, pînă la 
competiții nu este 
Iar următorul este cel ’ 
trie.

Lui Zatopek nu-i 
vorbească despre el. 
cînd trebuie s-o facă 
gherit, aproape jenat, 
de 4 medalii olimpice 
de niște fapte diverse, 
vine vorba de recorduri (la vre
mea lor uimitoare, aproape de 
necrezut), spune simplu : „Acum 
sînt altele, mult niai bune. Mi-a 
rămas, dacă nu mă înșel, cel de 
o oră. Dar mai mult din cauză ca 
marii alergători contemporani au 
uitat să-șr pună mintea cu el".

— Care este după părerea dv., 
cheia succeselor în alergările pe 
distante lungi ?

Zatopek se 
din umeri...

— Aș spune 
cum le ziceți, 
toate, desigur 
nile. Dar aceasta 
de a fi iotul, 
ce păreau tăcuți pentru fond nu 
au cunoscut realizarea. Pentrucă

place să 
Iar atunci 
este stin- 
Amintește 
de aur ca 

Iar cînd

gîndeșfe puțin, dă

că sînt mai multe, 
chei. Înainte de 
talentul, aptifudi- 

este departe 
Nenumărați tineri
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talentului trebuie să-j adaogî o 
uriașă cantitate de muncă. O 
muncă perseverentă neobosită, 
de... cărăuș, de spărgător de 
piatră. Și, în sfîrșit, contează cum 
muncești, cit ești de devotat pasi
unii tale sportive.

— S-a vorbit mult despre tac
tica dv., despre psihologia aler
gării, pe care ați studiat-o și ați 
cunoscut-o la perfecție.

— Cred că s-a exagerat. Dar 
fără tactică și pregătire psiholo
gică un alergător pe distanțe 
lungi nu va putea cunoaște con
sacrarea. îmi amintesc despre un 
ziarist, numele îmi scapă, care 
mă fot întreba ce face un aler
gător în timpul cursei de mara
ton. La ce se gîndește l Eram 
obosit și puțin plictisit, motiv pen
tru care i-am răspuns: „Dacă 
are alături un adversar spiritual 
pot să-și povestească anecdote...’* 
în realitate nu este așa. Ca să 
obții un rezultat bun, trebuie sa 
fii tpf timpul preocupat de aler
gare, să fii concentrat, să veghezi 
cursa.

— Deci aprecia}! 
pregătirii psihologice 
cursele decisive ?

Aici Zatopek ține să 
teze.

— Un atlet trebuie să considere 
fiecare cursă decisivă. Și să se 
pregătească penfru ea sub toate 
aspectele. Desigur, contează și 
miza aflată în întrecere. în 1960 
eram la Olimpiada de la Roma, 
de acum ca spectator. Alergarea 
de 5.000 metri mi-a prilejuit ve
rificarea practică a unei constatări 
mai vechi. Favorit părea sportivul 
german Hans Grodotzki. L-am în- 
tilnit în ajunul finalei. Ne-am strîns 
mina, am schimbat cîteva cuvinte. 
^Ei, ce faci miine?1* — l-am între
bat. mîine. Da, e finala" a răs
puns Hans foarte distrat. Apoi a’ 
continuat: „Astă seară mă duc la 
fotbal, în nocturnă, e pasiunea 
mea*'. Mi-am dat seama că gre
șește. „O să te culci tîrziu, după 
miezul nopții. N-ai să ai timp sa 
te gîndești, să-ți faci un plan. 
Nu e bine. A zîmbit. „Nu face 
nimic, o să meargă”. In aceeași

importanța 
pentru

ne coree-

zi, l-am văzut pe neozeelandezul 
Halberg. Ce credeți că făcea ? Pe 
o gresie își dădea la tocit tocu
rile și cuiele pantofilor de aler
gare, ca să fie mai ușori... Apoi a 
început să mă întrebe: „Cum 
crezi, Emil, e mai bine să plec 
tare de la început, sau să merg 
în pluton și să atac la sfîrșit ? Tu 
cum ai făcut la Helsinki ?“ 
foarte preocupat de finală, 
gindea numai la victorie.

A doua zi, Halberg a ales a 
doua varianta. în ultimele trei ture 
a fugit din pluton, a luat un avans 
de vreo 70 de metri cu care a 
rezistat atacului disperat al lui 
Grodotzki, început însă prea tîr- 
ziu. Daca cursa ar mai li avut 10 
metri, Halberg pierdea. Fiindcă 
imediat după finiș s-a prăbușit le
șinat pe gațon. Dar a învins...

In încheiere, l-am rugat pe 
oaspetele nostru să ne împărtă
șească cîteva impresii din vizita 
făcută în țara noastră.

— Revederea cu atleții romîni 
mi-a produs multă bucurie. Am 
aici prieteni vechi, colegi de în
trecere. Am ținu/ cîteva expuneri 
la București, Cluj și Brașov, am 
avut consfătuiri cu atrenori, pro
fesori și altefi romîni, pe care le 
consider deosebit de pozitive. 
M-a interesat în mod special sis- 
iemul de organizare a mișcării 
de cultură fizică din Romînia, țară 
care a făcut un salt uriaș pe plan 
internațional în domeniul sportiv. 
La rîndul meu, am împărtășit spe
cialiștilor romini unele lucruri din 
experiența mea de antrenor.

— Cum ați găsit Bucureștiul ?
— După 8 ani, de nerecunos- 

cut I Este minunat să vezi un ast
fel de oraș care se înfrumusețează 
și întinerește pe zi ce trece. M-au 
impresionat frumoasele stadioane 
și baze sportive noi din Capitala 
dumneavoastră, din pitorescul Bra
șov, din Clujul liniștit și poetic...

„Sacul de amintiri’’ al lui Za
topek este fără fund. Interviurile 
însă trebuie să aibă un sfîrșit. 
Chiar dacă interlocutorul nu se 
uită semnificativ la ceas...

Era 
Se

I. MIHAIL

Astăzi pe stadioane
• Astăzi au loc meciurile celei 

de a 15-a etape a campionatului 
categoriei A de iotbal. In Capi
tală se vor desfășura pe stadioane 
diferite două întilniri: Steauct— 
Știința Cluj (stadion Dinamo ora 
16); Rapid—Știința Timișoara (sta
dion Giulești ora 16). In țară au 
loc jocurile: Steagul Roșu Brașov- 
Petrolul Ploiești,; Dinamo Bacău— 
Dinamo București ; Jiul Petrila— 
U.T. Arad ; Dinamo Pitești—Mine
rul Lupeni ; Metalul Tirgoviște— 
Progresul București. Repriza a 
doua a meciului Steagul Roșu 
Brașov—Petrolul Ploiești va fi 
transmisă la radio începîno din 
jurul orei 17, pe programul I.

• Meciul dintre echipele masculi
ne Știința Cluj-Steaua deține capul 
de afiș al etapei de astăzi din 
campionatul republican de baschet. 
Intîlnirea se dispută pe terenul 
baschetbaliștilor din Cluj.

In Capitală, meciurile sînt pro-

grama te în sala Sporturilor Fio- 
reasca. Cu începere de la ora 
8,30 se întîlnesc echipele feminine 
l.CJ.—Agronomia lași •, urmează 
apoi meciurile Progresul—Voința 
Oradea (feminin). Știința—Voința 
Iași (m) și I.T.B.—Voința Tg. 
Mureș (f).

• In cadrul campionatului cate
goriei A de rugbi, astăzi în Capi
tala se întîlnesc echipele Gri vița 
Roșie și Metalul „23 August". 
Meciul va începe la ora 16, pe 
terenul din Parcul Copilului. In 
celelalte întilniri Flacăra Roșie 
joacă cu Dinamo (teren Flacăra 
Roșie ora 9) și I.T.B. cu Progresul 
(teren I.T.B., ora 11).

O în sala Giulești se dispută as
tăzi două întilniri din campionatul 
țării la volei: de la ora 10 are 
loc meciul feminin Rapid—C.S.O. 
Craiova, urmat de partida mascu
lină Steaua—C.S.M.S. Iași.

(Agerpres)

In sprijinul organizațiilor U. T. M. din noile G. A. C.
(Urmare din pap. I-a)

colectiviști din Pot’ngen.i — gos
podărie puternică și armonios dez
voltata. Ei s-au împărțit pe bri
găzi și au discutat pe înce'.efe cu 
tinerii în adunări generate U.T.M. 
despre munca lor în G.A.C., des
pre felul în care au reușit unii 
dintre ei ca într-o zi să realizeze 
procente echivalente cu 2 zi'e- 
muncă, despre veniturile pe care 
le-au obținut. Printre ei se afla 
și Aurel Macoviciuc, care în cursul 
anului trecut a efectuat peste 400 
zile-muncă. Cuvintele lui au fost 
ascultate cu atenfie, au mers di
rect la inima tinerilor.

Rezultatul concret al acestor 
discuții a fost faptul că deseori 
în aceste adunări tinerii au hotărît 
ca fiecare dintre ei să depășească 
în acest an numărul de zile-muncă 
stabilit de adunarea generală a 
colectiviștilor.

Astfel de exemple se mai pot 
da încă multe. Tinerii din noua 
gospodărie agricolă colectivă din 
Osoi au ascultat cu atenție răs
punsurile date la întrebările lor 
de tinerii colectiviști fruntași din 
Pocreaca, de cei din G.A.C. ,,30

Decembrie” din Cîmiceni, s-au în- 
tîlnit cu tinerii colectiviști frun
tași din Țigana?: etc.

Așadar, participarea la muncă 
a tuturor tinerilor este o condeie 
esențială în obfinerea încă din a- 
cest an de către noile gospodării 
agricole colective a unor mari 
produefii vegetale ș» animale. Se 
mai pune însă și problema cali- 
tăfii acestei munci, lată de ce 
noi am luat încă de pe acum o 
seamă de măsuri și în această 
privinfă.

Cu sprijinul organizațiilor de 
partid, în cele mai multe orga
nizații de bază, ingineri agrono
mi au vorbit în fața tinerilor des
pre particularitățile solului din 
gospodăria lor, despre felul în 
care trebuie lucrat pentru a se 
obfine recolte mari. Colectiviștii 
din comuna Grajduri, de pildă, 
l-au invitat în una din zile în mij
locul lor pe tovarășul Constantin 
Pinfea, rectorul Institutului agro
nomic din lași. La această întîl- 
nire au participat tofi tinerii co
lectiviști. Constatînd gradul de 
fertilitate al solului din această 
gospodărie, tov. Pintea a explicat 
amănunfif și pe înțelesul tuturor,

ce se poate face pentru a se ob
ține recolte bogate. în fața tine
rilor colectiviști din Andrieșeni a 
vorbit inginerul Ion Petra. El a 
explicat ceea ce trebuia să se 
facă, care trebuie să fie contri
buția pe care tinerii sînt chemafi 
să și-o aducă la obfinerea unei 
producții de 5000 kg porumb 
boabe la ha în condiții de neiri- 
gare.

O problemă deosebit de impor
tantă pentru raionul nostru, o 
constituie dezvoltarea sectorului 
zootehnic. Avem condiții să 
dezvoltăm cu mult șeptelul de a- 
nimale proprietate obștească. Și 
evident, spre această frumoasă 
meserie, de crescător de animale, 
noi vom îndrepta pe cei mai pri- 
cepuți utemiști din G.A.C. Există 
însă în această privință o veche 
mentalitate care trebuie dezrădă
cinată — aceea de a desconsi
dera munca de îngrijitor de ani
male. Sînt tineri care se rușinea
ză să îmbrățișeze această meserie 
avînd de multe ori în fața ochi
lor imaginea fostului văcar al sa
tului, om care nu se bucura 
de considerația nimănui.

lată de ce, noi am ajutat or-

ganizafiile de bază U.T.M. să des
fășoare o susținută muncă poli
tică de lămurire a importantei sec
torului zootehnic pentru dezvolta
rea G.A.C., a frumuseții muncii de 
crescător de animale. în această 
privinfă, o importantă deosebită a 
avut-o organizarea unor vizite cu 
tinerii colectiviști în G.A.C. mai 
vechi, cu un dezvoltat sector zoo
tehnic. La G.A.C. Sculeni, de pil
dă, au venit tinerii colectiviști din 
Costuleni, Țutora, Epureni și din 
alte G.A.C. noi, care au posibi
lități pentru a dezvolta un bogat 
sector zootehnic. Ei au vizitat 
grajdurile, au cercetat îndeaproa
pe munca tinerilor crescători de 
animale, au discutat cu 
Explicațiile date de Lina 
mulgătoare fruntașă care 
nut peste 2200 litri lapte 
de vacă furajată, au fost 
te cu multă atenfie și interes. Ea 
le-a vorbit tinerilor colectiviști 
despre frumusețea muncii de în
grijitor de animale, despre pre
țuirea înaltă care se dă astăzi a- 
cestei meserii. Ce argument mai 
bun putea fi adus în favoarea 
spuselor ei decît faptul că mama 
Linei a fost decorată cu Meda-

Consfătuirii 
colectiviști 
deosebite

aceștia. 
Roșu, 

a ob|i- 
pe cap 
asculta-

lia Muncii cu ocazia 
pe fără a țăranilor 
tocmai penfru merite 
în munca de îngrijitoare de ani
male I

Munca politică desfășurată de 
organizațiile de bază U.T.M., sub 
conducerea organizațiilor de par
tid, a făcut ca un număr din ce 
în ce mai mare de tineri, să cea
ră să lucreze în sectorul zooteh
nic. La cele două cursuri de cres
cători de animale organizate de 
secțiunea agricolă a sfatului popu
lar raional, din cei 130 de cursanfi 
aproape 100 au fost tineri, majo
ritatea din noile G.A.C. La iniția
tiva comitetului raional U.T.M., s-a 
organizat în colaborare cu sec
țiunea agricolă a sfatului popular 
raional un curs special pentru 
crescătoarele de păsări. Cursul a 
fost frecventat de 45 de fete, ma
joritatea din noile G.A.C. Unele 
dintre ele au și primit de pe 
cum sarcina de a organiza 
conduce fermele de păsări.

lată doar cîfeva exemple 
modul în care noi ne ocupăm
sprijinirea muncii organizațiilor de 
bază U.T.M. din noile G.A.C.

a-
?'

de 
de

Siluetele încovoiate sub co
șurile de cărbune imprimă rit
micitatea imaginii. Spinarea 
curbată e un leit-motiv reluat 
în grupul uman, animat 
din planul din fund și susți
nut de cîteva linii strîmbe 
care trasează peisajul sumar: 
Liniile compoziționale dau în 
chip sensibil ideea de apăsare 
și nesiguranță.

După această impresie ge
nerală, dată de ansamblul 
compoziției, privirea percepe 
portretele. Pictorul le-a tra
tat cu pătrundere psihologică 
știind să îmbine analiza aces
tor fragmente din imagine cu 
întreaga ambianță compozițio
nală ceea ce constituie o ca
litate artistică remarcabilă a 
tabloului. Iată acest raport 
între ansamblu și detaliu: 
spațiul compoziției este între
git cu forfota oamenilor, si
luete abia distincte sugerînd 
că mișcarea continuă din
colo de raza tabloului. Cele 
patru personaje din prim plan 
s-au desprins din aglomerația 
de siluete de pe planul din 
fund, spre a arăta mai aproa
pe de privire, fizionomia stă
rii lor sociale și morale. A- 
ceste figuri, slabe și întuneca
te, exprimă umilința foamei 
de lucru și lihnirea foamei de 
pîine.

Dinadins artistul a așezat 
personajele pe aproape toată 
înălțimea pînzei, ca să oblige 
privirea să vadă drept în față 
ideea esențială a mesajului 
cuprins în imagine, să nu se 
piardă în contemplarea amă
nuntelor compoziționale. Ni
mic nu evocă poezia porturi
lor, aspră și violentă. Pictorul 
a disprețuit aici orice pi
toresc, privind locul cu ochii 
eroilor săi, pentru care portul 
e terenul caznei zilnice. Lumi
na, intensă și precis reflectată 
pe lucruri pare greu de su
portat, copleșitoare; acest e- 
fect exterior, pictural, cores
punde altui efect, interior, 
psihologic : oamenii își feresc 
tristețea de lumină care îm
prumută o ascuțime dureroa
să mizeriei, subliniind-o prin 
contrast. Astfel, în acest tablou 
lumina descoperă nu culori 
vii, ci tonuri pale și reci.

Cu acest complex de mij
loace plastice, mînuite de un 
artist inteligent și stăpîn pe 
limbajul picturii, tabloul „Ha
mali în port” acuzînd triste
țea existenței eroilor săi, acu
ză orînduirea socială care îi 
încătușează în această stare, 
înțelegerea vieții a determinat 
astfeh în opera lui Steriadi a- 
ceastă creație care stă printre 
cele mai interesante compozi
ții cu tema socială din pictura 
romînească dinainte de 23 
August 1944.r ANCA ARGHIR

La 24 martie 1962 a avut 
loc la Ministerul Afaceriloiț 
Externe un schimb de scri
sori între Vasile Dumitrescu, 
adjunct al ministrului Aface
rilor Externe și J. D. Murray, 
ministrul Marii Britanii la 
București privind programul 
de schimburi cultural-științi- 
fice între R.P.R. și Marea 
Britanie pe perioada aprilie 
1962 - martie 1963.

Programul cuprinde, printre 
altele, acordarea de burse de 
studii, vizite reciproce de oa- 
hieni de știință și cultură, 
schimb de cărți, publicații, 
filme etc.

Potrivit înțelegerii, vor pu
tea fi de asemenea dezvoltate 
contactele în domeniul știin
ței, tehnicii, învățămîntului și 
culturii, prin aranjamente di
recte între organizațiile cores
punzătoare din cele două țări.

La schimbul de scrisori au 
participat funcționari superi
ori din Ministerul Afacerilor 
Externe. Ministrul britanic a 
fost însoțit de P. McKearneyj 
secretar I la legația britanică,

----- •------

Informații
Sîmbătă seara au luat sfîr-t 

șit lucrările sesiunii Comite
tului administrativ al Uniunii 
internaționale a sindicatelor 
muncitorilor din industria 
construcțiilor, industria lem
nului și materialelor de con
strucție (departament profesio-* 
nai al F.S.M.).

în ultima ședință, Kilipinen 
Urho, secretar al Federației 
sindicatului muncitorilor zi
dari din Finlanda, a prezen
tat raportul Comisiei de cen
zori.

S-au aprobat de asemenea 
cererile de afiliere la Uniu
nea internațională a sindicate
lor muncitorilor din industria 
construcțiilor, industria lem
nului și materialelor de con
strucție a două sindicate din 
Cuba și a unui sindicat din 
Uruguay.

Sesiunea a adoptat apoi în 
unanimitate rezoluția genera
lă cu privire la activitatea de 
viitor a Uniunii internaționale 
a sindicatelor muncitorilor din 
industria construcțiilor, in
dustria lemnului și materiale
lor de construcție ; rezoluția 
cu privire la dezvoltarea ac
tivității de propagandă a 
Uniunii internaționale; un me
saj către Comitetul celor 18 
state pentru dezarmare și un 
mesaj de solidaritate către 
Uniunea generală a muncitori-: 
lor algerieni în legătură cu în
cetarea focului în Algeria.

¥

Sîmbătă ambasadorul ex
traordinar și plenipotențiar al 
Republicii Ghana la București, 
E. K. Dadzie, a făcut o vizita 
la Institutul romîn pentru 
relații culturale cu străinăta
tea, unde a fost primit de 
acad. M. Ralea, președintele 
I.R.R.C.S.

(Agerpres)

Începînd de marți 27 martie la 
cinematograful PATRIA va rula noul 

film romînesc

r()n^tiu L

O producție a studioului cinematografic «București0 
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 IekeI, Sandu Sticlaru, Mircea 
Constantinescu, Constantin Codrescu, Gheorghe Subovici, 

Sorin Mihălțeanu

Participați
la excursiile

organizate cu
de 1

prilejul zilei 
Mai

Oficial Național de Turism 
organizează cu prilejul zilei de 1 Mai excursii cu trenul și 
autocarele în cele mai pitorești localități turistice din țară, 
pe Valea Prahovei, Valea Oltului, Poiana 
pe alte itinerant

— Cazarea la hoteluri, vile și cabane
— Transport, cazare, masă în condițiuni
— Program turistic variat.
Informații și inscrieri Ia sediile O.N.T.

Victoriei nr. 112 tel. 15.74.11
tel. 14.08.00.

,Carpați“, Agenția București

Brașov, Bîcaz,

optime

Carpați din Cal. 
și Bd. Republicii nr. 68
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Cu privire
la reorganizarea conducerii 

agriculturii sovietice

Cea mai mare 
universitate 
din Europa
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La Geneva

Conferința de presă i riM.

a lui V. A. Zorin
GENEVA 24 (Agerpres). — 

După cum s-a mai anunțat, în 
după-amiaza zilei de 23 mar
tie locțiitorul ministrului Afa
cerilor Externe al U.R.S.S., 
V. A. Zorin, a organizat o 
conferință de presă la Casa 
presei din Geneva. Această 
conferință de presă a stîrnit 
un interes deosebit în rîndu
rile ziariștilor prezenți la Ge
neva pentru a urmări lucră
rile Comitetului celor 18 state 
pentru dezarmare. Deși în 
Casa presei aveau loc simul
tan conferințe de presă ale al
tor delegații (Anglia, Brazilia), 
în sala în care a luat cuvîn
tul V. A. Zorin au fost pre
zenți peste 300 de ziariști.

V. A. Zorin a informat pe 
reprezentanții presei despre 
poziția sovietică în legătură 
cu unele probleme discutate 
la 23 martie, la ședința Co
mitetului celor 18 state pen
tru dezarmare.

Caracterizînd hotărîrile pro
cedurale adoptate de comitet 
la 23 martie, V. A. Zorin a 
subliniat că, după părerea de
legației sovietice, importanța 
primului punct al acestor ho- 
tăriri constă înainte de toate 
în aceea că comitetul a recu
noscut în unanimitate ca sar
cină principală a lucrărilor 
sale realizarea acordului cu 
privire la dezarmarea genera
lă și totală, întrunindu-se în 
acest scop ședințe plenare ale 
comitetului.

In al doilea rînd, în primul 
punct sînt enumerate docu
mentele care vor fi examinate 
în comitet, iar în frunte se 
află proiectul de tratat cu pri
vire la dezarmarea generală 
și totală prezentat de Uniunea 
Sovietică. Considerăm că a- 
cesta este un element impor
tant pentru succesul lucrări
lor comitetului.

însemnătatea deosebită a 
celui de-al doilea punct al ho- 
tărîrii procedurale constă, 
după părerea noastră — a 
declarat •- în continuare V. A.

— în aceea, că pa- 
cu lucrările consa- 
problemei principale, 

va examina 
formă neoficială și

lui 
au 
rii

sau grupului de țări care 
examinat problema încetă- 
experiențelor nucleare.

La întrebarea reprezentan
tului televiziunii elvețiene 
dacă consideră că conferința 
care se desfășoară în prezent 
la Geneva are mai multe șan
se pentru realizarea unui real 
acord cu privire la dezarmare 
decît conferințele precedente, 
V. A. Zorin a răspuns :

Dacă abordăm această pro
blemă din punct de vedere al 
pregătirii conferinței, ea are 
mai multe șanse deoarece în 
primul rînd Uniunea Sovie
tică și Statele Unite au adop
tat de comun acord principii 
generale cu privire la dezar
marea generală și totală, prin
cipii care reprezintă o bază 
favorabilă pentru elaborarea 
tratatului cu privire la dezar
marea generală și totală. în 
al doilea rînd, pentru că în 
momentul de față din Comi
tet fac parte nu numai repre
zentanți ai țărilor membre ale 
blocului militar N.A.T.O. și 
ai țărilor lagărului socialist, 
ci și reprezentanți ai 8 state 
neutre, care, după părerea 
noastră, pot exercita și exer
cită de pe acum o influență 
pozitivă asupra rezolvării pro
blemei dezarmării. Totul însă

depinde, firește, nu numai de 
această activitate pregătitoare 
și de componența Comitetului, 
ci și de dorința și năzuința 
puterilor principale. Din acest 
punct de vedere poziția adop
tată de guvernul S.U.A. pro
voacă îndoieli serioase în ce 
privește dorința acestui gu
vern de a rezolva într-adevăr 
problemele legate de dezar
mare. Noi continuăm totuși să 
sperăm în desfășurarea cu 
succes a lucrărilor și în obți
nerea unor rezultate pozitive 
ale acestei conferințe.

In legătură cu o întrebare a 
reprezentantului societății a- 
mericane de radio N.B.C., 
V. Zorin s-a referit la cores
pondența semnată de S. Gru- 
son în ziarul „New York Ti
mes" din 22 martie în care se 
spune că la conferința de la 
Geneva, Rusk are în afară de 
sarcina principală și sarcini 
secundare. Una din aceste 
sarcini secundare mai impor
tante este să facă astfel ca 
delegațiile țărilor neutre să 
înțeleagă cît mai bine argu
mentele prezentate de S.U.A. 
în favoarea reluării experien
țelor nucleare în atmosferă, 
fapt anunțat de presa ameri
cană. Și cred că aceasta este 
mai aproape de realitate.

!■ V

la

La uzina constructoare de utilaj petrolier „Locotenentul 
Schmiedt" din R.S.S. Azerbaidjană. Tn fotografie; încăr
carea unor capete de erupție destinate Afganistanului și 

Indiei.

Pentru reglementarea pașnică
a problemei germane

Zorin 
ralel 
erate 
comitetul va examina în
tr-o formă neoficială și u- 
nele probleme referitoare la 
destinderea încordării interna
ționale și care favorizează 
realizarea acordului 
vire la dezarmarea 
și totală.

Apoi, V. A. Zorin 
rit la celălalt grup 
bleme care au fost 
la ședința Comitetului din 23 
martie, în legătură cu rapor
tul provizoriu al subcomitetu-

cu pri- 
generală

MOSCOVA 24 (Agerpres). — 
TASS transmite : Diferiți oameni 
de știință sovietic! au cerut parti— 
cipanților la Conferința de la Ge
neva să întreprindă o acțiune ho- 
tărîtoare pe calea spre realizarea 
unui acord cu privire la dezarma
rea generală și totală. Această 
chemare este cuprinsă în mesajul 
adoptat la adunarea care a avut 
loc la 23 martie, la Casa oameni
lor de știință din Moscova, la care 
au participat peste 1.000 de per
soane.

Deschizînd adunarea, acad. 
A. Topciev a declarat ca oame
nii de știință din toate țările își dau 
prea bine seama ce posibilități 
s-ar deschide în fața științei dacă 
s-ar realiza dezarmarea. Propune
rea pe care șeful guvernului so
vietic, N. S. Hrușciov, a făcut-o 
președintelui Kennedy de a-și uni 
eforturile în domeniul cercetării și 
folosirii spațiului cosmic în sco
puri pașnice a fost aprobată de

Geneva
toți oamenii de știință sovietici, 
subliniat acad. Topciev.

El a declarat că oamenii de 
știință sovietici vor primi cu cea 
mai mare ospitalitate pe colegii 
lor din străinătate, care vor veni 
la Moscova pentru a participa la 
Congresul mondial pentru dezar
mare și pace.

Datoria oamenilor de știință din 
toate țările, a spus el, este să 
facă tot ce le stă în putință pen
tru a feri pentru totdeauna ome
nirea de primejdia unui război 
termonuclear.

a
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Raportul lui w. IIOrient
BERLIN 24 (Agerpres). — Intre 

21 și 23 martie a avut loc ple
nara C.C. al P.S.U.G. Walter Ul
bricht, prim-secretar al C. C. al 
P.S.U.G., a prezentat raportul 
„Unele probleme importante ale 
dezvoltării Republicii Democrate 
Germane".

Referindu-se la recentele con
vorbiri cu tovarășul N. S. Hrușciov 
și alți membri ai Prezidiului C.C. 
al P.C.U.S., W. Ulbricht a subli
niat că aceste convorbiri au de
curs în spiritul adevăratei priete
nii și au arătat că există deplină 
înțelegere asupra tuturor proble
melor

Vorbind despre pregătirea Tra
tatului de pace german, W. Ul
bricht a remarcat că cel care se 
pronunță în mod serios pentru a- 
sigurarea păcii în Europa trebuie 
să ajute în primul rînd la înlătu
rarea rămășițelor celui de-al doi
lea război mondial.

Cea mai importantă realizare de 
pînă acum, a relevat tov. Ulbricht, 
este aprecierea realistă a situației 
de către oameni politici din con
ducerea puterilor occidentale. Ei 
au luat cunoștință că există două 
state germane 
poate schimba 
veranitatea și 
Germane.

Referindu-se 
sului în Berlinul occidental, Wal
ter Ulbricht a subliniat că pro
blema garantării accesului în Ber
linul occidental este legată de 
pregătirea tratatului de pace și de 
reglementarea problemei Berlinu
lui occidental. în ceea ce privește 
comunicațiile Berlinului occidental 
eu lumea exterioară, R.D.G. este 
gata, în legătură cu încheierea 
tratatului de pace și cu rezolva-

la plenara €.€. al P.S.U.G.
rea pașnică a problemei Berlinu
lui occidental, să examineze pro
blema acordării țărilor-garanfe a 
dreptului de a acționa ca un or
gan de arbitraj care ar putea fi 
consultat dacă între R.D.G., S.U.A., 
Marea Britanie și Franța s-ar ivi 
divergențe în privința comunica
țiilor cu Berlinul occidental. în a- 
cest organ de arbitraj Uniunea 
Sovietică ar răspunde pentru gă
sirea căilor de reglementare îm
preună cu R.D.G. a problemei li
tigioase respective. Guvernul 
R.D.G. consideră de asemenea po
sibil sa ia cunoștință de recoman
dările țărilor-garante sau ale orga
nului corespunzător al O.N.U. pen
tru asigurarea comunicațiilor paș
nice cu Berlinul occidental în am
bele direcții.

Aceasta presupune, desigur, că 
în Berlinul occidental se lichidea
ză statutul de ocupație și din oraș 
se evacuează trupele puterilor oc
cidentale, sau că aici va fi dislo
cat, pe bază de comun acord, 
un contingent simbolic de trupe 
ale statelor neutre ca garanție 
pentru Berlinul occidental.

și că nimic nu se 
în ce privește su- 
fronfierele R. D.

la problema acce-

întrevedere C. Mănescu L. Bolz

Întîlnirea Mondială a Femeilor
pentru dezarmare

Cuvintarea reprezentantei R. P. Rornîne

GENEVA 24 (Agerpres). - 
în ziua de 23 martie Corne
lia Mănescu, ministrul Afa
cerilor Externe al R.P. Ho

mine, l-a primit pe dr. Lothar 
Bolz, ministrul Afacerilor 
Externe al R.D. Germane, 
care se află la Geneva.

Cuvintarea Iui Kennedy
Ia Universitatea

WASHINGTON 24 (Ager
pres). — TASS transmite : La 
23 martie președintele Ken
nedy a rostit un discurs cu 
ocazia celei de-a 94-a aniver
sări a înființării Universității 
din California.

Președintele a 
marea importanță 
dezvoltarea științei și colabo
rării internaționale, a înche
ierii unui acord între U.R.S.S. 
și S.U.A. ‘ cu privire la cuce
rirea în comun a spațiului 
cosmic, dacă această „iniția
tivă comună va fi într-ade
văr tradusă în viață".

,,Dar, avantajul pe care 
l-ar prezenta pentru știință 
unificarea eforturilor noastre, 
a spus în continuare Kenne
dy, ar putea părea secundar 
față de folosul pe care acea
stă unificare l-ar aduce cau
zei întăririi păcii în întreaga 
lume, deoarece, eforturile 
comune sovieto-americane în 
cucerirea Cosmosului vor 
pune pe primul plan intere
sele care ne unesc, 
decum problemele 
care ne dezbină".

„Perspectiva de a 
oamenii de știință

subliniat 
pentru

și nici- 
litigioase

avea pe 
______ ____ __ _____ sovietici 
parteneri în cucerirea spațiu
lui cosmic, deschide perspec
tive impresionante ale cola
borării și în alte domenii de 
cunoștințe. Trebuie să sperăm 
că colaborarea în căutarea cu
noștințelor poate duce la o 
colaborare și în căutarea pă
cii".

Aceste declarații au fost 
însă urmate de o serie de in
dicații asupra direcției în 
care trebuie să acționeze pro
paganda americană în lupta 
ideologică dintre comunism 
și capitalism.

Deși Kennedy a căutat să 
dovedească că istoria evoluea
ză într-o direcție favorabilă 
capitalismului, din motive 
lesne de înțeles, președin-

untele nu a putut cita nici 
exemplu în acest sens.

Numeroși studenți de 
Universitatea din California 
au ieșit în întîmpinarea lui 
Kennedy purtînd o pancartă 
pe care scria: „Domnule pre
ședinte, pentru binele omeni
rii protestăm împotriva expe
riențelor nucleare"

la

VIENA 24 — Coresponden
tul Agerpres transmite : In șe
dința din seara zilei de 23 
martie a întîlnirii Mondiale a 
Femeilor pentru dezarmare de 
la Viena, în cadrul discuțiilor 
a luat cuvîntul conducătoarea 
delegației femeilor din R. P. 
Romînă Maria Rossetti, pre
ședinta Consiliului național al 
femeilor din R. P. Romînă. 
După ce a transmis un salut 
participantelor, vorbitoarea a 
spus printre altele : „Guver
nul romîn, a cărui politică ex
ternă se bazează pe principiile 
coexistenței pașnice, s-a pro
nunțat și se pronunța cu fer
mitate pentru dezarmarea ge
nerală și totală sub un strict 
control internațional, co asi
de rînd-o pe deplin realiza
bilă". Nu putem privi nepăsă- 
toare primejdiile ce amenin
ță pacea.

Umbra războiului nu trebuie 
să întunece surîsul senin al 
copiilor noștri. Ea nu trebuie 
să planeze asupra căminelor

spus 
din

noastre, asupra orașelor și sa
telor în care trăim și mun
cim, asupra țărilor noastre, 
indiferent de continentul pe 
care ele se află.

Poporul nostru — a 
reprezentanta femeilor
R. P. Romînă — sprijină în- 
trutotul poziția guvernului 
său, care alături de guvernele 
Uniunii Sovietice și ale altor 
țări socialiste au depus și de
pun eforturi pentru ca pro
blema dezarmării să intre pe 
făgașul soluționării ei pozi
tive.

în dimineața zilei de 24 
martie lucrările întîlnirii Mon
diale a Femeilor pentru de
zarmare s-au desfășurat pe 
comisii. In cadrul acestor co
misii au luat cuvîntul din par
tea delegației femeilor din 
R. P. Romînă, Maria Groza, 
secretară a Consiliului Națio
nal al Femeilor din Republi
ca Populară Romînă și scrii
toarea Lucia Demetrius.

Ecuador: Aspect de la o demonstrație a muncitorilor agricoli de pe plantații 
împotriva condițiilor grele de munca și de viață.

Hotărirea adoptată de C.C. al P.C.U.S. 
și Consiliul de Miniștri al U.R.S.S.

MOSCOVA 24 (Agerpres). 
— După cum anunță agenția 
TASS, Comitetul Central al 
P.C.U.S. și Consiliul de Mi
niștri al U.R.S.S. au adoptat 
hotărirea cu privire la re
organizarea conducerii agri
culturii.

C.C. al P.C.U.S. și Consiliul 
de Miniștri al U.R.S.S. au 
hotărît să creeze în regiuni, 
ținuturi și republici direcții 
pentru conducerea producției 
colhoznico-sovhoznice (sau 
sovhoznico-colhoznice în de
pendență de forma care pre
domină pe teritoriul dat).

întreaga activitate a direc
ției trebuie să fie îndreptată 
spre sporirea volumului pro
ducției agricole, astfel îneît 
să fie asigurate în mod ne
condiționat îndeplinirea planu
rilor de livrare către stat, 
crearea rezervelor și fonduri
lor de stat necesare în colho
zuri și sovhozuri.

în continuare se arată că 
C.C. al P.C.U.S. și Consiliul de 
Miniștri au hotărît să 
create în regiuni, 
publici autonome 
comitete pentru 
Aceste comitete

fie 
ținuturi, re- 
și unionale 
agricultură, 

vor fi con-

aiduse de primii secretari 
comitetelor de partid regiona
le, de ținuturi și ai comitete
lor centrale.

Comitetele organizează în
deplinirea hotărîrilor P.C.U.S. 
și ale guvernului în proble
mele agriculturii și a achizi
țiilor, răspund de dezvoltarea 
agriculturii, de sporirea pro
ducției, a livrărilor și de pă
strarea produselor agricole și 
ale materiilor prime.

In regiuni, ținuturi, repu
blici autonome și unionale se 
înființează direcții (ministere) 
ale producției și achizițiilor de 
produse agricole. în legătură 
cu aceasta se desființează di
recțiile pentru agricultură, 
ministerele achizițiilor, mini
sterele sovhozurilor.

S-a prevăzut, de asemenea, 
crearea unui comitet unional 
pentru agricultură, care va fi 
condus de un vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S. Principala funcție a 
acestuia va fi organizarea 
controlului operativ asupra 
înfăptuirii directivelor parti
dului și guvernului în proble
mele agriculturii, atît în cen
tru cît și la fața locului.

MOSCOVA 24 (Agerpres). 
— Arhitecții din Moscova 
elaborează în prezent pro
iectele celei de-a doua 
părți a Universității din 
Moscova, care va deveni 
astfel cel mai mare insti
tut de învățămînt superior 
din Europa.

Două clădiri uriașe adă
postind facultățile de filo
logie, istorie, filozofie, de 
științe economice și juri
dice, precum și facultatea 
de ziaristică vor forma cea 
de-a doua parte a acestui 
palat al științei.

Se va construi o clădire 
nouă separată pentru bi
blioteca științifică a uni
versității, cea mai mare 
bibliotecă universitară din 
lume. Fondul 
al bibliotecii
11.000.000 volume. In de
servirea cititorilor vor găsi 
o largă aplicare radioul și 
televiziunea.

de cărți 
cuprinde

Să fie salvată viața lui Gizenga
LEOPOLDVILLE 24 (Ager

pres). — Situația gravă în 
care se află patriotul congo
lez Antoine Gizenga, care za
ce de mai multă vreme în în
chisoarea de pe insula Bo- 
lambemba, continuă să pro
voace îngrijorarea și în ace
lași timp indignarea poporului 
congolez și a opiniei publice 
mondiale față de noua crimă 
pusă la cale de colonia
liști.

Intr-o convorbire cu cores
pondentul agenției TASS, 
unul din membrii Parlamentu
lui, reprezentînd provincia 
Kasai, a declarat la 23 mar
tie că „autoritățile de la Leo
poldville nu vor să-1 elibereze 
pe Gizenga și să-i dea posi
bilitatea să participe la lu
crările Parlamentului, deoare
ce se tem că mitul despre o 
așa-zisă „vinovăție" a lui Gi
zenga va fi spulberat și că în-

ireaga opinie publică se va 
convinge eă guvernul congo
lez se află sub puternica in
fluență a unor puteri străine 
și a elementelor reacționare.

Organizația „Mișcarea unită 
a tineretului din Congo" a 
adresat șefului guvernului și 
liderilor celor două camere 
ale Parlamentului congolez 
un mesaj în care cere înce
tarea imediată a persecută
rii lui Gizenga, eliberarea lui 
și crearea posibilităților pen
tru a participa la lucrările 
Parlamentului.

La Hastings a luat sfîrșit 
conferința de două zile 
a tinerilor membri ai 

unuia din cele mai mari sin
dicate din Anglia — sindica
tul unificat al constructorilor 
de mașini.

La această conferință au 
participat delegați din întrea
ga țară. Aceștia au criticat 
cu vehemență politica econo
mică a guvernului. Ei au a- 
rătat că „pauza" în majora
rea salariilor impusă de con
servatori în condițiile crește
rii continue a costului vieții 
are consecințe deosebit de 
nefaste asupra tinerilor mun
citori și ucenici care adesea 
execută munca muncitorilor 
maturi și primesc pentru a- 
ceasta un salariu de mizerie.

Conferința a adoptat o re
zoluție în care cere sporirea 
salariilor ucenicilor în indus
tria constructoare de mașini.

Poporul algerian 
iși păstrează calmul

RABAT 24 (Agerpres). — 
TASS transmite : La 24 mar
tie, ministrul Informațiilor 
al Guvernului Provizoriu al 
Republicii Algeria, Moham
med Yazid, a organizat la 
Rabat o conferință de presă 
in cadrul căreia a informat 
că G.P.R.A. a terminat dis
cutarea problemei luării de 
măsuri practice pentru înde
plinirea acordului franco-al- 
gerian in perioada de tran
ziție.

Hotărârea privitoare la în
cetarea focului, a spus el, a 
fost adusă la îndeplinire pre
tutindeni tn Algeria. Ostașii 
algerieni sînt ferm hotărîți 
să respecte acordul semnat.

Mai mult decît atît, poporul 
algerian păstrează disciplina 
și calmul în ciuda provocă
rilor O.A.S.

Ordinea, a spus în conti
nuare Mohammed Yazid, n-a 
fost încă restabilită în ora
șele Alger și Oran. Elemen
tele fasciste și reacționare 
constituie singurul pericol in 
Algeria. Ele acționează împo
triva viitoarei Algerii și îm
potriva Franței.

Mohammed Yazid 
exprimat convingerea că 
stituțiile care vor create 
perioada de tranziție, 
contribui la stabilirea < 
nei pretutindeni, inclusiv 
orașele Alger și Oran, j

U.I.S. salută victoria 
poporului algerian

PRAGA 24 (Agerpres). Uni
unea Internaționala a Stu
denților (U.I.S.) considera a- 
oordul privind încetarea fo
cului în Algeria drept o în
semnata victorie a poporului 
algerian și a popoarelor iu
bitoare de pace din lumea 
întreaga, întrucît acesta des
chide calea spre pace în Al
geria și reprezintă un pas im
portant spre obținerea inde
pendenței naționale a Alge-

și-a 
in- 
în 

vor 
ordi- 

) in

ției, se arată în declarația 
U.I.S. dată publicității la 22 
martie la Prag-a.

Secretariatul U.I.S., se arată 
în declarație, felicită poporul 
algerian cu prilejul victoriei 
și adresează studenților din 
lumea întreagă chemarea să 
fie vigilenți față de orice în
cercări ale ultracolonialiștilor 
de a sabota 
Evian privind 
lui în Algeria.

acordul de la 
încetarea focu

Fasciștii din O. A. S. au 
la acțiuni fățișe

trecut

de rebeliune în Algeria
ALGER 24 (Agerpres). — 

Știrile sosite în cursul nopții 
de 23 spre 24 martie din ‘ * 
geria inspiră îngrijorare, 
furiați peste măsură de 
cheierea acordurilor de 
Evian, elementele fasciste 
cadrul O.A.S. au trecut la 
țiuni fățișe de rebeliune, 
atacuri 
populației 
a soldaților și polițiștilor 
francezi, a clădirilor autorită
ților franceze din Algeria.

După aprecierile agenției 
Algerie Presse Service, de la 
intrarea în vigoare a încetă
rii, focului în Algeria, au că
zut răpuși de elementele fas
ciste ale O.A.S. peste 500 de 
algerieni, între care numeroa
se femei și copii.

In cartierul Bab el Oued, 
luptele dintre trupele france
ze și ultracolonialiști continuă. 

----- e------

PE SCURT
VIENA 24 (Agerpres). — 

După cum anunță ziarul 
„Volksstimme", la 21 și 22 
martie 1962 la Viena a avut 
Ioc plenara C.C. al Partidului 
Comunist din Austria. Plena
ra a discutat problemele pre
gătirii partidului în vederea 
alegerilor pentru Consiliul 
Național al Austriei, care vor 
avea loc în toamna acestui 
an, precum și sarcinile presei 
comuniste periodice.

STOCKHOLM. - La 22 
martie a avut loc la Stock
holm o seară culturală cu 
prilejul aniversării a 12 ani 
de la înființarea asociației de 
prietenie Suedia—R. P. Romî
nă.

Al- 
In- 
în- 
la 

din 
ac- 
la 

armate împotriva 
algeriene pașnice,

După datele incomplete, pînă 
la ora unu noaptea au fost 
înregistrați peste 15 morți și 
150 de răniți. Agenția France 
Presse relevă că datorită 
schimbului de focuri deosebit 
de intens majoritatea celor ră
niți continuă să se afle în pri
mejdie, deoarece ambulanțele 
militare nu pot pătrunde în 
acest cartier.

Recent a avut loc la Tokio un miting de protest al stu
denților împotriva politicii guvernului japonez în dome
niul învățămîntului. In foto grafie: un aspect din timpul 

mitingului.

Evenimentele din Argentina
BUENOS 'AIRES 24 (Ager

pres). — Agențiile de presă 
relatează că, în urma accep
tării de către generalul Aram- 
buru a rolului de mediator 
între președintele Frondizi și 
forțele militare din Argentina, 
cele două părți au ajuns la 
o înțelegere asupra compo
nenței viitorului guvern ar
gentinian, care urmează să 
depună jurămîntul luni, 26 
martie. Agenția France Pres
se anunță numele a patru mi
niștri (de Interne, de Finanțe, 
de Război și al Muncii) care 
au fost anunțați de către 
Frondizi.

Doi dintre ei sînt membri 
ai partidului lui Frondizi, iar 
ceilalți doi — membri ai 
Partidului democrat-creștin.

In acest timp, în țară con
tinuă greva muncitorilor, în 
semn de protest împotriva a- 
nulării rezultatelor alegerilor 
din 18 martie. Greva, după

cum relatează agenția Prensa 
Latina, a paralizat total acti
vitatea în sectoarele ale căror 
sindicate sprijină protestul, și 
efectul ei este vizibil în mod 
deosebit în regiunile subur
bane industriale ale orașului 
Buenos Aires.

Rectorul Universității din 
Buenos Aires, precum și de
canii a șase facultăți ale a- 
cestei universități au dat pu
blicității o declarație în care 
cer „să fie respectată voința 
poporului", exprimată cu pri
lejul alegerilor.

Actuala situație politică din 
Argentina provoacă vii îngri
jorări în rîndurile opiniei pu
blice din America Latină.

Ziarul Uruguayan „El 
Popular" scrie: „Aceasta este 
democrația Organizației sta
telor americane: guvernul a- 
nulează voința majorității po
porului și privează de drep
turile lor peste două milioane 
de argentinieni".

JOHANNESBURG.» PE RIN
Presa vesf-germană abundă 

în relatări despre samavol
niciile rasiale și discrimină

rile împotriva negrilor și a altor 
,.persoane de culoare" care au 
loc în R.F.G.

„Spiritul Johannesburg-ului (al 
rasiștilor dezlănfuifi din Uniunea 
Sud-Africană — n.n.) se face sim
țit și la noi. Studenții negri se 
plîng de ura rasială care există 
în Republica Federală" — acest 
titlu a apărut recent în ziarul 
„DIE WELT DER ARBEIT", organul 
Uniunii Sindicatelor din Germania 
occidentală. Ziarul relatează des
pre persecuții revoltătoare. Așa, 
de pildă, studenfii de la Faculta
tea de medicină din Munchen au 
organizat un bal într-o bodegă. 
Cînd un student din Camerun a 
vrut să intre în local, proprietarul 
bodegii a poruncit să fie lovit și 
alungat: „Înainte, cel puțin, ar fi 
încercat să găsească un pretext 
ca să ne dea afară din restaurant 
— a declarat un negru unui cores
pondent al ziarului „DIE WELT 
DER ARBEIT". Acum însă, ei se ex-

primă cum nu se poate mai groso
lan : „Negri sînt indezirabili44.

La Mannheim, la cererea de
fectivului unuia din magazinele 
universale din oraș, a fost arestat 
deunăzi inginerul negru Humphrey 
L. George. Și asta pentru că de
tectivul, nepufînd explica dispa
riția a două pulovere din magazin, 
a declarat, fără să aibă nici cea

Însemnări
lllllllllllilllllllllllllllllllllllllill

mai mică dovadă : „Puloverele 
nu puteau fi furate decît de acest 
tuciuriu".

Toate aceste lucruri sînt strins 
legate de evoluția generală a 
statului de la Bonn în direcția 
moravurilor „Reichului hitlerist" 
de tristă și întunecată faimă. Din 
nou tonul îl dau rasiștii invete- 
rafi. Chiar unii miniștri propovă
duiesc rasismul. Astfel, în timpul

unei călătorii întreprinse la în
ceputul acestui an în Uniunea 
Sud-Africană, unul din miniștrii de 
la Bonn, Seebohm, a proslăvii 
teroarea rasială care e în floare 
acolo. Strîns cu ușa în Bundestaq 
de opozifia social-democrată, 
Seebohm a încercat să convingă 
asistența că cuvintarea pe care a 
ținut-o la Johannesburg a fost 
denaturată. Dar a fost prins cu 
minciuna. Social-democrații au pu
blicat textul unei convorbiri pe 
care Seebohm a avut-o cu un 
corespondent al agenției „UNITED 
PRESS INTERANATIONAL" și cu 
care prilej ministrul vest-german 
a declarat: „In problema băștina
șilor, Africa de Sud a acumulat o 
experienja bogată. Această expe
riență ar putea fi folosită și de 
alte țări... Problema oamenilor de 
culoare se află aici în mîini bune”.

Mai e
Rin își 
hidoasă 
sisf ?

oare de mirare că pe 
face apariția fantoma 

a Johannesburg-ului ra-
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