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Perfect. Piesa poate fi asamblată. Tinerii Kiraly Carol șl Schodț Gheorghe din sec‘ia 
etrungăiie a întreprinderii „Electromotor" Timișoara acordă o deosebită atenție cali

tății produselor. foto : I. CUCU

La fiecare loc de mea
ordine, curățenie, disciplină

Cursuri pentru perfecționarea 
inginerilor

Uzina-i ca un mecanism. 
Dacă s-a defectat fie și un 
singur șurub întregul angre
naj nu mai funcționează așa 
cum trebuie. Asemenea situa
ții au fost cîndva și în uzina 
noastră. în unele secții te îm
piedicai de grămezi de șpan 
sau de piese. Unii tineri lip
seau, întîrziau sau pierdeau 
timp prețios căutînd un cuțit 
sau un spiral în grămada de 
piese aruncate la voia întîm- 
plării. Și firesc — acolo unde 
munca era mai slab organi
zată și rezultatele în produc
ție erau mai mici. Asta a fost 
însă cîndva. Schimbarea care 
s-a produs se datorește fap
tului că tinerii au înțeles cît 
de important este să-ți orga
nizezi munca pînă în cele mai 
mici amănunte, să fii discipli
nat, bun gospodar. Aveau în 
fața lor exemplul tinerilor de 
la Uzinele de autobuze și tro
leibuze din București care au 
inițiat acțiunea „Pentru mai 
buna organizare a muncii, 
pentru ordine și curățenie,

pentru atitudine civilizată în 
producție". înțelegînd conți
nutul educativ al inițiativei, 
importanța sa pentru mai 
buna organizare a muncii ti
nerilor, comitetul U.T.M., sub 
conducerea organizației de 
partid, a desfășurat o intensă 
muncă politică pentru cunoaș
terea și aplicarea ei de fie
care tînăr. S-au afișat în sec
ții panouri cu criteriile ini
țiativei, s-au organizat adu
nări generale U.T.M. deschise 
în care s-a demonstrat cu cal
cule concrete avantajele apli
cării ei la fiecare loc de mun
că, s-au folosit pentru popu
larizarea ei gazetele de perete, 
stația de radioamplificare, 
consfătuirile de producție sin
dicale etc.

Extinderea inițiativei con
stituie una din căile princi
pale, prin care organizația 
U.T.M. mobilizează tineretul 
la îndeplinirea sarcinilor de 
plan și a angajamentelor 
luate.

O atenție deosebită am a-

organizări a 
îți pregătești 
de muncă, în 
amănunte, ai 

lucrezi în mod

Cele 42 de cursuri pentru per
fecționarea inginerilor în diverse 
domenii ale tehnicii noi, organi
zare la București, Timișoara, Cluj, 
Onești, Turda și în alte orașe și 
centre muncitorești din țară, vor 
fi absolvite de 3800 de specia
liști, număr aproape dublu față 
de anul trecut.

La aceste cursuri, care se țin 
de citeva ori pe săpfămînă, parti
cipă în prezent ingineri din dife
rite întreprinderi industriale, din 
transporturi și unități agricole so
cialiste. Un interes deosebit îl 
manifestă cadrele tehnice față de 
problemele automatizării. Anul 
acesta, la cererea unor ministere

econorr.ice, Consiliul 
A.S.I.T. a mărit numărul 
lor de automatizare.
s-au inițiat și alte forme de per
fecționare profesională a cadrelor 
tehnice ca, de exemplu, cursuri 
privind aplicațiile industriale ale 
elementelor semiconductoare, fo
losirea unor meiode moderne de 
analiza a calității produselor efc.

Penlru inginerii de pe șantie
rele de construcții s-au organizat, 
de curînd, în majoritatea orașelor 
și centrelor muncitorești, cursuri 
fără frecvență, la care s-au în
scris peste 400 de cadre.

Central 
cursuri- 

Tolodafă,

(Agerpres)

Crește parcul de tractoare
cordat-o bunei 
muncii. Cind 
dinainte locul 
cele mai mici 
posibilitatea să
ritmic, să dai lucrări de bună 
calitate. Organizațiile de sec
ții U.T.M., șefii de secții — 
în mare majoritate tineri in
gineri — i-au ajutat pe mun
citori explicîndu-le cît este de 
necesar ca sculele să fie așe
zate ordonat în dulap, piesele 
aliniate în apropierea mașini
lor. O asemenea organizare 
ne-a permis să folosim mai 
bine spațiul și timpul de pro
ducție, să obținem rezultate 
mai mari în muncă. Fără or
dine și curățenie în turnătorie 
calitatea produselor, ca și în
deplinirea planului ar avea 
mult de suferit. Azi în turnă
toria secției mecanice A, sec
torul II, există o ordine de- 
săvîrșită. Ramele se rînduiesc 
în mod ordonat imediat după 
turnare. în atelierul forje nu 
mai găsești răspîndite ca odi
nioară fiare înroșite, piesele 
matrițate se aranjează sepa
rat de cele forjate, cele pen
tru prelucrare în imediata a- 
propiere a cuptoarelor. în 
atelierul de mașini-unelte au 
fost confecționate lăzi pentru 
piesele prelucrate de dimen
siuni mai mici, cutii de pro
tecție pentru aparate de mă
sură. Și în alte secții s-au 
confecționat rafturi pentru a- 
ranjarea pieselor. Toate aces-

Stațiunile de mașini și trac
toare au primit în primele trei 
luni ale anului încă aproape 
1.700 de tractoare și un însem
nat număr de mașini agricole 
necesare lucrărilor agricole 
de primăvară. O mare parte 
din acestea au fost repartizate 
stațiunilor din regiunile 
nat, Galați și Oltenia, 
producătoare de cereale, 
la sfîrșitul lunii aprilie 
fi expediate către stațiuni alte 
circa 1.000 de tractoare ți- 
nîndu-se seama de faptul că 
în această primăvară, ca ur
mare a încheierii colectivizării

Ba- 
mari 
Pînă 
vor

Brigăzi

Discuție colectivă la Cabinetul tehnic al Uzinelor „In
dependența" Sibiu cu privire la ultima inovație a tlnărului 

Emil Bucșe.
Foto : N. STELORIAN

Pentru oțelăriile patriei
Pe Nicolae Stan și Gheor

ghe Stoiciu din secția va
goane a Uzinelor „23 August" 
din București îi observi ade
sea, în timpul lor liber, adu- 
nînd, bucată cu bucată, fierul 
vechi existent în atelier ori 
în curtea uzinei. Ei fac acea
sta în dorința de a trimite 
oțelăriilor patriei cît mai 
mult fier vechi, de a contribui 
la îndeplinirea angajamente
lor luate de tinerii secției 
în această privință. Astfel. în 
primele trei luni, tinerii din 
secție și-au depășit 
mentul pe primul 
al anului colectînd 
de tone fier vechi.

Organizația U.T.M. din sec
ția vagoane desfășoară, de a- 
semenea, o susținută muncă 
politică în rîndul tinerilor a- 
rătîndu-le importanța acestei 
acțiuni, necesitatea colectării 
fierului vechi pentru fabri
carea oțelului. Drept urmare 
și alți tineri s-au situat. în 
rîndul fruntașilor în colecta
rea fierului vechi. S-au evi-

dențiat astfel și tinerii Nico- 
lae Păduraru, Cristian Dobre, 
Constantin Huțan, Cristache 
Dinu și alții.

I. ANDREIȚĂ
★

angaja- 
trimestru 
circa 500

Anul acesta tinerii de la 
Atelierele de reparat material 
rulant din Iași s-au angajat 
să colecteze 1.450 tone de 
fier vechi pe care să le tri
mită oțelăriilor. încă din pri
mele zile ale anului a început 
o intensă activitate pentru 
îndeplinirea angajamentului 
luat. Au fost organizate zile 
ale colectării fierului vechi, 
s-au format echipe care co
lectează metale din împreju
rimile atelierelor. în primele 
două luni și jumătate s-au 
colectat peste 300 tone. S-au 
evidențiat în mod deosebit 
tinerii din secțiile montaj lo
comotive și vagoane care au 
colectat 73 și respectiv 70 
tone fier vechi. și cei din 
secția turnătorie.

L. POPESCU

EFTIMIU NICULESCU 
secretarul comitetului U.TJă.

Uzinele mecanice-Turnu 
Severin

(Continuare tn pag. a 3-a)

In excursie

Cu toate ci primăvara 
nu a intrat pe deplin 
în ..drepturi* numărul 

turiștilor din rîndul tinere
tului a devenit extrem de 
numeros in aceste zile. Ast
fel sîmbătă au plecat cu tre
nul spre cabanele din munți 
peste 1.000 tineri de la I.O.R., 
Întreprinderea 7 construcții 
montaj și alte întreprinderi 
bucureștene.

Dar și noul peisaj bucu- 
reștean, și bogata sa activi
tate cultural-sportivă a atras 
duminică în Capitală peste 
5.000 turiști din Ploiești, Bu
zău, Oradea, Galați, Pitești 
etc. Aceștia au vizitat noile 
construcții și muzeele Capi
talei, au participat la specta
colele „Apus de soare” la 
Sala Palatului R.P.R. și „O 
seară la Moscova" la Circul 
de Stat.

L. BERDAN

comuna Cața. 
în vizi- 

cu prilejul vacanței 
poligrafic

Elevi din 
raionul Rune a, 
tă, 
la Combinatul

„Casa Scînteii".
Foto : O. PLECAN
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— La 16 ani, în 1911 — își 
amintește Dumitru Brașov din co-, 
muna Buștenari, raionul Cîmpina 
— îmi începeam ucenicia la Gura 
Ocnijei. Zeci de ani am muncit 
fără nici un 
bucurie.

Azi, fostul 
Brașov, acum 
mare bucurie : 
copii ai săi sînt studenți la Insti
tutul de petrol, gaze și geologie 
din București.

★
în toamna lui 1949 a plecat la 

Școala medie tehnică de petrol din 
Tîrgovișfe cel mai mare dintre

folos, fără nici o

petrolist Dumitru 
pensionar, are o 
trei dintre cei 7

agriculturii, mecanizatorii au 
de efectuat un volum de lu
crări cu aproximativ 1 milion 
de hantri mai mare decît în 
aceeași perioadă a anului tre
cut. înzestrarea cu noi trac
toare și mașini agricole, care 
sporește capacitatea de lucru 
a stațiunilor, creează condiții 
pentru ca mecanizatorii să rea
lizeze lucrări de calitate, con
tribuind astfel în măsură mai 
mare la sporirea producției a- 
gricole și consolidarea eeor.o- 
mico-organizatorică a noilor 
gospodării colective.

(Agerpres)

După discuția finală, un 
grup de tineri de la Fa
brica „Dorobanțul* din 
Ploiești primesc insigna și 
carnetul de „Prieten al 

cărții-.
Foto : N. STELORIAN

Secție de tuburi 
din beton armat

medicale
de specialitate în tară

Ministerul Sănă
tății și Prevederilor 
Sociale a inițiat 
pentru prima oară 
în acest an organi
zarea unor brigăzi 
medicale formate 
din specialiști cu o 
înaltă pregătire 
profesională care să 
se deplaseze în țară 
desfășurînd o acti
vitate complexă de 
îndrumare organi
zatorică și de asis
tență medicală.

Brigăzile medica
le formate din me
dici specialiști sînt 
conduse de cadre 
cu o îndelungată 
experiență, acade
micieni șl profe-

sori universitari ca" 
acad. prof. I. Ni- 
colau, prof. dr. A. 
Rusescu, prof. dr. 
C. Constantinescu, 
prof. dr. E. Hurmu- 
zache și alții de la 
Institutele medico- 
farmaceutice din 
București, Cluj, 
Iași, Timișoara. A- 
ceștia s-au depla
sat în 11 regiuni ale 
țării unde desfășoa
ră o intensă activi
tate ce va contri
bui la îmbunătăți
rea asistenței me
dicale a copilului 

în realizarea prin
cipalelor obiective 
ale acestei acțiuni, 
la care participă 
peste 40 de cadre

medicale, cuprinse 
în aceste brigăzi, 
se întocmesc, pla^ 
nurireomplexe pen
tru prevenirea și 
combaterea morbi
dității infantile în 
raport de situația 
existentă în fieca
re regiune.

Organizarea aces
tor brigăzi medica
le se încadrează în 
activitatea profilac
tică desfășurată în 
ultimii ani în țara 
noastră în vederea 
asigurării unei con- 
tinuie îmbunătățiri 
a stării sanitare a 
copilului.

S. IONESCU

ÎN VACANTĂ
Turul orașului

București

La întreprinderea de pre
fabricate de beton „Progre
sul" din Capitală a început 
recent să producă, cu întrea
ga capacitate, o secție de tu
buri de presiune din beton- 
armat precomp rimat. Noua 
secție va fabrica anual circa 
89 km de tuburi, care se vor 
folosi la lucrările de alimen
tare cu apă și de canalizare 
a orașelor, precum și în di
verse întreprinderi.

Rezultatele obținute în ur
ma experimentării acestor pro
duse arată că sînt tot atît de 
bune ca și cele din fontă și 
oțel, fiind, totodată, cu peste 
50 la sută mai ieftine. Ele 
sînt, totodată, mai rezistente 
la unii agenți chimici. Prin 
folosirea tuburilor de acest 
tip, la lucrările de apă și ca
nalizare se economisesc anual 
circa 8.000 tone de fontă și 
oțel, cantitate din care
pot fabrica circa 2.000 de 
tractoare.

se

(Agerpres)

/eri dimineață, 500 
elevi din școlile

de
_ medii

și profesionale din ra
ionul 23 August au făcut, cu 
autocarele, turul orașului 
București. Cu ocazia acestui 
tur al orașului, organizat de 
comitetul raional U.T.M. în 
cadrul vacanței de primăvară 
și cu prilejul acțiunilor iniția
te în întâmpinarea celei de a 
40-a aniversări a U.T.C., elevii 
au vizitat locurile legate de 
lupta clasei muncitoare condu
să de partid (case memoriale, 
Muzeul de istorie a partidului, 
Grivița Roșie etc.) precum și 
numeroase șantiere de locuin
țe, cartiere și artere de circu
lație noi.

de astăzi a muncitorilor pe 
care i-au cunoscut la locul de 
muncă, a copiilor acestora.

Pentru a mulțumi muncito
rilor întreprinderii pentru pri
mirea călduroasă, pionierii 
le-au oferit un frumos pro
gram artistic.

La club

G. NICOLA

Vizită

întreprindere
Pe la ora 10 dimineața, 

grupul mare de pionieri 
de la Școala de 8 ani nr. 

14 a sosit la întreprindere. 
Era a doua zi după vacanță. 
De fiecare dată cind vizitează 
o întreprindere (pînă acum au 
vizitat aproape toate între
prinderile importante din 
oraș), fiecare pionier este cu
prins de nerăbdare, de emo
ție. Ce va mai redea de data 
aceasta ? Ce lucruri interesan
te va mai auzi de la mun
citori ?

La întreprinderea textilă nu 
fuseseră pină acum nici unul. 
De aceea, tn fața războaielor 
mari, a mecanismelor intere
sante, au rămas uimiți. Ce re
pezi tint mișcările mîinilor 
muncitoarelor, ce frumos se 
desfășoară valurile de țesă
turi. La toate aceste lucruri 
se gîndeau pionierii în timp 
ce vizitau întreprinderea. A- 
poi, la clubul întreprinderii 
pionierii au ascultat cuvîntul 
Alexandrinei Ciobanu, una din 
muncitoarele fruntașe ale în
treprinderii. Ea le-a povestit 
despre viața grea de mizerie 
pe care au trăit-o muncitorii 
acestei întreprinderi în trecut, 
despre zilele lipsite de bucurii 
pe care le trăiau copiii în 
vremea regimului burghezo- 
moșieresc, despre viața fericită

j fișul mare, așezat în ho- 
Iul școlii, a atras privi
rile tuturor elevilor și, 

mai ales, ale amatorilor de 
sport. De fapt cele două echipe 
de volei sînt cunoscute și a- 
predate în toată școala. Sîm- 
băta trecută toți elevii erau 
prezenți pe teren. După cum 
se și așteptau suporterii, me
ciul a fost pasionant. Amin- 
două echipele — și cea a clasei 
a X-a A și cea a clasei a X-a 
B — au desfășurat un joc 
spectaculos, amindouă au 
luptat pentru victorie. Dacă 
de data aceasta a cîștigat 
echipa clasei a X-a A, în vii
torul meci cu siguranță că 
chipa adversă își va lua re
vanșa.

Meciul acesta se înscrie 
printre numeroasele activități 
ce se organizează acum, în va
canța de primăvară, la clu
bul Școlii medii „Aurel Vlai- 
cu“. din Capitală.

Faptul că in vacanța aceas
ta primăvara i-a cam tras... 
pe sfoară nu-i supără prea 
mult pe elevi. In locul unor 
drumeții și al unor activități 
proiectate (care țineau de pri
măvară), se organizează la 
club o serie de activități in
teresante. care oferă elevilor 
clipe frumoase de destindere, 
de odihnă. In afara competi- 
țiilor de șah, tenis de masă, 
volei, rugby, baschet, care se 
desfășoară aproape zilnic în
tre clase sau cu echipe din 
alte școli (meciul de volei cu 
Școala medie nr. 3 disputat 
duminică) în programul clu
bului sînt prevăzute întîlniri 
cu oameni de artă și știință, 
cu muncitori fruntași (deose
bit de interesantă a fost întîl- 
nirea organizată cu un cer
cetător in domeniul chimiei), 
seri distractive, vizionări de 
spectacole în colectiv.

A. CRISTIAN

copiii săi, Gheorghe, de 16 ani. 
In 1950, la o școală cu același 
profil, din Cîmpina, se înscrie 
și Aurel, iar cu un an mai tîrziu, la 
școala profesională de trei ani din 
Cîmpina, Petrică, mezinul, vine să 
învețe și el meseria de petrolist.

După absolvire, 
au ' 
în

fofi trei frații 
lucrat mai mulfi ani la Țicleni, 
inima Olteniei, la Boldești, sau

apoi maistru, Aurel și-a cîștigat 
stima tovarășilor din schela Țicleni. 
Gheorghe a trăif și el momente 
de adîncă satisfacție pentru munca 
pe care o depune.

Toți erau apreciați și de aceea 
colectivul 
i-a trimis 
Mai întîi 
Petrică și

din care făceau parte 
pe toți trei 
au plecat 

Aurel. Cu 3

la facultate, 
la facultate 
ani în urmă

lucrul punea mîna pe carte. Cei 
7 ani care se scurseseră de la 
terminarea școlii i-au dat mult de 
furcă. In fața ecuațiilor și triunghiu- 
rilor i-a fost destul de greu în 
prima lună. Sprijinul primit de la 
cei mai apropiați tovarăși i-au dat 
parcă puteri noi. In prima vacanță 
de iarnă, Petrică și Aurel nu au 
precupețit nici o clipă pentru a-și

Biografie comună
Berca. Printre petroliști, ceila

trei frați au învățat să prețuiască 
această meserie de cinste, în su
fletele lor s-a înrădăcinat puternic 
pasiunea de a scoate din adîncuri 
„aurul negru". Comuniștii din 
schela Boldești l-au sfătuit pe 
Petrică să termine școala serală. 
Ca tehnolog, ajutor de maistru și

ei au reușit la examenul de ad
mitere în institutul nostru cu una 
din cele mai mari medii.

Dar Gheorghe ? Deși mai mare, 
maistrul de foraj Gheorghe Brașov 
mai sfredelea încă pămîntul în 
timp ce Aurel și Petrică erau în 
anul I. Să se lase oare mai prejos? 
Nu se poate I Și după ce termina

ajuta fratele. Cu multe zile înainte 
de începerea examenului de ad
mitere, Gheorghe Brașov este 
trimis de întreprindere la cursurile 
de pregătire organizate în insti
tut. Și iată că în 1960 devine șl 
el student al aceluiași institut.

Ca studenți, frații Brașov s-au 
dovedif a fi la fel ca în produc-

fie, printre primii. Cele învățate 
în anii cît au lucrat în schelele 
petrolifere i-au ajutat să devină 
pentru colegii lor din grupă un 
sprijin, un exemplu în pregătirea 
ritmică și planificată a materiilor 
de curs, în activitatea obștească.

Ultimul eveniment important pe 
care l-au sărbătorit frații Brașov în 
acest an a fost căsătoria lui Aurel. 
Tovarășa lui de viață este studenta 
Badea Veronica din anul al IV-lea 
al Facultății de tehnologie.

Aceștia sînt frații Brașov, foști 
petroliști, viitori ingineri. Biografia 
lor are o linie de desfășurare 
comună tuturor. Partidul le-a 
asigurat condif'i minunate de a-și 
împlini visurile.

C. ARAMBAȘA 
C. BARAU 

studenți 
(Material primit în cadrul con

cursului nostru).

La linia de fibre de la 
Uzina de fibre sintetice de 
la Săvinești lucrează și 
tînăra Avărvarei Maria 
care este fruntașă în 

muncă.
Foto : S. NICULESCU



Pentru belșugul
primului

arna nu se mai 
îndură să plece. Și 
oamenilor parcă 
le. frige pămîntul 
sub încălțări. Nu-i 
vorbă, că nu stau 
cu mîinile în sîn

nici îrt aceste zile friguroase. 
Iată-i. Tinerii de pe atelaje 
se îndreaptă cu căruțele vîr- 
fuite cu gunoi de grajd spre 
tarlalele care vor fi însămîn- 
țate cu porumb și la grădina 
de zarzavaturi. Alți colecti
viști — grupuri, grupuri — 
aduc ultimii saci cu boabe 
pent.ru- a fi schimbați la bază. 
Cîțiva tineri cu căruțele a- 
dună cenușa strînsă de oa
meni. O dtțc spre tarlalele cu 
grîu pentru că inginerul agro
nom Vlâdimir Jelea — abia 
sosit în tînăra lor colectivă — 
le-a spus la o adunare gene
rală : „Bun grîu o să fie pe 
toate cele 426 de hectare. Dar 
vreo 200 de hectare sînt se
mănate în pămînt prea gras, 
unde a fost grădină. La vară 
o să-1 culce vîntul și pierdem 
din producție. Eu zic că-i bine 
să facem așa. Cu superfosfa- 
tul ce-| ayeni și cu cenușa a- 
dunată.-să dăm cam 400 de kg. 
la hectar, unde e nevoie”.

— Dacă spune la carte, să 
facem așa ! au zis oamenii.

Și aii trecut la treabă în
dată cș' ș-ău organizat cele 
șapte brigăzi — cinci de cîmp 
și două legumicole — și s-a 
stabilit pianul de producție pe 
acest an.

Cine sînț ei? Sînt membrii 
celor 1247 de familii din co
muna Negoești, regiunea Plo
iești, care acum șase luni 
întemeiat gospodăria 
cola Colectivă „IZ 
Fîșiile fărîmițate s-au 
astfel, . într^Pj 
1.760 ,de ha. 
diții pămîntul

trebuie aproximativ 2.000.000 
de fire — erau îngrijite cu 
migală și pricepere de grădi- 
nărițe. Am întrebat-o pe ute- 
mista Steliana Bucur:

— îți place să lucrezi aici ?
— Păi asta mi-i meseria. Și 

parcă numai eu sînt? în cele 
două brigăzi legumicole sînt 
aproape 100 de tinere. Noi am 
cerut să lucrăm la grădină.

Pretutindeni, în toate sec
toarele, toți cei 500 de tineri

Primele zile de lucru 
ale tinerilor colecti

viști în noua go>po- 
dârie colectivă din 
comuna Negoețti. 
Primele roade ale 

muncii lor

an
cea

DE 14 SATE
Garanția 

producțiilor mari

___ 1 agri- 
„23 August'*, 

unit 
întindere de 

în aceste con- 
va da, de

sigur, rod mai bogat, chiar 
recoltă co-de Ia prima

mună. De pe 426 de hectare 
semănate cu grîu trebuie să 
se obțină cîte 1.900 kg boabe 
la hectar. De pe 756 hectare 
trebuie să se obțină cîte 2.300 
kg porumb boabe Ia hectar, 
iar de pe alte 50 de hectare 
— cîte 5000 kg porumb boabe 
de pe fiecare hectar. Aseme
nea producții nu s-au pomenit 
pe-aich

Și .acum, un scurt popas la 
unul din sectoarele impor
tante ale. colectiviștilor din 
Negoești ș- legumicultura. 
Oamenii de aici au o bună ex
periență în această meserie. 
Am intîlnit la răsadnițe un 
grup mare de tinere. Plan
tele plăpînde — pentru cele 
110 hectare destinate grădinii

colectiviști sint prezenți la 
muncă.

încă de la stabilirea brigă
zilor, de la definitivarea pla
nului de producție, tinerii au 
luat parte activă la treburile 
gospodăriei. Din rîndul lor, 
adunarea generală a colecti
viștilor a ales patru brigadieri 
(toți patru sînt acum la un 
curs de instruire la G.A.S. 
Valea Călugărească) și 10 șefi 
de echipă. Tinerii de pe ate
laje s-au angajat ca în cam
paniile de vîrf, cînd lucrările 
de cîmp se vor suprapune cu 
transportul materialelor, să se 
împartă în două echipe, pen
tru ca toate treburile să fie 
făcute la timp. Materialele 
despre care am amintit sînt 
necesare noilor construcții 
gospodărești pe care le vor 
înălța în acest an colectiviștii. 
Deocamdată gospodăria nu 
are decît 100 de oi. Dar cei 
din Negoești știu că vitele a- 
duc mari foloase. Au văzut 
asta cînd au fost în vizită la 
colectiviștii din Mizil, Baba 
Ana, Bărcănești. Așa că au 
hotărît ca în acest an să cum
pere 20 vaci cu lapte, 14 ju- 
ninci montate, 150 de vițele de 
un an, 20 de scroafe, 100 de 
oi, 1.000 de păsări, 
voie, deci, de mulți 
de animale.

L-am întrebat pe 
organizației U.T.M. _ _
va primi în această direcție 
gospodăria din partea organi
zației U.T.M.

— Consiliul de conducere 
ne-a cerut să discutăm cu 
tinerii, să le cultivăm dra
gostea față de meseria de în
grijitor de animale și să reco
mandăm pe cei mai buni din-

tre ei să fie trimiși să se ca
lifice in G.A.S. In această pri
vință avem mai puțină expe
riență. sîntem la început. Am 
primit însă ajutorul organiza
ției de partid. Comitetul 
U.T.M. a fost îndrumat să or
ganizeze o adunare generală 
U.T.M. deschisă la care să in
vitam pe tovarășul inginer a- 
gronom și pe tovarășul bri
gadier de la sectorul zooteh
nic, care să le vorbească ti
nerilor despre meseria de în
grijitor de animale, să le ex
plice importanța sectorului 
zootehnic pentru economia 
națională, pentru gospodăria 
noastră colectivă. Apoi, să in
vităm la noi cîțiva dintre ti
nerii îngrijitori de animala 
din gospodăriile colective ve
cine. care practică de mai 
mulți ani această meserie, și 
să le vorbească tinerilor no
ștri despre frumusețea și im
portanța ei. Organizația de 
partid ne-a sfătuit, de aseme
nea, sa organizăm cu tinerii 
vizite la sectoarele zootehnice 
ale GAS. și G.A.C. cu tradiții 
în creșterea animalelor. Așa 
vom proceda și sîntem con
vinși că vom reuși să trimi
tem în sectorul 
unii dintre cei mai buni ti
neri ai noștri.

NICOLAE BAR BL’

4 nul trecut GJLC. din 
Jimbolia, raionul Timi
șoara, a reușii să obțină 

de pe fiecare din cele 1.000 
hc cultivate cu porumb pes:e 
4.000 >.q porumb boabe. Au 
fost tarlale de pe care s-c 
obțism t» medie și cile 6-500 
kg porumb boabe, in evitară 
neirigati.

Tinerii ajută la electrificarea 
comunei lor

zootehnic pe

L TEOHARIDE

De curind tinerii din 
cc’-Slobozia-Co- 
nacre. raionul Galați, 
mobilizați de comite
tul comunal U.T.M., 
au partxipat timp de 
10 zie, alături de 
ce laih colectiviști din 
comună, la săpatul a 
185 grop* de 2 me- 
*- adîncime fiecare 
oe-*ru plantarea stîl- 
d -ecesa-i electri- 
î<â* comunei.

în special la lucră
rile de . .....................
Doană 
Cornel 
Florea 
mitru Broască s-au si
tuat în rîndul frunta
șilor.

Ajutorul dat de ti
nerii colectiviști la 
lucrările de elecfrifi- 
care a comunei a 
permis ca plantarea 
stîlpilor și întinderea

săpături tinerii 
N. Alexandru, 

I. Grigoraș, 
Băluță și Du-

firelor pentru re|ea să 
se facă înfr-un timp 
de 16 zile, adică cu 
jumătate mai puțin 
față de timpul plani
ficat. în prezent a 
mai rămas de făcut 
doar racordarea 
feaua de înaltă 
une și în 
prinde 
frică.

Iată, așa se pregătește ră
sadul, explică tehnicianul 
Dăescu Ion de la Stațiu
nea experimentală legumi
colă Ișalnița, regiunea Ol
tenia unui grup de colec
tiviști — viitori brigadieri 
legumicoli — veniți aici 
la un curs de specializare.

Foto: AGERPRES

T.

sat se 
lumina

la re- 
tensi- 
va a- 
elec-

OANCEA

Va fi ne
îngrijitori

secretarul 
ce sprijin

Rezultatele bune obfinute de gospodăria colectivă dțn 
comuna Sintancr, regiunea Crișana, sint oglindite și in 

programul brigăzii artistice de agitație.

Ț n apropierea orașului O-
1 rodea se află gospodăria 

colectivă multimilioRC- 
ră din comuna Borș. înființa
tă in anul 1950, gospodare s-a 
dezvoltat și s-a întărit mereu, 
ajungind ca în prezent șă se 
numere printre cele mai pu
ternice gospodării colective din 
regiunea Crișana. G-A.C. „Gh. 
Dojaa din Borș a devenit cu
noscută și prin succesele pe 
care le-a obținut în cultira- 
rea legumelor. încă din pri
mul an, colectiviștii au acor
dat o deosebită atenție aces
tui sector. în acest scop, din 
întreaga suprafață a gospo
dăriei s-au destinat legumi
cultura 25 hectare. în urmă
torii ani, acestei suprafețe i 
s-au mai adăugat încă 15. în 
1958 au construit o seră cu o 
suprafața de 650 metri pătrați, 
destinată culturilor timpuriL 
în anul următor, poincu ce- 
nnțtlor, sera s-a mămt eu 
taci metri pătrați T— 
ace»tea aa eoatnban U crer 
:ere* re«xacriar rtra*t~»:e ce 
coleeriscțu praz 
legumelor. Ami trecea, de 
dd. «urnei dm meferwl legu
micol coleetinști* ds* Bo*î <* 
obținu: un cenit de peste
UOOMO lei. adică 41 U moi 
din totalul veniturilor gospo
dăriei.

Prin dezvolte-re sertomlui 
legumicol, colectiviștii cm 
Borș au urmăm pe Hr.gd rea
lizarea unor venituri man si 
un alt obiectiv important: c- 
procizionarea eu legume c c- 
rașului Oradea. De pildă, nu-

mai tn anul trecut ei au con
tractat eu unitățile comerciale 
ale statului sau au valorifi
cat pe piețele orașului Oradea 
750 tone de legume.

Nu de mult G-A.C din Borș 
s-a unit cu gospodăriile colec
tive dm satele Santău Mare și 
Saniău Mic. Prin aceasta a 
crescut și suprafața legumico
lă a gospodăriei, ajungind la 
65 ha. In urma noilor condi
ții create, gospodăria va pu
tea produce cantități din ce in 
ce mai mari de legume. Avind

> pecia! a garoafelor care se 
bucură de aprecierea orădeni- 
lor, dar la sfîrșitul lunii fe
bruarie locul acestora il iau 
roșiile. Astfel, la începutul lu- 
Bti «d gospodăria va produce 
primele tone de roșii. Curind 
î« răsadnițele pregătite din 
timp vor încolți ardeii, castra
veți etc.

Colectiviștii din Borș au luat 
de pe acum toate măsurile ca 
in acest an legumicultura să 
le aducă un venit de peste 
2*90 000 lei.

Din legumicultura
venituri mari

tat interesul față de munca în 
acest important sector de pro
ducție și se ocupă îndeaproa
pe de activitatea lor. Fiecare 
din cei 17 tineri grădinari, prin 
lucrările de calitate pe care 
le-au făcut, prin producțiile 
mari pe care le-au realizat, au 
ciștigat prețuirea 
lectiviștilor.

Acum, în urma 
cînd suprafața de 
mărit, cînd numărul celor ce 
vor lucra în legumicultura a 
sporit, organizația U.T.M. s-a 
preocupat de îndrumarea al
tor tineri spre acest sector. 
Pînă în prezent, cu toate că 
lucrările sint abia la început, 
organizația U.T.M. a recoman
dat peste 30 tineri, dintre 
cei mai harnici, și mai ales 
tinere colectiviste, să lucreze 
în grădina de legume a gos
podăriei.

tuturor co-

unificării, 
grădină s-a

A

noilor
In întreaga fără se 

întreprind acțiuni pen
tru consolidarea gospo
dăriilor agricole colec
tive înființate recent.

CRAIOVA. In re
giunea Oltenia s-au 
organizat cursuri de 
scurtă durată la care 
participă peste 120 
președinți din noile 
gospodării 
colective , _
1.200 vicepreședinți, 
brigadieri de cîmp și 
zootehniști. Se pre
dau lecții privind or
ganizarea și retribui
rea muncii, reparti
zarea sarcinilor pe 
brigăzi și echipe, căi-

agricole 
și peste

Satul 
și-a schimbat 

înfățișarea
Qt aiul Gliganu de Jos din 

ionul Cosfești, regiunea
ra- 

~ Ar
geș, numără 353 familii, 

unite în gospodăria agricolă co
lectivă „Victoria socialismului'*. 
Luna aceasta colectiviștii au săr
bătorit împlinirea a 6 ani de la 
înființarea gospodăriei .An de an, 
veniturile gospodăriei au crescut și 
totodată și bunăstarea colectiviști
lor. Valoarea zilei-muncă s-a ri
dicat la peste 30 lei.'Colectiviștii 
Stan D. Bobe, Marin A. Ștefan, 
Marin Gh. Barbu și mulți alții au 
ridicat de la gospodărie pentru 
zilele-muncă efectuate în G.A-C., 
între 5.000—9.000 kg cereale plus 
alte produse și bani.

în sat, 340 familii au aparate de 
radio, peste 200 familii aragaze. 
Numai în anul trecut în sat au fost 
cumpărate 20 mașini de cusut și 
garnituri de mobilă. Mulți 
colectiviști și-au construit case 
noi. Tot în acești ani s-a ridicat 
în centrul satului un mare și fru
mos cămin cultural. Satul și-a 
schimbat în ultimii ani complet 
înfățișarea.

DUMITRU ANGHEL 
învățător

in campanie
Pentru colectiviștii din Po- 

tlogi, raionul Titu, acest an este 
deosebit de important. Gospo
dăria lor, care n-are decît un 
an de existență, face pași se
rioși pentru consolidarea sa. 
Ei și-au propus planuri în
drăznețe, în special la produc
ția principalelor culturi. Și-au 
propus, de exemplu, să obțină 
1600 kg grîu la hectar, 2300 kg 
porumb boabe la hectar, iar 
pe 150 ha cultivate cu porumb 
dublu hibrid s-au angajat să 
producă în cultură neirigată 
5.000 kg boabe la hectar. Vor 
să mai obțină, de asemenea, 
recolte mari la sfecla de za
hăr, cartofi și altele. Pentru 
atingerea acestor obiective uri 
rol de primă importanță îl are 
desfășurarea în bune condi
ții a lucrărilor din campa
nia de primăvară. Colectiviștii 
știu că orice întîrziere va a- 
duce pagube însemnate vii
toarelor recolte.

De aceea, din timp, organi
zația U.T.M., îndrumată de or
ganizația de partid, i-a mobi
lizat pe tineri, a întreprins cu 
ei acțiuni care sprijină direct 
pregătirea și desfășurarea 
campaniei agricole de primă
vară. Iată cîteva dintre ele.

Mulți tineri colectiviști au 
lucrat în iarna aceasta la de
frișarea buturilor și la des
ființarea drumurilor nefolosi
toare. în felul acesta, gospo
dăria a cîștigat 18 hectare. 90 
de tineri au lucrat în perma
nență la transportul a peste 
3.000 de tone de gunoi de 
grajd, necesar pe cele 150 de 
.hectare ce vor fi cultivate cu 
porumb dublu hibrid și pe alte 
30 de hectare destinate cultu
rii cartofilor.

Lucrările de pregătire pen
tru grădina de legume și zar
zavaturi au necesitat iarăși un 
volum mare de lucru. Și aici 
au fost prezenți o parte din 
cei 400 de tineri colectiviști. 
Ei au ajutat la amenajarea 
răsadnițelor pe 500 metri pă
trați.

Campania de însămînțări 
încă n-a început, dar e aproa
pe. Organizația U.T.M. a pro
pus conducerii gospodăriei să' 
repartizeze pe semănători cei 
mai buni tineri. Pe 6 dintre 
ei, organizația i-a recoman
dat nominal.

Ca să se poată desfășura 
bine munca în campanie, gos
podăria a trebuit să execute 
multe alte lucrări gospodă
rești. Bunăoară, au trebuit re
parate multe drumuri. Organi
zația U.T.M. a venit și aici în 
ajutorul gospodăriei, organi- 
zînd cu tinerii transportul a 
200 metri cubi de piatră. Ti
nerii au ajutat și la repararea 
atelajelor și uneltelor nece
sare campaniei, la selecționa
rea semințelor.

întreaga masă a tinerilor co
lectiviști a răspuns cu entu
ziasm la orice chemare a gos
podăriei, și acesta este și 
meritul organizației U.T.M.

AL. BALGRADEANU : .

VASILE MAKCU

VIORICA CLON DA

■Mior. <x hacirit ca fa «- 
eeșt ca « pană aa accent 
deoaebtt pe ca&vnfe de roșu.

sKoit sobcitate pe p*ața orașu
lui. Acum, gospodăria dispu
te de 7.000 metri pâtrați de 
răsadnițe pentru castraveți.

Ce se imimplă in aceste zile 
te sera și răsadnițele gospo- 
ciriei 2 în lunile de iarnă, co- 
lec~..zzștv. din Borș folosesc 
sera pentru cultura florilor, in

Sâ-i amoeștem ccum pe eo-
Prmtre e»

Soaoezi Caroi, oare de Id aai 
conduce eu pricepere brigada 
legumicolă. ii ajută cu multă 
dragoste și conștiinciozitate 
pe cei a căror muncă o coor
donează, împărtășindu-le din 
experiența sa îndelungată. 
Multe fete și mulți băieți lu
crează în brigadă. Ei au fost 
recomandați consiliului de 
conducere al gospodăriei co
lective de către organizația de 
bază U.T.M., care le-a dezvol-

Dealurile erodate vor rodi
I comuna Tîfzi, sînf 

ealurif carp «ni de-a rirt- 
dul mj au pro&JS nimiz. 

Doar pe izl-co o rr.și cresc c’ e.a 
tufe de mărăcini și M S’ Ape e 
au săpat fi ele pe coastele dea
lurilor ripe adinei.

La propunerea organ ze’.ei oe 
partid din gospoaă' a agr ies ă co
lectivă, de • iraitdorma aceste 
terenuri in g-Ufri roa^oare, or
ganizația U.TAL a rMob*ut le 
această aefiuna pe toți tineră 
din comuni. Inci din anul 1951 
au fost făcute m.re L-C'ă- care 
să oprească erodarea tererk. _ s-au 
amenajat terase pe î-C'ae'« 
întinse. 10 ha au fost - 
vate cu viță de v e, 1 cu parr 
fructiferi. In sces‘ a-, odaă 
cu colectivizarea in^eg comune 
acțiunea de redare ag' cu---' 
a acestor terenuri, a -ar o am
ploare și mai mare. Fe renu^. *e e 
ripe Andronaiei și Moara Cn șcâ . 
au fost făcute terase pe care s-au 
plantat pomi și viță de . e Nu
mai în această primăvară colect - 
viștii s-au angajat să planteze cu 
viță de vie o suprafață de 100 Ge 
hectare.

C-c x>^'e ce e 240 de hecta'a 
vor ce «e- • și rezi roditoare,
gosoodi- b va ’ea‘'za un venit 

s4 3= Zi=e 3JKW.000 lei 
care va iace sâ crească ve'oarea 
zue--jnci : z-e’^e es bună- 
va*ea cc-er . șf- or.

sprijinul dezvoltării
gospodării colective

le întăririi economi- 
co-organizatorice a 
gospodăriei agricole 
colective etc.

Pentru colectiviștii 
care lucrează în bri
găzile legumicole și 
pomiviticole se țin 
cursuri la Stațiunea 
experimentală legu
micolă Ișalnița și Ia 
Stațiunea experimen
tală hortiviticolă Bîr- 
sești, iar pentru șefii 
de echipe s-au orga
nizat instructaje pe 
comune.

TG. MUREȘ. In 
noile gospodării agri
cole colective din re
giunea Mureș-Auto-

nomă Maghiară lu
crează ingineri și 
tehnicieni agronomi, 
precum și peste 250 
de președinți șl bri
gadieri din gospodă
riile agricole colecti
ve fruntașe. Consilii
le de conducere ale 
acestor G.A.C. pri
mesc astfel un pre
țios sprijin în cele 
mai diferite proble
me. Preluînd expe
riența unor gospo
dării fruntașe, ele fo
losesc la ridicarea 
construcțiilor gospo
dărești materialele 
din resurse locale.
G.A.C. din Hidrifaia, 
Bobohalma, de e-

xemplu, și multe al
tele, au ridicat graj
duri pentru cîte 100 
taurine. In raioanele 
Mureș, Tirnăveni,
Reghin, Odorhei, 
G.A.C. au cumpărat 
din fonduri proprii și 
credite acordate de 
stat sute de animale, 
în vederea obținerii 
de recolte bogate, în 
toate G.A.C. se fac 
pregătiri pentru cam
pania de primăvară. 
Numeroase G.A.C. au 
procurat semințele 
necesare și transpor
tă pe cîmp îngrășă
minte naturale.

e pămînturile 
care bunicii și pă
rinții lor scurmau 
cu plugul de lemn, 
au veni: ei. Cim. 
pia nu i-a primit 
fărâmițată și mo

horâta așa cum era odinioară. 
Ea și-a dezvăluit in fața pri
virilor întinderile înfrățite, 
fără haturi. Iar ei. flăcăiandrii 
de 17—18 ani. n-au mai 
intrat in cîmpie ca bătrînii 
lor, țînînd in palme coarnele 
aspre ale plugului de lemn, ci 
sus. la volanul puternicelor 
tractoare făurite de industria 
noastră socialistă. Cine sint 
acești inimoși care au sosit 
deunăzi pe cîmpiile colectivism 
te din preajma Criveștilor, 
Bogdăneștilcr, Zorlenilor ? 
Sint 68 de elevi ai anului trei 
de la Școala profesională de 
mecanici agricoli din Bîrlad. 
Alături de tovarășii lor de 
meserie mai mari — mecani
zatorii — noii oameni de la 
volan vor pune umărul la fău
rirea viitorului.

Repartizarea lor s-a făcut 
în patru stațiuni de mașini și 
tractoare. în funcție de nece
sități : Zorleni. Bogdănești, 
Crivești, Vlădeni. La noile lor 
locuri de muncă, unde își vor 
pune în practică cunoștințele 
teoretice au fost însoțiți de 
delegați din conducerea școlii 
și corpul didactic. La fiecare 
S.M.T. s-au stabilit măsuri 
concrete în legătură cu buna 
pregătire practică a elevilor, cu 
rotația lor la diferite lucrări. 
Cu sprijinul organizațiilor de 
partid și U.T.M. din S.M.T. 
elevii au fost repartizați pe 
lîngă cei mai buni șefi de bri
gadă și mecanizatori cu o 
înaltă pregătire profesională. 
Fiecărui elev i s-a făcut fișa 
de evidență. S-a stabilit, de 
asemenea, să se facă ponta-

(Agerpres)

Colectiviștii comuna
Besenova Nouă, regiunea 
Banat, au un sector zoo
tehnic dezvoltat O parte 
însemnata din veniturile 
obținute din acest sector 
îl aduc și oile gospodăriei.

Foto : I. CUCU

jul fiecărei lucrări. Din două 
în două săptămîni, în fiecare 
S.M.T. se va face analiza fe
lului în care muncesc elevii. 
După un grafic, profesorii din 
școală vor merge prin rotație 
să controleze caietele de prac
tică ale elevilor, să se intere
seze cum sint ei ajutați să dea 
viață celor învățate la școală.

Un rol important în buna 
asigurare a condițiilor în care 
vor lucra elevii a avut or
ganizația U.T.M. din școală, 
îndrumați de organizația de 
partid, membrii comitetului 
U.T.M. au mers în cele pa
tru stațiuni de mașini și trac
toare. Ei au luat legătură cu

care lucrează în gospodăriile 
colective Berezeni și Rînzești 
au și făcut cunoștință cu pă- 
mînturile pe care vor lucra. 
Ei au luat parte la consfătui
rile pe care mecanizatorii le-au 
avut cu colectiviștii. Și-au în
semnat în caietele de practi
că primele impresii. Știu deja 
ce plan au brigăzile, ce lu
crări sint urgente. Cum va 
permite timpul, vor intra în 
brazdă în rînd cu tractoriștii. 
La fel s-a procedat
S.M.T. Zorleni. Cei 10 elevi 
au fost repartizați pe 
cei mai buni tractoriști. Ele
vul Gheorghe Tănase a tras 
primele lui brazde. Seara s-a

și la

lingă

altfel stau lucrurile. Pentru că 
timpul a fost nefavorabil, cei 
26 de elevi și-au petrecut o 
bună parte din timp la ate
liere. în aceste condiții era 
necesar ca ei să participe la 
repararea mașinilor și unelte
lor, alături de mecanizatorii 
pe lîngă care au fost repar
tizați. Unii dintre ei — Van- 
ghele Bălan, Vasile Zaharia, 
Ștefan Harnagea și-au notat 
în caietele de practică ce lu
crări au făcut în fiecare zi. 
Alții însă... Iată, ce a notat 
în caiet elevul Sima Ocadău : 
„Măturat în atelier"... „Tăiat 
lemne, aprins focul.:." „Cărat 
apă...". Astfel de „notații” mai

.Elevii

organizațiile U.T.M. de acolo 
și au stabilit ca utemiștii să 
fie încadrați în grupele 
U.T.M. din brigăzi, iar ceilalți 
elevi să lucreze pe lîngă cei 
mai buni utemiști. De altfel, 
practic, de-acum încolo elevii 
vor face parte din organiza
țiile U.T.M. din S.M.T. De fe; 
Iul cum ei vor fi ajutați să 
facă primii pași în viața de 
brigadă, va depinde în bună 
măsură munca lor viitoare.

Dar iată cîteva constatări 
făcute de la sosirea elevilor 
în practică. La S.M.T. Bog- 
dănești majoritatea din cei 24 
de elevi au luat în primire 
tractoare. După ce au fost 
repartizați în brigăzi, utemiș
tii au fost încadrați în grupe
le U.T.M. Ion Bălan, Constan
tin Popa și alți elevi reparti
zați în brigăzile de tractoare

mecanizatori

făcut recepția arăturii. Ai lu
crat foarte bine! i-au spus 
tractoriștii, felicitîndu-1. Dacă 
ai să mergi tot așa, ne vei da 
un sprijin serios în realiza
rea planului. îmbujorat de 
emoția acestui frumos eveni
ment din viața lui, de dragos
tea cu care l-au înconjurat 
noii lui tovarăși de meserie, 
elevul i-a asigurat că nu-i va 
face de rușine.

Și la S.M.T. Văleni elevii 
primesc un sprijin prețios din 
partea organizației U.T.M., a 
tractoriștilor. Inginerul Gheor
ghe Necula, din partea condu
cerii S.M.T. e permanent în 
mijlocul lor. El se interesea
ză de activitatea fiecărui elev, 
are grijă ca fiecare să aibă 
asigurate condiții bune de 
muncă și de viață.

La S.M.T. Crivești însă,

sint și în caietele altor elevi. 
Atît organizația U.T.M. din 
școală cît și cea din S.M.T. 
s-au interesat prea puțin de 
felul cum sint respectate cele 
ce s-au stabilit la începutul 
practicii. Unii elevi încă n-au 
fost încadrați în grupele 
U.T.M. pe motivul că n-au pu
tut ieși toate brigăzile în 
cîmp. Ca și cînd treaba a- 
ceasta s-ar face cînd lucră
rile de primăvară vor fi în 
toi, și nu acum.

Despre multe din aceste pro
bleme am discutat cu ingine
rul Francisca Georgescu, di
rector adjunct, cu Lică Dima, 
secretarul comitetului U. T. M. 
și cu alți tovarăși din școală 
și S.M.T. Din discuții, din 
cele constatate pe teren, s-a 
desprins clar că elevii anului 
trei au pornit cu mult elan și

dragoste pe ogoare. Prin gri
ja organizațiilor de partid din 
școală și stațiunile de mașini 
și tractoare, viitorii mecaniza
tori au toate condițiile ca pri
mele lor luni de muncă prac
tică să fie rodnice. Este dato
ria organizației U.T.M. din 
școală și a celor din S.M.T., 
să aibă o permanentă grijă; 
de activitatea fiecărui elev. 
Grupele U.T.M. trebuie să fie 
acelea care să insufle elevi
lor trăsături noi, caracteristice 
mecanizatorului agriculturii 
noastre socialiste. Grija față 
de mașini, de calitatea lucră
rilor să stea în atenția ute- 
miștilor din brigăzi. în tot ce 
fac, utemiștii urmează exem
plul comuniștilor. Iată de ce 
ar fi bine ca ei să invite pe 
membrii de partid să le vor
bească elevilor despre frumu
sețea meseriei pe care și-au 
ales-o, despre felul cum tre
buie să muncească și să se 
comporte un viitor meca
nizator. De asemenea, pot 
fi organizate întîlniri cu 
fruntași ai recoltelor bcga- 

gospodăriile colec- 
briga-

Și

te din _ _ 
tive, cu ingineri și 
dieri. între tractoriști 
elevi să se creeze o atmosfe
ră de prietenie sinceră, trai
nică. Elevii să fie invitați să-și 
petreacă timpul liber alături 
de membrii brigăzilor, la că
minele culturale, la bibliote
cile și cinematografele să
tești, la joile tineretului, la 
conferințe.

în felul acesta cei ce au in
trat acum pe ogoarele întinse 
ale gospodăriilor colective, 
vor deveni mecanizatori de 
nădejde, capabili să smulgă 
pămîntului roade mai bogate, 
să contribuie pe această cale 
la consolidarea economică a 
gospodăriilor colective în care 
lucrează.

B. NICUȚĂ 
_____________I



din

acestor dorințe 
de intensificarea

Frumusețile 
Brașovului, m 
istorice 
dar mai 
menilor 
nute in
— puternice 
triale, gospodării agricole bo
gate, numeroase instituții cul-

La o oră A» desen in clasa de pictură a Școlii populare de artă din Arad 
Foto: L CUCU

Alți elevi au vorbit despre 
facultățile pe care și le-au 
ales. Aproape toți cei care au 
luat cuvîntul au subliniat că 
realizarea 
este legată 
eforturilor la învățătură, de 
asigurarea 
pregătiri în vederea exame
nului de maturitate.

„Ca semn al recunoștinței 
noastre față de partid pentru 
condițiile de viață și învăță
tură care ne-au fost create 
— a spus elevul Filipescu Ilie 
din clasa a Xl-a B — noi avem 
înalta obligație, ca indiferent 
de domeniul în care vom lu
cra, să fim cadre bine pregă
tite, profesioniști cu o înaltă

unei temeinice

mai important examen 
învățămîntul mediu.

Astfel, viitorii absolvenți 
au fost împărțiți pe grupe și 
în faport cu profesia spre care 
se orientează, au fost înscriși 
la cursurile speciale de pre
gătire ce se organizează o 
dată pe săptămînă.

în programul acestor cursuri 
sînt prevăzute ore de mate
matici, fizico-chimice, anato
mie, bazele darwinismului, 
limba și literatura romînă.

Comitetul U.T.M. pe școală 
și diriginții claselor respective 
acordă o deosebita atenție a- 
cestor cursuri, controlînd cu 
regularitate frecvența și mo- 
bilizînd pe elevi la o partici-

Pregătiri pentru

Adunare publică
cu prilejul împlinirii a 25 de ani de Ia Iniiințarca

brigăzilor internaționale din Spania
Marți după-amiază a avut 

loc la Teatrul C.C.S. din Ca
pitală o adunare publică orga
nizata de Comitetul foștilor 
deținuți antifasciști din R. P. 
Romînă, cu prilejul împlinirii 
a 25 de ani de la înființarea 
brigăzilor internaționale din 
Spania.

Au luat parte foști volun
tari în brigăzile internaționale 
care au luptat alături de po
porul spaniol, numeroși oa
meni ai muncii din întreprin
derile și instituțiile Capitâlei.

Adunarea a fost deschisă de 
tov. Gheorghe Vasilichi, pre-

ședințele Comitetului foștilor 
deținuți antifasciști.

Au luat cuvîntul general lo
cotenent Mihai Burcă și San
tiago Alvarez, membru în Bi
roul Politic al C.C.. al P.C- 
din Spania. Adunarea a adop
tat o moțiune în care se cere 
acordarea amnistiei depline 
tuturor deținuților și exilați- 
lor politici antifranchîști.

A fost prezentat in conti
nuare un film documentar 
din perioada războiului civil 
din Spania.

(Agerpres)

centru turistic

/

mumante'.e soîz 
atit de numeroase, 
ales realizările oa- 
muncii de a'-ci obț:- 
anii puterii populare 

unități indus-

examenul de maturitate

rincipala preocu
pare a elevilor 
din clasa a Xl-a 
o constituie pre-? 
gătirile pentru e- 
xamenul de ma
turitate. Ore spe

ciale de consultații, elabora
rea unor teme de sinteză în 
cadrul cercurilor literare și 
științifice, alcătuirea planuri
lor recapitulative și mai cu 
seamă cursurile speciale de 
pregătire reprezintă tot atîtea 
forme, tot atîtea căi menite 
să înarmeze pe elevi cu un 
bogat bagaj de cunoștințe cla
re și sistematizate în vederea 
celui mai important examen 
din învățămîntul mediu.

De aceea, pro
gramarea de că
tre organizația 
U.T.M. a unei 
adunări generale 
cu ordinea de 
zi: „Cum mă pre
gătesc pentru exa
menul de maturi
tate" a stîrnit un
viu interes în rîndul elevilor 
claselor a Xl-a de la Școala 
medie nr. 1 „Mihail Sadovea- 
nu“ din Iași.

Cu cîteva săptămîni înain
te, ei participaseră la intere
santa și însuflețită dezbatere 
inițiată de organizația U.T.M. 
din școală pe tema : „Ce pro
fesie să-mi aleg în viată". 
După prezentarea unui refe
rat alcătuit de elevii Ion Enea 
din clasa a Xl-a B și Soro- 
can Maria din clasa a XI C 
și membră în comitetul U.T.M. 
pe școală, au urmat vii și 
entuziaste discuții la care a 
participat un mare număr de 
viitori absolvenți. Mulți din
tre ei și-au exprimat dorința 
de a deveni muncitori cu o 
înaltă 
apoi, prin munca și pricepe
rea lor, să aducă o prețioasă 
contribuție la înflorirea ora
șului lor drag.

calificare pentru ca

calificare. Gîndul acesta m-a 
îndemnat și pe mine ca la 
acele obiecte la care mă pre
zentam mai slab să reușesc, 
cu ajutorul colectivului clasei, 
să ajung la nivelul elevilor 
fruntași. Astfel, dacă pe tri
mestrul I la matematici am 
avut media 5, în trimestrul al 
doilea am reușit să obțin nu
mai note de 8 și 9“.

Toate acestea au sporit și 
mai mult interesul elevilor 
claselor a Xl-a de la Școala 
medie nr. 1 din Iași pentru 
adunarea generală U.T.M. cu 
ordinea de zi „Cum mă pre
gătesc pentru examenul de 
maturitate".

Referatul alcătuit de elevul 
Pekar Victor a înfățișat mă
surile generale luate de direc
țiunea. școlii și organizația 
U.T.M. în vederea pregătirii 
elevilor pentru ultimul și cel

La fiecare loc de muncă
ordine, curățenie, disciplină

pare activă în vederea pre
gătirii temelor de sinteză.

De asemenea, în această pe
rioadă, tematica cercurilor 
literar și științific a fost axată 
pe dezbaterea unor probleme 
care să intereseze în mod deo
sebit pe elevii claselor a Xl-a 
care se pregătesc pentru exa
menul de maturitate. In acest 
sens s-a dovedit deosebit de 
utilă programarea unor teme 
ca : ..Realism critic și realism 
socialist", „Folclorul — nese
cat izvor de inspirație pentru 
scriitorii clasici" etc.

La obiectele incluse în exa
menul de maturitate se fac 
ore speciale pentru recapitu
larea și sistematizarea cunoș
tințelor din principalele capi
tole și a fost alcătuit un pro
gram special al orelor de con
sultații.

în cadrul interesantelor dis
cuții care au urmat și la care 
a participat un mare număr 
de elevi și profesori — s-a 
subliniat că toate aceste utile 
și necesare forme trebuie să 
fie subordonate studiului in
dividual, care rămine princi-

pala cale de îmbogățire și fi
xare a cunoștințelor.

în aceasta direcție, eleva 
Bunescu Mariana din clasa a 
Xl-a C a arătat cum și-a al
cătuit planul individual de 
studiu în vederea pregătirii 
pentru examenul de maturi
tate.

..în raport cu întinderea și 
dificultatea fiecărui 
mi-am împărțit timpul 
începutul celui de-al 
trimestru al acestui an 
și pînă la examenul de 
ritate. Studiez șî 
toată materia la fiecare obiect 
iar problemele care imi sînt 
mai puțin clare le discut cu 
tovarășii profesori la orele de 

consultații. Parti
ciparea la cursu
rile de pregătire 
mă ajută mult la 
sistematizarea cu
noștințelor asimi
late, iar folosirea 
lecturii literare ca 
mijloc de relaxa
re mă ajută la 

parcurgerea unei largi biblio
grafii pentru limba și litera
tura romînă".

Preocuparea vie și perma
nentă a elevilor din clasele a 
Xl-a de la Școala medie nr. 1 
din Iași pentru asigurarea 
unei temeinice pregătiri în ve
derea examenului de maturi
tate se poate constata lesne 
și din eforturile pe care ei le 
depun la fiecare oră de clasă, 
în trimestrul al II-lea, media 
notelor de 8. 9 și 10 o crescut 
cu 43 la sută.

La plecare, în hol, am în- 
tîlnit un elev care schimba 
articolele la gazeta de perete 
a organizației U.T.M. Cu a- 
cest prilej, la loc de cinste, a 
fost pus articolul intitulat: 
„Pentru viitorul nostru, pen
tru prestigiul școlii". Așa pri
vesc elevii clasei a Xl-a in
tensele pregătiri pe care le 
fac pentru examenul de ma
turitate.

obiect, 
de la 
doilea 
școlar 
matu- 

conspectez

turale — a:rag an de an tot 
mai mulți vizitatori.

De la începutul anului, 
Brașovul a găzduit turiști cin 
Uniunea Sot?i?ticâ și S.U.A„ 
din R.P. Bulgaria și Franța, 
din R.S. Cehoslovacă seu 
Ceylon, care au fost oaspeții 
constructorilor de tractoare 
și de autocamioane din loca
litate, ai colectiviștilor din 
Hărman sau Hălchiu, au vi
zitat muzee și baze sportive, 
au asistat la spectacole fol
clorice.

De asemenea, cu prilejul 
diferitelor excursii turistice. 
Brașovul a fost vizitat în ul
timele 3 luni de peste 7.200 
de oameni ai muncii din di
ferite regiuni ale patriei.

înainte de 1938, cu greu ai 
fi putut întîlnț un muncitor 
sau țăran plecat in drume
ție să viziteze alt? me
leaguri. Numai de la începu
tul acestui an, din Brașov 
au plecat în excursie spre 
București sau alte regiuni 
ale țării peste 11.200 de mun
citori, tehnicieni, ingineri și 
funcționari din uzinele ora
șului, țărani din împrejurimi, 
studenți și elevi. în același 
timp, 1.120 de oameni ai 
muncii din localitate au luat 
parte, în primul trimestru ol 
anului, la excursiile organi
zate de O.N.T. Carpați peste 
hotare.

SIBIU. — Spre orașul de jos.

Foto: N. STELOHIAN

Cinematograf 
în fiecare comună

Colectiviștii din comune'e Vc- 
lovăf și Salcea din regiunea Su
ceava au vizionat zilele acestea 
primele filme la cinematografele 
nou înființate în localitățiie lor. 
Acum, numărul cinematografelor 
sătești din regiunea Suceava a 
ajuns la 192. Cu noile unități ce 
se vor deschide în acest an, fie
care comună din regiune va avea 
cinematograf propriu.

Filmele care au rulat pe ecra
nele cinematografelor sătești în 
primele doua luni și jumătate ale 
anului au fost vizionate de peste 
900.000 spectatori, cifră egală cu 
numărul spectatorilor din întreg 
anul i960.

(Agerpres)(Agerpres)

G In cadrul sferturilor de finală 
ale „Cupei campionilor europeni" 
la baschet feminin, joi de la ora 
19, în sala Giulești se va disputa 
meciul retur dintre echipele Rapid 
București și Daugava Riga. In pri
mul meci disputat lq Riga, baschet
balistele sovietice au repurtat vic
toria cu scorul de 51—26. Vineri, 
lot în sala Giulești, echipa Dau
gava va susține un meci amical 
în compania echipei Rapid. Echipa 
Daugava a sosit marți dimineața 
în Capitală.

@ Astăzi după-amiază, cu înce
pere de la ora 17, în Aula Biblio
tecii Centrale Universitare din 
Capitală va începe meciul interna
țional de șah dintre echipele se
lecționate ale R. P. Romine și 
R. P. Bulgaria. Fiecare echipă va

ZIUA
MONDIALA

A TEATRULUI
Ziua Mondială a Teatrului 

inițiată de ultimul congres al 
Institutului Internațional de 
Teatru afiliat la U.N.E.S.C.O., 
și care se sărbătorește înce- 
pînd cu acest an în ziua de 
27 martie, a prilejuit și în țara, 
noastră o serie de manifestări.

In cadrul acțiunilor între
prinse de Asociația oamenilor, 
de artă din instituțiile teatrale 
și muzicale, teatrele din Bucu
rești și din provincie au inclus 
in programul de marți cele 
mai valoroase spectacole din 
repertoriile lor.

înaintea reprezentațiilor, 
cunoscuți actori, regizori și 
alți oameni de teatru au vor
bit despre semnificația insti
tuirii Zilei Mondiale a Teatru
lui, despre însemnătatea artei 
teatrale ca mijloc de culturali
zare și de apropiere între po
poare, despre dezvoltarea tea
trului romînesc și caracterul 
său militant.

★

Cu prilejul Zilei Mondiale d 
Teatrului, artistul emerit 
Radu Beligan a conferențiat 
marți după-amiază, în sala 
lectoratului central al S.R.S.C., 
despre „Teatrul romînesc în 
anii puterii populare".

(Agerpres)

Uzina, orașul — 
cît mai frumoase

(Urmare din pag. l-a) 
tea ușurează munca și 
secției un aspect plăcut.

Conducerea uzinei a 
măsuri pentru aranjarea : 
șinilor în flux tehnologic, în 
numeroase secții. în acest fel 
se ușurează mult aplicarea 
inițiativei tinerilor de la Uzi
nele de autobuze și troleibuze 
din București. Comitetul 
U.T.M. a cerut de aceea tine
rilor ingineri, maiștri, mun
citori să vină cu propuneri în 
acest sens, să ajute la mon
tarea mașinilor.

Interesați de mai buna or
ganizare a muncii tinerii au 
făcut numeroase propuneri în 
ședințele de grupă sindicală. 
Tinerii din secția prelucrări 
•mecanice sectorul III, de e- 
xemplu, au propus să se ame
najeze în secție o ascuțitorie, 
lucru-care s-a și făcut. Ei au 
făcut următorul calcul. Scule- 
ria centrală se află la circa 
500 m distanță de secția lor. 
Ca să schimbe un cuțit, mun
citorul trebuia să piardă cel 
puțin 10 minute. Raportat a- 
cest timp la totalul muncito
rilor se însumau multe ore 
neproductive. Acum această 
situație a fost înlăturată. Aș 
vrea să evidențiez și inițiati
va tinerilor din secția meca
nică B, sectorul II, care au 
propus și au participat la re
pararea tuturor bancurilor de 
lucru și a lăzilor 
scule.

Nu ne-am mulțumit 
ca muncitorii să aplice 
tiva. Am socotit că ea poate 
fi extinsă și la alte categorii 
de tineri. In cadrul serviciu
lui tehnolog-șef, la propune
rea noastră s-au creat 5 gru
pe pe specialități conduse 
fiecare de cîte un inginer : 
grupa care elaborează proce
sele tehnologice pentru pre
lucrări mecanice din uzină, 
condusă de inginerul Gheor
ghe Rupă, grupa vagoane con
dusă de inginerul Mihai Un- 
gureanu, construcții, studii și
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INFORMAȚIE
Marți a plecat la Budapesta 

o delegație a cooperației de 
consum din R. P. Romînă 
care va participa la lucrările 
celui de-al 5-lea Congres al 
Uniunii cooperativelor ma
ghiare ce va avea loc între 29 
și 31 martie.

Din delegație fac parte Fi
lip Geltz, vicepreședinte 
al Centrocoop, și Emil Pă- 
truică, președintele Uniunii 
regionale a cooperativelor de 
consum Oltenia.

(Agerpres)

forje. O astfel de organizare 
face să existe o evidența 
strictă în elaborarea procese
lor tehnologice de execuție și 
lansare a acestora în secțiile 
productive și duce la îmbună
tățirea colaborării dintre ser
viciul tehnolog-șef și secțiile 
productive. Studiem acum po
sibilitatea să aplicăm inițiati
va și la alte categorii de ti
neri din uzină.

Ne-am ocupat și de întări
rea disciplinei. Tinerii care 
comiteau acte de indisciplină 
au fost discutați în adunări 
generale, ajutați de posturile 
utemiste de control să se în
drepte, să-și schimbe atitudi
nea față de muncă. Cu tinerii 
care obișnuiau să întîrzie sau 
îșifipierdeau vremea fără rost 
prin atelier se discuta în
deaproape, li se arăta cu 
calcule concrete ce pierde 
producția din pricina lor și 
ei personal. Multe adu
nări generale au analizat fe
lul cum se folosește timpul de 
lucru, cum se respectă proce
sul tehnologic. Putem spune 
că mulți tineri în urma aju
torului primit au devenit 
muncitori buni, stimați de co
lectiv.

S-a schimbat mult și înfă
țișarea secțiilor, a uzinei în 
ansamblu.

Faptul că am obținut bune 
rezultate în aplicarea inițiati
vei se datorește sprijinului pe 
care organizațiile noastre 
U.T.M., comitetul U.T.M. l-au 
primit din partea conduceri
lor secțiilor 
Propunerile 
studiate cu 
vate.

Analizînd 
pînă acum în ce privește ex
tinderea inițiativei la fiecare 
loc de muncă am constatat că 
avem largi posibilități, mai 
ales în domeniul întăririi dis
ciplinei, al introducerii ordi- 
nei și frumosului. Vom con
tinua să ne înfrumusețăm lo
cul de muncă, uzina, să adu
cem flori în secții, să fie tot 
mai plăcut. în planul nostru 
de muncă am prevăzut să a- 
plicăm inițiativa la fiecare loc 
de muncă, să mai confecțio
năm 15 panouri cu criteriile 
inițiativei pe care să le afi
șăm în locurile cele mai vi
zibile, să organizăm mai mul
te schimburi de experiență în 
ce privește aplicarea ei.

Intensificînd munca de cu
noaștere și extindere a iniția
tivei în întreaga uzină, consi
derăm că avem un mijloc în 
plus,, foarte eficace de a-i mo
biliza pe tineri la îndeplini
rea angajamentelor luate de 
colectivul uzinei în întrecerea 
socialistă.

și sectoarelor, 
tinerilor au fost 
atenție și rezol-

ceea ce am făcut

IOAX N. CHIȚU

fi alcătuită din 8 jucători și două 
jucătoare. Din echipa noastră vor 
iace parte, printre alții, campionul 
țării V. Ciocîltea, T. Ghițescu, FI. 
Gheorghiu, Gh. Mititelu, C. Rado
vici, D. Drimmer, M. Rădulescu, 
Alexandra Nicolau.

© înaintea rundei a cincea, în 
turneul internațional de șah de la 
Mar del Plata (Argentina), pe pri
mele locuri ale clasamentului se 
află marii maeștrii Polugaevski 
(U.R.S.S.), Szabo (R. P. Ungară) 
și Najdorf (Argentina), cu cîte 
strei puncte fiecare.

Partidele întrerupte s-au încheiat 
cu următoarele rezultate : Polu
gaevski—Guimard 1—0; Smîslov— 
Rossetto 1—0; Szabo—Letelier 
1—0; Pilnik—Parma, remiză; Naj
dorf—Pacmann, remiză.

© Sîmbătă de la ora 19, în sala 
cinematografului de la Casa Scîn- 
teii va avea loc o reuniune de 
box în cadrul căreia vor evolua 
cei mai valoroși pugiliști de la 
cluburile Metalul și I.T.B. în frun
tea afișului se situează întîlnirile : 
D. Minea (Metalul)—M. Pirvu 
(I.T.B.); N. Calița (Metalul)—I. 
Ioniță (I.T.B.) j D. Enuț (Metalul)— 
Șt. Comaromi (I.T.B.) și I. Olteanu 
(Metalul)—Nicu Constantin (I.T.B.).

9 Echipa selecționată de hochei 
pe gheață a R. S. Cehoslovace a 
lntîlnit la Geneva o combinată al
cătuită din jucători canadieni 
profesioniști, care activează în 
rîndul echipelor elvețiene. Ho- 
cheiștii cehoslovaci au obținut 
victoria cu scorul de 4—0 (1—0; 
1—0; 2—0) prin punctele marcate 
de Vlach, Golonka, Bukac și Sven- 
tek.

9 Echipa de lupte clasice 
„Gwardia" Varșovia, aflată în tur
neu In U.R.S.S., a lntîlnit la Baku 
selecționata R.S.S. Azerbaidjene. 
Gazdele au cîștigat cu 51/»—2Vâ 
puncte.

(Agerpres)

Tinerii muncitori; Vîntu 
Dumitru, Botez atu Dumitru 
și Deciu Luminița de la 
Uzinele de tractoare din 
Brașov sînt elevi la cursu
rile serale. Ing. Bâlan Du
mitru de la sectorul bloc- 
motor îi ajută deseori să 
rezolve unele probleme 

mai dificile.
Foto: S. NICULESCU

cAoaiK^o itieă muz i cală
uține opere lite
rare au atras mai 
mult atenția muzi
cienilor sau pic
torilor ca celebrul 
„Faust" al mare
lui poet german 

Goethe. Trăgîndu-și rădăcinile 
dintr-o seculară poveste popu
lară, primind o neasemuită 
formă literară în poemul lui 
Goethe (una dintre cele mai 
reprezentative lucrări ale unei 
epoci care a pregătit prăbuși
rea feudalismului) legenda lui 
Faust a inspirat intr-adevăr 
multe opere muzicale. Simfo
nia — „Faust" sau Mefisto- 
Vals de Liszt, oratoriul „Fa
ust" de Schumann, „Damnați
unea lui Faust" de Berlioz, 
opera „Faust" de Gounod și 
opera „Mefistofele" de Boito 
— iată doar cîteva dintre cele 
peste 20 de lucrări muzicale 
inspirate din zguduitorul mo
tiv faustian, care au fost scrise 
din primele decenii ale vea
cului trecut și pînă astăzi.

Călăuzit în permanență de 
dorința de a lărgi repertoriul 
orchestrelor noastre simfonice.

dirijorul Constantin Bugeanu 
ne prezintă săptămînă aceasta 
în fruntea filarmonicii bucu- 
reștene cea mai celebră dintre 
lucrările care au avut drept 
bază literară poemul lui Goe
the: legenda dramatică „Dam
națiunea lui Faust" de Hec
tor Berlioz.

Ilustru reprezentant al ro
mantismului francez (Dela
croix în pictură, Hugo în li
teratură și Berlioz în muzică,

cele mai diverse planuri — ca 
dirijor, compozitor, critic, — 
pentru o muzică mereu înnoi
toare la înălțimea unei epoci 
de necontenite transformări.

„Adevărata importanță a 
geniului lui Berlioz — scrie 
muzicologul Mircea. Nicolescu 
în interesanta monografie a- 
părută acum 
Editura 
căutată in revoluția produsă 
de el în muzică... Amploarea

cîtva timp în 
Muzicală — trebuie

printre cele mai cunoscute și 
mai interesante lucrări, ațin- 
gînd în multe locuri culmile 
inspirației și fanteziei berlio- 
ziene.

Compozitorul a zămislit lu
crarea în anul celebrului său 
turneu de concerte prin țările 
Europei Centrale. In Germa
nia, în patria lui Goethe, simte 
nevoia de a transpune în par
titură marele poem închinat 
lui Faust. La Viena, la Pra-

BERLIOZ: „DAMNAȚIUNEA LUI FAUST"
formează după celebra expre
sie a lui Theophlle Gautier — 
„trinitatea romantică") promo
tor al muzicii programatice 
(majoritatea lucrărilor sale au 
la bază argumente literare 
concrete) marele muzician 
francez a luptat necontenit 
pentru promovarea unei mu
zici noi, la înălțimea simfo
nismului beethovenian.

Intr-o viață agitată („un 
vulcan în erupție" spunea des
pre el unul dintre contempo
ranii săi) Berlioz a militat pe

sonoră a orchestrelor actuale, 
importanța coloritului orches
tral în muzica modernă, mu
zica programatică, varietatea 
ritmică și chiar apelul la ins
pirația folclorică, au fost ini
țiate de opera lui Berlioz 
și caracterizează compozițiile 
muzicale ale secolului XX. 
Școli întregi în muzică consi
deră pe Berlioz ca pe iniția
torul lor..."

In lungul șir al creațiilor 
compozitorului francez „Dam
națiunea lui Faust" se înscrie

ga notează cu febrilitate. La 
Pesta a schițat, de altfel, 
refrenul pentru celebra „Horă 
a țăranilor" din partea 1 a lu
crării. („Nu căutam ideile — 
scrie Berlioz în „Memorii" — 
le lăsăm singure și ele se 
prezentau în ordinea cea mai 
improvizată"). Revenit la Paris, 
Berlioz continuă și definiti
vează compoziția a cărei primă 
audiție a avut loc la 6 decem
brie 1846.

Tratînd liber poemul lui 
Goethe, Berlioz își scrie lu-

j deea s-a născut aici, 
pe șantierul uzinei, 
din entuziasmul ti
nerilor, care gălă
gioși și veseli, mun
cesc pentru înfrumu
sețarea uzinei. Toate

muncile necesare au fost făcute 
în întregime de tinerii organizați 
în brigăzi de muncă patriotică.

Fețele strungarilor, ale turnăto
rilor și montorilor erau vesele și 
îmbujorate. Alături de ei lucrau 
tinerele care n-au vrut să se lase 
maj prejos decît băieții. E doar 
o mîndrie să muncești pentru ca 
uzina care este scumpă tuturor să 
fie mai frumoasă.

— Și după ce terminăm aici ? 
întreba deodată Dumitru Gheor- 
ghe, strungar în seefia automate.

— Continuăm cu strîngerea fie
rului vechi, cu menținerea or- 
dinei și curățeniei în uzină, cu...

Vocile răspundeau în cor dar 
nici una nu îl satisfăcea parcă 
pe Dumitru Gheorghe.

— Astea nu-s de ajuns. Doar 
în orice uzină și fabrică finerii se 
constituie în brigăzi 
patriotică ori de cîte 
ori este 
organizează acțiuni 
de strîngere a fieru
lui vechi, îngrijesc 
parcurile din incinta 
uzinelor, amenajea
ză terenuri de sport. 
Să facem ceva mai 
mult.

Dumitru Gheorghe 
năr potrivif de statură, cu brațe 
vînjoase și neastîmpărate, mereu 
gafa să facă ceva. Este unul din
tre strungarii fruntași ai uzinei. 
Tinerii îl cunosc bine — l-au ales 
doar în comitetul U.T.M pe uzină 
și de aceea cînd vorbește îl as
cultă cu atenție

Și Dumitru nu-i dezamăgește. 
Vine întotdeauna cu idei îndrăz
nețe care sînt primite cu bucurie 
și entuziasm.

— Și ce-am putea să mai facem 
după ce terminăm aici tovarășe 
Dumitru ? II întrebă serios o fe
tișcană oacheșă.

— Păi, ce să vă spun ? Noi nu 
trăim numai în uzină. Și strada 
din fața uzinii, și drumul pînă a- 
casă și, am putea spune, tof orașul, 
este al nostru. Peste tof e cîte 
ceva de făcut.

— Și Dîmbovița-i a noastră, stri
gă cineva.

— Și Dîmbovița ! a răspuns cu 
mîndrie Dumitru. Uite, mă gîn- 
deam chiar să începem cu Dîm
bovița. Cu curățatul taluzurilor ei.

★

Problema curățirii taluzurilor 
Dîmboviței, pe porțiunea înveci
nată cu Uzinele ,,Timpuri noi" a 
fost discutată cu toată seriozitatea

de muncă

nevoie,

Acțiuni de muncă 
patriotică ale 
tinerilor Uzinei 
„Timpuri noi"

este un fj-

în cadrul comitetului U.T.M. pa 
uzină. E o problemă de prestigiu 
pentru tinerii de la „Timpuri noi" 
pentru că este — cum s-ar spune 
— „în raza lor de aefiune".

S-a hotărît să se ia legătura cu 
Sfatul popular al raionului Tudor 
Vladimirescu pentru procurarea 
uneltelor necesare.

In ziua stabilită peste 100 de 
tineri s-au adunat în curtea uzi
nei. înarmați cu greble, lopeți, 
sape, ei s-au constituit pe loc în- 
tr-o brigadă de muncă patriotică 
și au pornif |a lucru. Muncind cu 
entuziasm, finerii au reușit ca nu
mai in cîteva ore să schimbe fața 
taluzurilor Dîmboviței pe o por
țiune de cîteva sute de metri. Firi- 
șoarele verzi de iarbă își vor putea 
ridica acum, în voie, frunțile spre 
soare.

S-au evidenfiat în muncă strun
garul Gheorghe Stoiceiu și Ilie 
Velicu, Valeria Mincu și monfafo- 
rul Alexandru Glăvan, tehniciană

Florica Ghizdăreanu 
și, bineînfeles, strun
garul Dumitru Gheor
ghe.

Stînd de vorbă 
cu tovarășul Gheor
ghe Nifoiu, secreta
rul comitetului U.T.M, 
al Uzinelor „Tim

puri noi" am aflat că tinerii din 
uzină au răspuns într-un număr 
tot mai mare la chemările organi
zației U.T.M. de a participa la 
ac|iunile de muncă patriotică. Ei 
s-au constituit, ori de cîte orj a 
fost nevoie, în brigăzi care au e- 
fectuat numai în acest an peste 
10.000 de ore de muncă. în ca
drul acestora, tinerii de la „Tim
puri noi" au adunat peste 50 tone 
fier vechi, pentru turnătoria uzinei. 
Este un succes cu care, pe drept 
cuvînt, se pot mîndri,

— Dar avem încă multe de fă
cut, spune tovarășul Nifoiu. Am 
întocmit pentru aceasta un bogat 
plan de acțiune iar utemișfii sînt 
hotărîfi să participe cu toții, an- 
trenînd alături de ei fot mai mulți 
tineri, la îndeplinirea lui.

Ori de cîte 
vom organiza 
patriotică, care 
muncă întreaga
lui din uzina noastră.

ori va fi nevoie 
brigăzi de muncă 
vor antrena în 
masă a tineretul

VIOREL TONCEANU

Viitorii studenți se pregătesc
Elevii din clasa a Xl-a a Școlii 

medii „Decebal* din Deva acordă 
încă de pe acum o deosebită a- 
tenjie pregătirii pentru examenul 
de maturitate. în această școală 
sînt de pe acum organizate 
cursuri de pregătire la care parti-

cipă alături de elevii școlii un 
mare număr de tineri muncitori 
care în acest an își dau exame
nul de maturitate.

La cursurile acestea care sa 
desfășoară în fiecare duminică 
prezența este foarte bună. Viitorii 
studenți sînt ajutați în pregătirea 
lor de profesori de specialitate.

S. SPIREA

crarea în patru mari părți, 
căutând ca prin tratarea dra
matică, să apropie simfonia de 
genul operei.

In legenda dramatică a lui 
Berlioz, acțiunea se definește 
muzical, fără a fi necesare de
corurile sau jocurile de scenă. 
Imaginile lui Faust, Mefisto- 
fel, Margareta, întâmplările 
prin care ne poartă celebrul 
poem, prind viață prin urmă
rirea expresivității muzicii.

Bucurîndu-se de participarea 
unui grup de talentați soliști 
ai Filarmonicii „George Enes- 
cu“ (Emilia Petrescu, Ion Piso, 
Marius Rintzler și Alexandru 
Voinescu) interpretarea „Dam. 
națiunii" — care ocupă întreg 
programul acestui concert 
se înscrie drept un remarcabil 
eveniment muzical al stagiunii 
in curs, contribuind la înțele
gerea de către masele largi ale 
publicului a uneia din intere
santele lucrări ale veacului 
trecut.

IOSIF SAVA



Lucrările Comitetului

celor 18 state

pentru dezarmare
GENEVA 27 (Agerpres). 

— TASS transmite: După 
o întrerupere de trei zile, 
în sala de Consilii din 
Palatul Națiunilor de la Ge
neva s-au întrunit din nou 
delegații celor 17 țări partici
pante la lucrările Comitetului 
celor 18 pentru dezarmare.

La Geneva s-a așteptat cu 
un uriaș interes ședința din 
27 martie care a fost prezi
dată de Corneliu Mănescu, mi
nistrul Afacerilor Externe al 
R. P. Romîne. Aceasta a fost 
prima ședință de lucru a co
mitetului după încheierea 
discuției generale și după re
zolvarea problemelor care sta
bilesc principiile activității lui 
în viitor.

Primul a luat cuvîntul secre
tarul de Stat al S.U.A., 
D. Rusk, care a încercat să-i 
asigure pe membrii Comitetu
lui că S.U.A., după cum s-a 
exprimat el, vor cu adevărat 
să obțină dezarmarea genera
lă și totală și sînt decise să 
ducă cu răbdare tratative în 
acest scop.

Totodată, în cuvîntarea se
cretarului de Stat al S.U.A. 
atrage atenția faptul că în 
opoziție cu munca concretă 
asupra tratatului cu privire la 
dezarmarea generală și tota
lă, el a pus din nou pe pri
mul plan ideea unor măsuri 
parțiale.

Rusk a anunțat că S.U.A. 
intenționează să prezinte în 
curînd Comitetului programul 
său din 25 septembrie 1961 
într-o formă mai detaliată. 
Dar chiar astăzi secretarul de 
Stat al S.U.A. a insistat din 
nou asupra rezolvării unor 
probleme care, după cum a 
spus el, oferă o bază pentru 
un acord și îndeosebi a pro
blemei folosirii în comun a 
spațiului cosmic în scopuri 
pașnice.

A luat apoi cuvîntul mini
strul Afacerilor Externe al 
XJJLS.S., A. A. Gromîko. El 
a amintit că Comitetul a 
aprobat procedura care tre
buie urmată în cadrul lucră
rilor .viitoare și că s-a hotărît 
în unanimitate să se acorde 
atenția principală elaborării 
acordului cu privire la dezar
marea generală și totală.

Prin caracterul său, a con
tinuat A. A. Gromîko, hotărî
rea adoptată de noi se referă 
la procedura lucrărilor Comi
tetului, dar ar fi greșit să-i 
subapreciem importanța. Im
portanța ei constă în faptul că 
în fața Comitetului celor 18 
state a fost pua un țel clar.

Trebuie să urmăm cu fide
litate linia preconizată, fără a 
ne abate din drum și fără a 
pierde nici o clipă din vedere 
scopul principal — încheierea 
tratatului cu privire la dezar
marea generală și totală care 
ar elibera pentru totdeauna 
popoarele de povara înarmă
rilor șl totodată de primejdia 
războiului.

In memorandumul prezentat 
spre examinare Comitetului 
celor 18 state, guvernul so
vietic și-a exprimat convin
gerea profundă că problema 
dezarmării poate fi rezolvată 
dacă această dorință va fi, 
firește, manifestată de toate 
statele, îndeosebi de acelea 
care dispun de cele mai pu
ternice forțe armate și arma
mente. îndemnăm la aceasta 
pe toți participanții la trata
tive.

Arătînd că de acum înainte 
lucrările Comitetului trebuie 
să capete un caracter concret, 
activ, A. A. Gromîko a sub
liniat că, după cum au arătat 
discuțiile, această dorință este 
împărtășită și de ceilalți 
membri ai Comitetului. Putem 
să procedăm la examinare, 
capitol cu capitol, punct cu 
punct a propunerilor prezen
tate în Comitet. Se înțelege 
că rațional este ca această 
examinare să se facă pe baza 
unui document care cuprinde 
în modul cel mai deplin mă
surile de dezarmare și con
trol asupra dezarmării, stabi
lește clar ordinea înfăptuirii 
acestor măsuri, într-un cuvînt, 
prezintă tabloul cel mai com
plet și mai clar al întregului 
proces de dezarmare generală 
și totală, de la început și 
pînă la sfîrșit. Un asemenea 
document există deja la dis
poziția Comitetului — acesta 
este proiectul de tratat cu 
privire la dezarmarea genera
lă și totală sub un control 
internațional riguros, prezen
tat de guvernul sovietic la 15 
martie.

Aceasta nu înseamnă de 
loc că se va acorda mai puți
nă atenție propunerilor celor
lalte delegații referitoare la 
dezarmarea generală și totală. 
Uniunea Sovietică, a subliniat 
reprezentantul U.R.S.S., inten
ționează să discute concomi
tent, în modul cel mai amă
nunțit, toate celelalte propu
neri referitoare la problemele 
examinate într-un stadiu sau 
altul al tratativelor cu ocazia 
discutării proiectului nostru.

A. A. Gromîko a comentat 
în amănunțime preambulul 
proiectului sovietic de tratat, 
subliniind că acordul cu pri
vire la dezarmarea generală 
și totală este un document de 
importanță istorică. Un aseme
nea acord, a spus el, ar marca 
o cotitură radicală în relațiile 
dintre state.

Principalele prevederi din 
preambulul proiectului de tra
tat, prezentat de guvernul so
vietic, a spus în continuare 
reprezentantul U.R.S.S., expri
mă ideea simplă și clară că. 
încheind tratatul cu privire la 
dezarmarea generală și totală, 
statele procedează în confor
mitate cu voința și aspirațiile

care cer să se în
de urgență dezar-

popoarelor 
făptuiască 
marea generală și totală. Ele 
reflectă convingerea generală 
că războiul nu poate și nu tre
buie să fie un mijloc de solu
ționare a litigiilor internațio
nale, că el trebuie să fie exclus 
pentru totdeauna din viața 
societății omenești.

Conținutul paragrafului al 
doilea al preambulului proiec
tului de tratat sovietic» a de
clarat A. A. Gromîko, cores
punde primului punct al prin
cipiilor de bază ale dezarmării 
generale și totale, stabilite de 
comun acord între UJLS.S. și 
S.U.A. și aprobate de Aduna
rea Generală a O.N.U.

Mulți, dacă nu toți miniștrii 
participanți în Comitet, au 
subliniat în cuvîntările lor 
necesitatea de a se obține în
lăturarea războiului, distruge
rea mijloacelor de ducere a 
războiului. Despre aceasta a 
vorbit și secretarul de Stat al 
S.U.A., domnul Rusk, arătînd 
că „noi trebuie să lichidăm 
mijloacele de distrugere". 
Despre aceasta a vorbit, de 
asemenea, ministrul Afacerilor 
Externe al Nigeriei, Wachuku, 
subliniind că „urmările ori
cărui război ar constitui o 
nenorocire generală pentru în
treaga omenire" și că „noi 
trebuie să elaborăm măsuri 
practice pentru a lichida răz
boiul și armamentele din lu
mea noastră și din societatea 
noastră".

A. A. Gromîko a constatat 
că, în acest fel, există un 
acord general asupra acestei 
și a altor prevederi ale pre
ambulului proiectului de tra
tat sovietic. Salvarea tuturor 
popoarelor de ororile războiu
lui reprezintă țelul nostru co
mun, recunoscut de noi încă 
în anul 1945 cu prilejul sem
nării Cartei O.N.U., a decla
rat el în continuare. Firește 
că el trebuie să figureze ca 
cea mai importantă prevedere 
în preambulul documentului 
pe care îl elaborează Comite
tul.

Constatăm cu satisfacție că 
considerentele noastre în a- 
ceastă privință coincid cu con
siderentele S.U.A., care în pro
punerile lor de dezarmare au 
considerat, de asemenea, ne
cesar să vorbească despre a- 
ceasta.

Reprezentantul sovietic și-a 
exprimat convingerea că toți 
membrii Comitetului vor fi de 
acord și cu ideea expusă în 
preambulul proiectului sovie
tic că dezarmarea generală și 
totală sub un strict control 
internațional este o cale si
gură și reală care duce la 
transpunerea in viață a visu
lui secular al omenirii — asi
gurarea unei păci veșnice și 
trainice pe păznint.

Ideea cuprinsă în acest 
preambul de a elibera omeni
rea de o irosire a muncii lip
site de sens pentru crearea 
armelor și a altor mijloace de 
exterminare a oamenilor și 
de a folosi toate resursele 
pentru asigurarea ridicării 
continue a bunăstării și a pro
gresului social-economic în 
toate țările din lume, a sub
liniat A. A. Gromîko, a figurat 
și în declarațiile reprezentan
ților Braziliei, Canadei, Ceho
slovaciei și ai altor țări.

Uniunea Sovietică consideră, 
și aceasta este oglindit în pro
iectul de tratat prezentat de 
noi, că o anumită parte din 
mijloacele care se vor elibera 
prin desființarea armatelor și 
încetarea producției de război, 
trebuie să fie destinate pen
tru acordarea de ajutor eco
nomic și tehnic țărilor slab 
dezvoltate din punct de ve
dere economic. în propunerile 
americane este menționată, de 
asemenea, ideea că 
națiunilor trebuie să 
sacrate progresului 
cultural și spiritual 
lui. El a arătat că, 
se vede, nu se ivesc nici un 
fel de greutăți pentru a se 
ajunge la un acord în ceea 
ce privește această prevedere 
a preambulului proiectului de 
tratat sovietic, precum și în 
ceea ce privește acea parte a 
lui în care se subliniază că 
este necesar ca relațiile din
tre state să se stabilească pe 
baza principiilor păcii, bunei 
vecinătăți, egalității în drep
turi a statelor și popoarelor, 
neamestecului, respectării in
dependenței și suveranității 
tuturor țărilor.

Cred, a adăugat A. A. Gro
mîko, că paragraful preambu
lului care confirmă prevederea 
incontestabilă că toți partici
pant la viitorul acord tre
buie să se călăuzească după 
țelurile și principiile Cartei 
O.N.U. este, de asemenea, ac
ceptabil pentru membrii co
mitetului.

Ultimul paragraf al pream
bulului consfințește hotărîrea 
statelor de a înfăptui fără în
târziere dezarmarea generală 
și totală sub un control inter
național strict și eficient și de 
a încheia în acest scop un tra
tat. Pentru aceasta am venit 
aici. Aceasta este sarcina pe 
care ne-au încredințat-o po
poarele.

Studierea cuvîntărilor rosti
te de membri comitetului, a 
spus A. A. Gromîko în în
cheiere, ne convinge că con
siderentele cu privire la țelu
rile și sarcinile acordului de 
dezarmare generală și totală 
expuse în cadrul Comitetului, 
și-au găsit o deplină oglindire 
în partea introductivă a pro
iectului de tratat. Constatăm, 
de asemenea, că o serie de 
puncte coincid într-o anumită 
măsură cu propunerile pre
zentate de S.U.A. la 25 sep-

resursele 
fie con- 
material, 
al omu- 
după cît

tembrie 1961. Aceasta coinci
de, de asemenea, cu unele 
considerente expuse în pre
zenta ședință de secretarul de 
Stat al S.U.A. și se referă la 
țelurile generale ale dezarmă
rii. Toate acestea înlesnesc ob
ținerea unui acord asupra a- 
cestui prim capitol al proiec
tului de tratat care trasează 
un țel clar și precis — dezar
marea generală și totală a 
statelor.

în fața Comitetului s-a creat 
posibilitatea de a face primul 
pas, de a pune prima cără
midă a acordului, și anume : 
de a adopta preambulul așa 
cum a fost propus în proiec
tul de tratat care se află în 
examinarea dv. După părerea 
noastră acest lucru s-ar putea 
face fără dezbateri îndelun
gate.

Apoi a vorbit Green, minis
trul Afacerilor Externe al 
Canadei. El a pus accentul 
principal pe necesitatea reali
zării grabnice a unui acord în 
problemele care, după părerea 
sa, prezintă elemente comune. 
Arătînd că trebuie să se în
ceapă cu problema spațiului 
cosmic, el a prezentat un scurt 
proiect de declarație în care se 
propune să se proclame folo
sirea Cosmosului exclusiv in 
scopuri pașnice.

S-a dat apoi cuvîntul lui 
V. David, ministrul Afaceri
lor Externe al Cehoslovaciei. 
Procedura adoptată de comun 
acord, a spus el. arată în mo
dul cel mai clar că principala 
problemă de pe ordinea de 
zi a Comitetului celor 18 este 
problema dezarmării generale 
și totale. Această procedură 
stabilește și ce documente tre
buie să fie luate ca bază în 
cursul examinării acestei pro
bleme principale.

Pentru ca lucrările Comite
tului să progreseze în ritm 
rapid, a continuat V. David, 
trebuie să se ia ca bază pro
iectul sovietic de tratat care 
reprezintă un tot realist bine 
elaborat, logic și organic.

întrucît lucrările noastre 
trebuie să ducă cît mai curînd 
la elaborarea unui tratat, a 
subliniat el, calea cea mai 
bună pe care o poate urma 
Comitetul ar fi să procedeze 
imediat la discutarea articol 
cu articol a proiectului sovie
tic de tratat.

Nu închidem ochii în fața 
greutăților, a spus în înche
iere V. David, dar sîntem con
vinși că se vor putea obține 
rezultate pozitive.

Lordul Home, ministrul A- 
facerilor Externe al Angli et, 
s-a solidarizat Intrutotul cu 
discursul lui Rusk, căutând în 
ace?asi tâmp să dea asigurări 
că Oeodentul iorere sincer 
dezarmarea.

Intr-o scur-â cuvirtare 
J. Wachuku, ministrul Aface
rilor Externe al Nigeriei, a ce
rut copreședinților să pregă
tească lista așa-numitelor mă
suri paralele supuse examină
rii care ar putea fi comple
tată de celelalte delegații.

K. Lukanov, ministrul Afa
cerilor Externe al Bulgariei,, 
care a luat apoi cuvîntul, a 
cerut să se înceapă imediat 
elaborarea proiectului de tra
tat cu privire la dezarmarea 
generală și totală. întrucît nici 
unul dintre vorbitori, a spus 
el, n-a avut nici un fel de 
obiecțiuni împotriva proiectu
lui sovietic de preambul la 
acest tratat, copreședinții ar 
putea fi însărcinați să pregă
tească încă pentru ședința 
viitoare proiectul stabilit de 
comun acord al preambulului 
acestui tratat.

Secretarul de Stat al S.U.A., 
Dean Rusk, care a luat ulte
rior cuvîntul, deși a declarat 
că delegația sa n-are obiec
țiuni serioase împotriva pro
iectului sovietic de preambul, 
a propus totuși să nu se gră
bească perfectarea lui, întru
cît, potrivit spuselor sale, ar 
fi oportun ca în acest proiect 
să se includă și alte cîteva 
prevederi.

Ultimul la ședința din 27 
martie a luat cuvîntul Carlo 
Russo, reprezentantul Italiei. 
El s-a declarat de acord cu 
punctele de vedere exprimate 
de D. Rusk și a sprijinit pro
punerea de a se începe imediat 
examinarea proiectului decla
rației cu privire la folosirea 
Cosmosului exclusiv în scopuri 
pașnice.

La sfîrșitul ședinței, Comite
tul celor 18 a hotărît să se în
trunească la 28 martie pentru 
a examina această problemă 
în calitate de Comitet pentru 
măsuri paralele.

DE PESTE
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MEMORANDUMUL
R.D. GERMANEGUVERNULUI

la

Centrul miner Tatabanya (R. P. Ungară) este în plina 
dezvoltare

Declarația comună 
a lui A. A. Gromîko 

și D. Rusk
GENEVA 27 (Agerpres). - 

TASS transmite declarația 
comună a ministrului Aface
rilor Externe al U.R.S.S., 
A. A. Gromîko, și secretaru
lui de Stat al S.U.A., D. Rusk: 

în legătură cu prezența lor 
la Geneva, pentru a participa 
la primele ședințe ale Comi
tetului celor 18 țări pentru 
dezarmare, miniștrii Afaceri
lor Externe ai U.R.S.S. și 
Statelor Unite au organizat o 
serie de întîlniri. consacrate 
discutării problemei ger
mane și a problemelor în le
gătură cu aceasta. Convor
birile lor au fost utile și sin
cere și a fost realizat un oa
recare progres în ce privește 
elucidarea domeniilor în ca^e 
există un acord și a domenii
lor în care există di veri

Ei au căzut de 
reia într-o ordine corespun
zătoare contactele după ce 
vor prezenta rapoarte guver
nelor lor și după ce se vor 
consulta cu aliații lor.

’enț£
acord să

GENEVA 27 (Agerpres). - Dr. 
Lothar Bolz, ministrul Afacerilor 
Externe al R.D.G. a trimis delega
țiilor fSrilor participante la lucră
rile Comitetului celor 18 state 
pentru dezarmare un memoran
dum a| guvernului Republicii De
mocrate Germane. în memoran
dum se spune că guvernul Repu
blicii Democrate Germane spriji
nă pe deplin rezoluția Adunării 
Generale a Organizatei Națiunilor 
Unite cerînd să nu se lărgească 
cercul statelor care posedă arma 
atomică și reafirmă că este 
pe deplin de acord cu pro
punerile guvernului Republicii 
Populare Polone cu privire
crearea unei zone denuclearizate 
care să cuprindă Republica Popu
lară Polonă, Republica Socialistă 
Cehoslovaca, Republica Democra
tă Germana și Republica Fede
rală Germană.

Ținînd seama de interesele po
porului german în ce privește asi
gurarea păcii, guvernul Republicii 
Democrate Germane ar saluta cu 
căldură, alături de guvernul Sue
diei, crearea unei zone denuclea
rizate, din care să facă parte nu

numai statele din Europa centrală, 
ci și din Europa de nord. El de
clară că este gata să-și asume 
încă de pe acum toate obligațiile 
ce decurg din aderarea la această 
zonă denuclearizată.

In interesele asigurării păcii 
pentru întregul popor german și 
pentru popoarele Europei, se 
spune în continuare în memoran
dum, guvernul Republicii Demo
crate Germane consideră că es*e 
cît se poate de necesar ca cele 
două state germane, în afară de 
obligațiile ce decurg din aparte
nența la zona denuclearizată, să-ji 
asume în plus obligația de a în
ceta înarmările și de a reduce 
forțele lor armale și armamen
tele.

Guvernul Republicii Democrate 
Germane consideră acceptabilă 
instituirea controlului special asu
pra lichidării tuturor tipurilor de 
armă nucleară și asupra reducerii 
forțelor armate clasice în cele 
două state germane. El consideră 
posibil ca controlul asupra dezar
mării în domeniul armei nucleare 
și a forțelor armate clasice să fie 
înfăptuif în ambele state germane 
de o comisie creată pe bază de 
paritate din reprezentanți ai orga
nizației Tratatului de la Varșovia 
și organizației pactului Atlanticu
lui de Nord.Declarația Ministerului 

Afacerilor Externe 
al U. R. S. S.

MOSCOVA 27 (Agerpres). 
TASS transmite : Ministerul 
Afacerilor Externe al U-R-S-S. 
a declarat la 27 martie că ac
țiunile guvernului francez în 
legătură cu recunoașterea de 
drept de către guvernul 
U.R.SS. a Guvernului Provi
zoriu al Republicii Algeria 
„nu pot fi considerate decit 
ca un pas îndreptat spre în
răutățirea relațiilor frar.co-so- 
vietice".

Vasili Kuznețov, ministrul 
ad-interim a1. Afacerilor Ex
terne al U.R.S.S. a primit pe 
ambasadorul francez la Mos
cova și i-a expus poziția Uni
unii Sovietice în problema al
geriană în legătură cu faptul 
că guvernul francez a încercat 
să prezinte recunoașterea de 
drept a Guvernului Provizoriu 
al Republicii Algeria ca un 
gest dtjșxrânos față de Franța 
Intr-o declarație a Ministerului 
Afacerilor Externe francez în 
legaturi cu aceasta. s-a spus 
că după părerea părții fran
ceze. menținerea relațiilor 
franco-sovietice la nivelul am
basadorilor, a devenit imposi
bilă și că ambasadorul Franței

U.R.S.S., Maurice Dejeanîn

din Algeria
ALGER 27 (Agerpres). — Agen

ția France Presse relatează că în 
după-amiaza zilei de marți, ele
mentele fasciste din O.A.S. au 
deschis din nou focul asupra car
tierului musulman din Oran, tră- 
gind timp de cîteva ore cu mor- 
tiere și aruncătoare de grenade.

In urma intervenției trupelor 
franceze teroriștii din O.A.S. au 
fost nevoiți să înceteze focul.

Pină în prezent nu se cunoaște 
numărul victimelor.

In sprijinul 
colaborării 
balcanice

ATENA 27 (Agerpres). - La 
Atena a avut loc o adunare 
publică consacrată recentei 
Consfătuiri de la Sofia a re
prezentanților comitetelor de 
colaborare balcanică.

Președintele Mișcării elene 
pentru înțelegere balcanică, 
fostul ministru S. Merkuris, 
a declarat că opinia publică 
din Grecia va depune eforturi 
pentru transformarea Balca
nilor într-o zonă a păcii și va 
cere guvernului grec să între
prindă acțiuni în acest dome
niu.

pp scurfYUTT^lPP scurt
VARȘOVIA. — O delegație de 

specialiști romini din industria 
chimică, condusă de tov. Mihail 
Florescu, ministrul Industriei, Pe
trolului și Chimiei din R. P. Ro- 
mînă, a vizitat timp de aproape 
două săptămlni R. P. Polonă.

In urma tratativelor care au 
avut loc între delegația romină și 
reprezentanții Ministerului Chimiei 
al R. P. Polone a fost semnat un 
protocol care stabilește sarcinile 
în domeniul extinderii și dezvol
tării colaborării dintre cele două 
țări.

RIO DE JANEIRO. — Comu
niștii brazilieni au sărbătorit cea 
de-a 40-a aniversare a partidului 
lor — detașamentul de frunte al 
clasei muncitoare și al tuturor oa
menilor muncii din Brazilia. Cu 
prilejul acestei aniversări, pe sta
dionul din orașul Niteroy a avut 
loc un miting la care au participat 
peste 5.000 de oameni.

re e

LONDRA. — Reprezentanții a 
peste 40 de țări, printre care R.P. 
Romină, s-au Întrunit, la 26 mar
tie, la Londra la cea de-a 3-a con- 
ierință internațională de luptă îm
potriva infectării apelor mărilor 
cu produse petroliere. Conferința 
va dura pînă la 13 aprilie.

PEKIN. La 27 martie s-a deschis 
la Pekin cea de-a treia sesiune a 
Adunării Reprezentanților Populari 
din întreaga Chină, a 
doua legislaturi.

Ciu En-lai, premierul 
lui de Stat a prezentat 
un raport cu privire la 
guvernului.

MOSCOVA. — în Uniunea So
vietică a fost elaborat un nou 
principiu și au fost calculate di
mensiunile unui uriaș accelerator 
de particule încărcate, uriaș a că
rui energie va depăși de zeci de 
ori energia oricăror acceleratoare 
cunoscute în știința modernă.

celei de-a

Consiliu- 
la ședință 
activitatea

economiei
WASHINGTON 27 (Ager

pres). — In ultimele două luni 
rezultatele obținute de econo
mia S.U.A. „au fost sub aștep
tări", a declarat președintele 
Kennedy într-o scrisoare a-

este chemat la Paris pentru 
consultări.

Guvernul sovietic a amintit 
că el consideră Guvernul Pro
vizoriu al Republicii Algeria 
drept „singurul exponent le
gal al voinței și intereselor 
poporului algerian, conducă
torul acestuia în lupta pentru 
eliberarea națională și inde
pendență".

Totodată guvernul U.R.S.S., 
avînd în vedere tratativele ofi
ciale dintre guvernul Franței 
și Guvernul Provizoriu al 
Republicii Algeria, a remarcat 
că și guvernul francez recu
noaște de fapt el însuși Gu
vernul Provizoriu al Republi
cii Algeria drept singurul re
prezentant plenipotențiar al 
poporului algerian.

Guvernul sovietic a decla
ra: că recunoașterea de către 
Uniunea Sovietica a Guvernu
lui Provizoria ai Republicii 
Algera nu este îndreptată 
cituși de puțin împotriva Fran
ței. .Ja Uniunea Sovietică s-a 
considerat întotdeauna că re
glementarea pașnică în Alge
ria pe calea tratativelor co
respunde intereselor naționale 
ale Franței și va contribui la 
însănătoșirea situației în a- 
ceastă importantă regiune a 
Africii".

In declarația Ministerului 
Afacerilor Externe al U.R.S.S. 
sînt puse întrebările: Pe ce 
bază guvernul francez pre
tinde la rolul de tutore față 
de țări și popoare, arogîndu-și 
dreptul de a stabili cine poate 
și cine nu trebuie să recu
noască noile state care și-au 
scuturat jugul dominației co
loniale ? Dorește oare într-a- 
devăr guvernul Franței să fie 
traduse cît mai grabnic în 
viață acordurile de la Evian, 
atunci cînd încearcă să limi
teze drepturile reprezentanți
lor legali ai poporului alge
rian ?

Guvernul sovietic a subli
niat că întreaga răspundere 
pentru înrăutățirea relațiilor 
dintre U.R.S.S. și Franța și 
pentru urmările ce decurg de 
aici revine guvernului francez.

40 de ani de la înființarea
U. T. C. din Polonia

din Pa- 
Științei 
ședință 
aniver-

După cum transmite 
agenția P.A.P. la 26 
martie a avut loc în 

Sala Congreselor 
latul Culturii și 
din Varșovia o 
festivă consacrată
sării a 40 de ani de la în

ființarea Uniunii Tinere
tului Comunist din Polo
nia. La ședința festivă au 
participat conducători ai 
partidului șt guvernului, 
reprezentanți ai 
Iui din ca pita, a 
foști conducători 
riști ci Uniunii
lui Comunist din Polonia,

finer etu- 
Poloniei, 
ți acti- 

Tineretu-

ai Uniunii Tineretului So
cialist, ai Uniunii Tinere
tului Sătesc și ai altor or
ganizații de tineret și ob
ștești din Polonia.

La ședință a luat cuvîn- 
tul Roman Zambrowski, 
membru al Biroului Poli
tic al C.C. al P.M.U.P. Ra
portul despre istoricul și 
activitatea Uniunii Tinere
tului și participarea la 
construirea socialismului în 
Polonia a fost prezentat 
de Marian Renke. prim- 
secretar al Uniunii Tinere
tului Socialist din R.P. Po
lonă.

intilniri prietenești

americane
dresată Comitetului pentru 
lucrări publice al Camerei Re
prezentanților.

După cum transmite agenția 
United Press International, in 
această scrisoare președintele 
S.U.A. cere Congresului să a- 
probe finanțarea unor lucrări 
de utilitate publică în regiu
nile care nu și-au revenit din 
declinul înregistrat de econo
mia americană în 1960-1961. 
Kennedy atrage atenția Con
gresului „să nu aștepte cu a- 
ceste alocații pînă cînd un 
alt declin va amenința econo
mia S.U.A.".

în scrisoare, Kennedy este 
nevoit să recunoască că „cele 
două recesiuni economice din 
ultimii cinci ani, întrerupte 
numai printr-o redresare in
completă și de scurtă durată, 
au dat naștere unor probleme 
serioase legate de șomajul de 
mari proporții și durată, pre
cum și calamităților economice 
în sute de centre populate în 
rîndurile tuturor păturilor 
populației țării. Din aceste 
centre populate fac parte ora
șe mari și mici, precum și lo
calități rurale".

în scrisoare se mai arată că 
de 12 luni sau chiar mai de 
mult, 106 centre populate 
sînt considerate regiuni cu un 
șomaj considerabiL în 958 
centre populate locuiește 38 la 
sută din populația țării, iar 
nivelul mediu al șomajului 
întrece cu 33 la sută cel în
registrat în restul țării.

ale tinerilor sovietici și americani

Z^n Statele Unite se 
află de mai bine de 
trei săptămîni un 

grup de tineri turiști so
vietici, alcătuit din repre
zentanți ai diferitelor re
publici sovietice, tineri 
profesori, ingineri, arhi- 
tecți, artiști, ziariști.

în cadrul unor convor
biri, tinerii americani au 
pus nenumărate întrebări 
turiștilor sovietici în legă
tură cu organizarea învă- 
țămîntului în Uniunea So
vietică, despre modul cum 
își petrec timpul liber și 
cum se distrează tinerii 
sovietici.

în timpul convorbirilor 
au fost abordate deseori 
și probleme internaționale, 
ca, de pildă, problemele 
păcii, dezarmării, interzi
cerii experiențelor nuclea
re, problema germană.

După cum a declarat la 
26 martie, în cadrul unei

conferințe de presă la 
Washington, conducătorul 
grupului de turiști sovie
tici, A. Șuhov, întîlnirile 
și convorbirile cu tinerii 
americani au demonstrat 
că majoritatea tinerilor a- 
mericani sînt îngrijorați 
de actuala încordare inter
națională, protestează îm
potriva hotărîrii guvernu
lui american de a se re
lua experiențele cu arma 
nucleară.

Tineretul american, la 
fel ca și tineretul sovietic, 
a spus A. Șuhov, năzuiește 
spre slăbirea încordării in
ternaționale, dorește să 
avem întîlniri mai dese in 
cadrul festivalurilor de 
tineret, congreselor, pe te
renuri sportive, să facem 
mai des schimb de vizite.

In vara aceasta, un grup 
de tineri americani vor 
sosi în Uniunea Sovietică 
într-o vizită de răspuns.

Evenimentele 
din Argentina

BUENOS AIRES 27 (Ager
pres). — Evenimentele din Ar
gentina se precipită. Președin
tele Frondizi a respins cate
goric cererea ce i-a fost pre
zentată de fostul președinte 
Pedro Aramburu, mediator al 
forțelor armate, de a demi
siona, și a format un nou gu
vern care a depus jurământul 
la 26 martie.

Ca urmare a acțiunii lui 
Frondizi, generalul Franklin 
Rawson, comandantul unei di
vizii de cavalerie din sudul 
provinciei Buenos Aires, a 
chemat toate celelalte unități 
militare la o rebeliune fățișă 
și la răsturnarea cu forța a 
președintelui.

Agențiile de presă subliniază 
situația grea în care se găseș
te președintele Frondizi,
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rimele trei luni ale 
acestui an au fost 
marcate de o pu
ternică intensifi
care a luptei stu
denților spanioli 
pentru drepturi și

libertăți democratice, împo
triva regimului franchist. In 
ciuda cenzuiii severe, insti
tuită de autorități, ecouri
le acestor acțiuni curajoase 
au pătruns pînă în paginile
ziarelor din Occident. Ele re
latează despre zeci de ares
tări în rîndurile studenților ca 
urmare a manifestațiilor și de
monstrațiilor antifranchiste or
ganizate de studenții din cen
trele universitare Madrid și 
Barcelona.

„La 20 ianuarie — a scris 
săptămînalul francez „TRIBU
NE DES NATIONS" — un co
locviu pe tema „Poetul în so
cietate" organizat la Faculta
tea de medicină din Barcelo
na *-a desfășurat intr-o at
mosferă extrem de încordată. 
Pe pereții facultății au apărut 
inscripții antiguvernamentale 
iar poliția a arestat mai mulți 
studenți. A doua zi toate ce
lelalte instituții universitare 
din oraș erau, la rindul lor, 
pline de inscripții antiguver
namentale. O delegație a stu
denților a mers la poliție pen

tru a protesta împotriva ares
tării colegilor lor".

Evenimentele s-au agravat 
în primele zile ale lunii fe
bruarie. După cum a scris 
„TRIBUNE DES NATIONS" ele 
au permis „exprimarea senti
mentelor de revoltă ale stu
denților față de regim". La 
Madrid, arestarea a doi stu
denți, membri ai Federației 
universitare democrate a stu
denților, a fost urmată de în
truniri în mai multe facultăți. 
Presa franceză subliniază că 
„sute de studenți au votat re
zoluții pentru a refuza sindi
catului oficial guvernamental, 
S.E.U., dreptul de a reprezen
ta tineretul universitar și pen
tru a propune înființarea unei 
„Asociații libere a studenți
lor*. Ca deobicei, aceste ac
țiuni au fost urmate de ares
tări operate de poliție.

Cele mai puternice demon
strații antifranchiste au avut 
însă loc la Barcelona. Aici, 
potrivit relatărilor ziarului en
glez „TIMES" „printre studen
ții Universității crește valul de 
proteste împotriva represiuni
lor poliției franchiste. Studen
ții organizează mereu demon
strații, cerînd ca colegii lor 
arestați de poliție să fie puși 
în libertate". La 20 februarie, 
relatează presa occidentală, 
pereții Facultății de medicină

din Barcelona au fost acop'e- 
riți de inscripții uriașe pe care 
se putea citi : „Democrație*, 
„Amnistie", „Jos Franco*. Por
tretul lui Franco care domina 
„Salonul de arte' al facultă
ții a dispărut și în locul lui 
a fost găsită o marionetă 
spînzurată de un stîlp. In a- 
ceeași zi, poliția a arestat în 
interiorul clădirii Universității 
doi studenți în științe, San
chez și Azmora, sub acuzația 
de a fi scris lozinci „subver
sive*. Cîteva ore mai tîrziu a 
fost arestat și Joaquin Samper, 
student la facultatea de litere.

Acțiunile represive ale po
liției nu au reușit însă să în- 
frîngă dîrzenia de luptă si 
solidaritatea studenților cu 
colegii lor arestați. „La 22 fe
bruarie — a scris ziarul vest- 
german „STUTTGARTER ZEI- 
TUNG" — pe via Layetana, 
una din pricipalele străzi ale 
Barcelonei, sute de studenți 
au demonstrat în fața sediului 
poliției. A doua zi, greva stu
denților a fost generală în fa
cultățile de medicină, econo
mie și litere. Clădirea Univer
sității a fost înconjurată de 
poliție pentru a împiedica alte 
demonstrații de stradă. Prin
tre studenți au fost difuzate 
manifeste semnate de „Fron
tul național din Catalonia".

Și din nou, o scurtă peri

oadă de „acalmie" care a 
fost urmată de alte manifes
tații de stradă în zilele de 1 
și 2 martie. Mulți dintre par- 
ticipanții la aceste demonstra
ții care au cerut punerea în 
libertate a colegilor lor ares
tați au fost aruncați, la rîn- 
dul lor, în închisori. „Măsuri
le de prevedere" ale autori
tăților nu au avut însă rezul
tatul scontat. „Agitația per
sistă în rîndurile studenților 
din Barcelona" — a scris de 
curînd ziarul francez „LE 
MONDE" care arată în același 
timp că „la mijlocul lunii 
martie în oraș au fost difu
zate manifeste în care sa cer 
libertăți democratice și sin
dicale și ca autoritățile să 
respecte cultura catalană". 
Aceste manifeste — adaugă 
ziarul — sînt semnate de 
„Mișcarea februarie 1962* și 
de Comitetul universitar de 
coordonare, grupare antifran- 
chistă, înființată în urmă cu 
doi ani care grupează deo
potrivă studenți catolici, stu
denți cu vederi socialiste și 
catalaniști.

După cum scrie „LE MON
DE" „autoritățile spaniole sînt 
foarte îngrijorate de intensifi
carea acțiunilor antifranchis- 
te ale studenților".

I. RETEGAN
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