
r\tvv'cte°*u \

\ ----- Proletari din toate {arile, unifî-vă!

, cinteia 
tineretului

Anul XVIII, seria II nr. 4004 4 PAGINI — 20 BXNI Sîmbătă 31 martie 1962

CU TOATE FORȚELE
ÎN CAMPANIA DE PRIMĂVARĂ!

Însâmînțeazâ
în multe gospodarii agricole 

colective din regiunea București 
a început însămînfarea florii-soa- 
relui. Colectiviștii folosesc expe
riența gospodăriilor agricole co
lective din raioanele Fetești, Ur- 
ziceni, Călărași și Slobozia, care 
au realizat anul trecut la acea
stă cultură producții la nivelul

floarea-soarelui
stabilit pentru anul 1965. Pent™ 
obfinerea unei recolte superioare, 
în acest an a fost pregătită din 
timp sămînfă din 
productivitate, iar 
parte a lucrărilor 
mecanizat.

soiuri de înaltă 
cea mai mare 

se efectuează

(Agerpres)

la toate
T n aceste zile, în fînăra
1 gospodărie colectivă din 

Găiseni, raionul Titu, se muncește 
cu însuflețire. Acolo unde e mai 
multă nevoie de ei, alături de 
vîrstnici, sînt prezenți și tinerii. 
Organizația U.T.M. îi mobilizează 
pe toți la muncă în fiecare zi. 
Ei au luat parte la defrișatul 
unor porțiuni cu mărăcini și au 
scos buturugi. în felul acesta co
lectiva a cîștigat 10 hectare de 
teren. Pentru a obține recolte cîf 
mai bogate, colectiviștii 
și vîrstnici 
cantități de

tineri
au transportat mari 

tarlalele

LA ARAT

po-
și la grădina de 

importan- 
îa re pa

la cu- 
și la se- 
Au fost

care vor fi însămînțate cu 
rumb, cartofi, 
legume. O contribuție 
tă au mai adus tinerii 
râtul utilajelor agricole, 
rățaful și stropitul livezii 
lecțiorvarea semințelor, 
prezenți și la amenajarea răsadni
țelor. Un aport prețios și-au adus 
tinerii la construirea maternității 
pentru 50 scroafe. Timpul fiind 
acum prielnic, s-a trecut cu toa
te forțele la însămînțatul celor 
179 ha destinate culturii din 
epoca I.

AL. BĂLGRADEANU

■<£

Sapaful și curățitul pomilor din livadă — iată una din lucrările 
pe care le execută în aceste zile colectiviștii din Pantelimon, raionul 

23 August — București.
Foto : AGERPRES
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Viata culturală 
a tineretului

întreaga secție
o școală

■ enfru a asigura în
deplinirea exem
plari a tuturor sar
cinilor de produc
ție, acțiune la care 
participă cu entu
ziasm toți cei peste

130 de tineri din secția noastră, 
una din condițiile esențiale o 
constituie perfecțio
narea continuă a pre
gătirii profesionale a 
muncitorilor, tehnicie
nilor și 
Tehnica 
tot mai 
noastră, 
sînt în 
produse 
nic.
condiții tehnice superioare, par. 
fițiparea tot mai activă la în
deplinirea indicilor de plan pre
supune ca toți muncitorii să cu
noască tot ceea ce este nou în 
tehnică, să-și îmbogățească con
tinuu cunoștințele profesionale. 
Aceasta este o cerință pe care 
o reclamă zi de zi producția.

Organizația U.T.M. din secfia 
lăcătușerie-montaj, îndrumată de 
comitetul U.T.M. pe uzină s-a 
preocupat de antrenarea tuturor 
tinerilor la forme cîf mai variate 
de ridicare a calificării organi
zate de conducerea administra
tivă și comitetul sindicatului în 
cadrul secfiei. Forma de bază

inginerilor, 
nouă pătrunde 
mult în uzina 
Au fost, 
curs de
cu un 

Executarea

Tribuna experienței înaintate 
privind pregătirea profesională 

a tinerilor muncitori
sau
asimilare noi 

înalf nivel teh- 
acesfora în

căreia i-am acordat o importanță 
deosebită, o constituie cursurile 
de ridicare a calificării. Și asta 
pentru că practica ne-a dovedit 
eficacitatea sporită a acestei 
forme de ridicare a calificării. 
Mulți tineri care au frecventat 
aceste cursuri și-au îmbogățit 
cunoștinfele profesionale situîn- 
du-se astăzi printre fruntașii 
secfiei în întrecerea pentru în
deplinirea sarcinilor de plan,

a angajamentelor luate, 
această formă sînt încadrați 
peste 60 la sută din numărul 
tinerilor din secția noastră care 
lucrează efectiv în producție. 
Repartizarea acestora în cercu
rile dâ ridicare a calificării s-a 
făcut în funcție de meseria și 
de gradul de pregătire pe care-l 

au. Au fost organiza
te astfel cinci cursuri 
diferențiate pe speci
ficul celor cinci atelie
re care compune sec
ția noastră.

Lecțiile cursurilor 
sînt pregătite și preda

te de ingineri cu o înaltă ca
lificare. Acestea cuprind no
țiuni strîns legate de spe
cificul fiecărui loc de muncă, 
de problemele pe care le 
ridica buna desfășurare a pro
cesului de producție. Așa, bună
oară, la atelierul unde se mon
tează unul dintre produsele fa
bricata la noi — convertizorul 
pentru instalațiile de foraj — 
tema „Trasarea, instrumente și 
sisteme de trasare” — a fost 
prezentată cursanților pe bază 
de exemple concrete. Tinerii au 
avut astfel prilejul să cunoască 
modul cum se face trasarea co
rectă a uneia dintre cele mai 
complicate piese ale converti- 
zorului. Procedîndu-$e astfel, 
eficacitatea lecțiilor a crescut 
simțitor, tinerii avînd posibilitatea 
să cunoască anumite procedee 
tehnice înaintate legate direct 
de produsele la care lucrează. 
Tot astfel sa procedează și în 
celelalte cursuri unde lecțiile 
cuprind noțiuni strîns legate de 
îmbunătățirea calității, creșterea 
productivității muncii și a redu
cerii prețului de cost.

Membrii biroului organizației 
U.T.M. participă la aceste cursuri 
și țin legătura permanentă cu 
lectorii respectivi. Aceasta dă 
posibilitatea să cunoaștem în 
permanență modul cum se des
fășoară aceste cursuri, nivelul la 
care se predau lecțiile și cum 
participă tinerii la seminarii. Pe 
baza observațiilor făcute se iau 
cele mai potrivite măsuri care 
să asigure mal buna pregătire

Cercetători geologi la peșteri 
Mezead.

Foto: E. POPPER

Consfătuire

in industria

(Continuare in pag. a 3-a)

foafe 
intrai 

colectiviști 
regiunea

terenurile cu 
în gospodărie 

din comuna 
Ploiești, s-au

După ee
Doftana 
la Sinaia, 
București
din raionul Negru Vodă, 
au vizitat Muzeul de istorie a 
partidului după care au făcut 
cu autocarele un tur al Ca

pitalei.

TRAIAN NEGRUȘA 
secretar al comitetului U.T.M., 

secția, lăcătușerie-montaj, 
Uzinele „Hidromecanica", 

Brașov
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50

cu

Cadre calificateFoto : N. STELORIAN
N. COSTEA

Nu pe 
care au 
noii 
Sfrejnic, -
făcut arături adînci de toamnă. 
Mecanizatorii din brigada condu
să de tînărul Niculae Gheorghe 
de la S.M.T. Bărcănești execută 
acum arături pe aceste tere
nuri. Repartizați pe terenurile 
tinerei gospodării colective, trac
toriștii folosesc fiecare oră bună 
de lucru. Muncind astfel, ei au 
reușit să faca arături adînci pe 
80 ha. în același timp au grăpat 
griul de pe 20 de hectare.

N-au trecut decît cîteva 
săptămîni de cînd la Tărlun- 
geni, în raionul Sfîntu Ghe
orghe, a luat ființă gospodă
ria colectivă în care a intrat 
tot satul. Noii colectiviști 
vor să obțină producții mari 
de pe ogoarele unite, încă 
din primul an. In aceste zile 
oamenii string, pentru a fi 
schimbate la bază, semințele 
necesare însămînțării a 
de hectare cu porumb, 260 
ha cu orzoaică, 500 ha 
cartofi și alte plante. Cei de 
pe atelaje — majoritatea ti
neri — transportă 
șăminte naturale pe 
iar cei de la grădină 
tesc răsadurile. Sub 
marea organizației de _ 
organizația U.T.M. îi mobili
zează acum pe tineri la toa
te acțiunile ce se desfășoară 
în colectivă. Odată cu prima 
zi bună 
vîrstnici, 
cîmp cu

ingră- 
cîmp, 

pregă- 
îndru- 
partid.

vizitat Muzeul 
și Muzeul Peleș de 
ieri au sosit la 

640 de colectiviști 
Ei

de panificație
La Ministerul Industriei A* 

limentare a avut loc vineri o 
consfătuire cu cadrele de con
ducere din trusturile și între
prinderile de panificație, în 
cadrul căreia s-au analizat re
zultatele obținute în ultimul 
timp pentru îmbunătățirea ca
lității și transportului plinii, 
pentru lărgirea sortimentelor 
de produse de panificație.

Din referatele și discuțiile 
purtate a reieșit că în urma 
aplicării rețetelor stabilite la 
Concursul pe țară pentru pli
nea de cea mai bună calitate, 
majoritatea întreprinderilor de 
panificație din țară și-au îm
bunătățit activitatea, realizînd 
în prezent pîine de mai bună 
calitate.

A fost îmbunătățit, de ase
menea, transportul plinii la 
centrele de desfacere.

Consfătuirea a subliniat ne
cesitatea generalizării metode
lor bune de lucru folosite de 
unitățile fruntașe în produce
rea pîinii, indicînd luarea în 
continuare a unor măsuri 
eficace pentru perfecționarea 
procesului de producție, ridi
carea calificării muncitorilor 
brutari și îmbunătățirea con
dițiilor igienico-sanitare la 
locurile de muncă.

(Agerpres)

de lucru, alături de 
tinerii vor ieși pe 

toate forțele.

Cu planul trimestrial îndeplinit
întreprinderile de pielărie, 

încălțăminte, marochinărie și 
articole din cauciuc și-au în
deplinit planul pe primul tri
mestru al acestui an cu 2 zile 
înainte de termen.

Pînă la sfirșitul lunii mar
tie, muncitorii din aceste fa
brici dau in plus față de pre
vederi mărfuri in valoare de 
10.C09.000 lei. In cursul prime
lor 3 luni ale anului au fost 
livrate, intre altele, suplimen
tar comerțului 10.000 perechi 
de încălțăminte din piele, 
3.000 perechi de încălțăminte 
din cauciuc, 8 tone de lino
leum, precum și o bogată ga-

mă de sortimente de maro c hi - 
nărie.

In centrul atenției între
prinderilor a stat îmbunătăți
rea continuă a calității produ
selor și creșterea numărului 
de sortimente. Au fost aplica
te o serie de noi tehnologii 
menite a contribui la realiza
rea unor obiecte mai aspec
tuoase și mai trainice. De ase
menea, au fost realizate circa 
500 de noi modele.

(Agerpres)

In aproape 100 de localități din 
regiunea București s-a desfășurat 
recent faza intercomunală a con
cursului regional al brigăzilor ar
tistice de agitație. La acest con
curs — organizat pentru prime 
data în regiune — au participat 
431 formalii artistice de amatori 
cu peste 5000 de interpreți.

Brigăzile artistice de agitație din 
comunele Potlogi, Jilavele, Peretu, 
Vidra și altele se numără printre 
formațiile care au intrat în faza 
raională a concursului.

(Agerpres)
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pentru industria lemnului
Școlile tehnice și profesionale 

din fără pregătesc aproape 4.000 
de elevi pentru a lucra în noile 
combinate de industrializare a 
lemnului, care vor intra în func
țiune în anii următori. Ei învafă 
să mînuiască utilajele industriale 
complexe, de înaltă tehnicitate.

Noile cadre se adaugă la cei 
peste 15.000 de muncitori cu 
înaltă calificare, care au absol
vit școlile profesionale și tehnice 
din această ramură în anii tre- 
cuți. Un mare număr de munci
tori și-au însușit pregătirea pro-

la locul de producție, 
acest an vor fi califi—

fesională 
Numai în 
câți aproape 8.000 de muncitori.

O atenție deosebită se acordă 
și formării de cadre cu pregătire 
superioară. Din 1948 și pînă în 
prezent pentru economia fores
tieră și industria lemnului au fost 
pregătiți 2750 de ingineri, în timp 
ce înainte de eliberarea țării, Fa
cultatea de silvicultură din Bucu
rești, singura din țară, era absol
vită anual abia de 30 de ingineri.

(Agerpres)

Mecanizarea 
pe șantiere

„am hotărît L-AU ALES
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ECATERINA GHEORGHE

PLECĂM LA SATE"

PREȘEDINTE
AL G.A.C.

Gospodăriile agricole colective din raionul nostru, Rîmnicu Vîl
cea — unele mai vechi, altele foarte noi — trebuie să se dez
volte rapid, să obțină recolte mari, să asigure colectiviștilor un 

trai îmbelșugat. Aceasta înseamnă să-și organizeze științific toate 
sectoarele de producție, să lucreze pămîntul așa cum recomandă 
agrotehnica. Este nevoie, deci, ca în ajutorul lor să vină oamenii de 
specialitate, inginerii agronomi și zootehniști, medicii veterinari. Ca 
și alți colegi din țară, noi am înțeles această datorie a noastră. Am 
lucrat pînă acum tot pentru agricultură, însă în posturi administrative. 
Sîntem tineri, avem o mare putere de muncă, lată de ce am hotărît 
să mergem să lucrăm în gospodăriile colective, unde ni se deschide 
un larg cîmp de activitate practică. Vrem să-i ajutăm pe colectiviști 
să cunoască și să aplice agrotehnica în scopul obținerii unor recolte 
mari de pe fiecare hectar. Ne așteaptă, de asemenea, o muncă 
activă în tinerele livezi ale gospodăriilor colective care peste 2—3 ani 
trebuie să dea rod bogat. îi vom ajuta pe colectiviști să prefacă 
dealurile erodate în adevărate parcuri pomiviticole.

Pătrunși de adevărata menire a noastră, sîntem hotărîfi să contribuim 
cu tot elanul tineresc, cu toată capacitatea creatoare la înfăptuirea mă
rețelor sarcini trasate de partid agriculturii. Mergem să lucrăm acolo 
unde se hotărăște soarta producției, pe ogoare, în gospodăriile agri
cole colective.

ing. EMIL FOTA — șeful secției agricole a 
Sfatului popular raional Rm. Vîlcea, 
GHEORGHE BĂIANU, ing. MIHAI DĂNICEL, 
ing. ADAM GRIGORESCU, ing. VASILE ȚUR- 

CANU, ing. IORGU COVĂȘNEANU.

ing.

Inginerul agronom Ion Teșu a avut o muncă de răspundere la 
secția agricolă a Sfatului popular al regiunii Ploiești, dar s-a 
hotărît să meargă în gospodăria colectivă din Smeeni, raionul 

Buzău, pe care o cunoștea. Colectiviștii îl știau și l-au primit în 
mijlocul lor ca pe un prieten apropiat. In scurt timp, apreciindu-i ca
pacitatea de bun organizator, puterea de muncă, dragostea cu care 
îi ajută, l-au ales președintele gospodăriei. Acum tînărul inginer î?i 
pune în slujba înfloririi colectivei toate cunoștințele sale. Ajutat de 
organizația de partid, de colectiviști, el a pornit temeinic la treaba. 
A contribuit la buna organizare a brigăzilor și echipelor. Pe bri
gadieri și șefii de echipe — peste 20 sînt tineri — i-a înarmat cu 
primele cunoștințe de organizare a muncii. Timp de cîteva zile ei au 
primit noțiuni de normare a muncii, de lotizare a solului, de evidență 
primară, de geometrie plană. Din inițiativa inginerului au fost trimiși 
la cursuri de calificare, pe diferite perioade, brigadieri de cîmp, 
îngrijitori de animale și păsări. în continuare vor fi trimiși, prin 
rotație, alți colectiviști. Tînărul cu știința, care a venit pe ogor, pro
cedează așa pentru a-și crea un colectiv de colaboratori bine pre
gătiți cu ajutorul cărora să pună în aplicare tot ce e nou în agro
tehnică. Planul de producție pe acest an e bine întocmit, mobilizator. De 
pe 1.400 de hectare trebuie să obțină aproape 2.000 kg grîu la 
hectar, de pe alte 1.410 hectare — 2.700 kg porumb boabe la hectar, 
din care 200 hectare sînt destinate pentru 5.000 kg porumb boabe 
la hectar. La plantele tehnice sînt prevăzute, de asemenea, produc
ții mari. Datorită cunoștințelor inginerului, a muncii colectiviștilor de 
pe acum se pun bazele acestor producții. S-a făcut repartizarea tere
nului, s-au procurat aproape 100.000 kg din cele mai productive soiuri 
de sămînță, se continuă îngrășarea și pregătirea solului. Dezvoltarea 
sectorului zootehnic stă, de asemenea, în atenția colectiviștilor. încă 
din acest an, gospodăria va ajunge la 556 taurine din care 125 vaci 
cu lapte (producția de lapte —- 2.300 litri pe cap de vacă furajată)

EREMIA ERNEST CORINA GUILT

Șantierele Ministerului in
dustriei construcțiilor au fost 
înzestrate cu noi mașini și uti
laje moderne pentru mecani
zarea lucrărilor care necesită 
un volum mare de muncă. 
Printre acestea se numără 
autotransportatoare pentru 
ciment, buldozere, mașini tera- 
siere universale, săpătoare, 
încărcătoare mecanice etc. Ca 
urmare, în acest an se meca- 
nizează în întregime toate ope
rațiile grele de pe marile șan
tiere de construcție, ceea ce 
contribuie la reducerea prețu
lui de cost la unele lucrări.

Numai prin folosirea auto- 
transportatoarelor, de exem
plu, se reduce prețul de cost 
cu 30 lei pe fiecare tonă de 
ciment.

(Agerpres)

Spectacol în uzină
Ansamblul folcloric de cîn- 

tece și dansuri al Sfatului 
Popular al Capitalei a dat 
vineri după-amiază un spec
tacol la Uzinele „Semănătoa
rea" din București. Sutele de 
metalurgiști prezenți în sală 
au răsplătit cu aplauze pe in- 
terpreți,

In 2ilele următoare, o for
mație de muzică populară ro- 
mînească a ansamblului va da 
spectacole în fața sătenilor din 
comunele Comana și Cornetu 
din regiunea București.

(Agerpres)

1.076 ovine cu lînă fină și semifină, 878 porcine (100 scroafe și 200 
porci la îngrășat) 10.000 de păsări.

Inginerul le vede înfăptuite aevea. Pentru aceasta a cerut să 
lucreze aici. Punînd umărul alături de colectiviști, ajutîndu-i, el, omul 
cu știința este hotărît să contribuie cu toate forțele sale la înfăp
tuirea acestor planuri.

AICI E NEVOIE DE MINE!
N. BARBU

7~r remia Ernest e de un an inginer 
JJj lective din Confești, raionul Titu.

Profesia lui de inginer agronom

agronom al gospodăriei co-

i-a cerut

ACASĂ, ÎS GOSPODĂRIA
COLECTIVĂ...

Tyrcaterina Gheorghe a primit acum diploma de inginer agronom. 
Jjj Specialitatea aceasta îi cere să muncească alături de oamenii 

satelor, într-o gospodărie colectivă pe care s-o ajute în dez
voltarea ei.

Ea este bucuroasă că acum, în aceste zile, se află în mijlocul colec
tiviștilor din Braniștea, regiunea București, și munca ei de inginer 
agronom a început din plin. Intr-o lună de zile, de cînd se află 
aici, a avut timp să rezolve multe din atribuțiile ei și să simtă satis
facții pentru o muncă vie și interesantă. Se aștepta să aibă mult de 
lucru, și nu s-a înșelat. Cu greu își mai poate aminti tot ce-a reușit 
să facă în acest timp. Totuși, cunoașterea terenului (cele peste 1-000 
de hectare), pregătirea loturilor demonstrative, pregătirea răsadnițelor, 
a paturilor calde, planul de lucru la grădina de legume, procurarea 
seminfei de porumb, verificarea măsurilor luate pentru asigurarea 
unei producții de 5.000 kg porumb boabe la hectar pe 100 de hec
tare, ultimele 2 lecții la cursurile agrotehnice...

Important din toate e că în acest timp a cunoscut gospodăria, și-a 
dat seama ce linie de dezvoltare va avea, a cunoscut oamenii, ce va 
trebuie să-i învețe și știe că și ea va avea de învățat de la ei. Aici, 
în gospodărie, se simte cu adevărat acasă.

MIHAI CARANFIL

aici de la început 
o muncă intensă, i-a solicitat cunoștințele și priceperea. Și dacă la 
sfirșitul anului gospodăria a încheiat un bilanț bun, cu producții bune 
și cu venituri mari, este aici și munca zilnică a tînărului inginer.

— Gospodăria are perspective mari — povestește el. Se poate dez
volta aici în condiții bune zootehnia. Există și oameni pricepuți. 
Pentru că sîntem așezați lingă apa Dîmboviței și a Colentinei, legu
micultura poate să ia o mare dezvoltare. Ne-am gîndit și la un <az 
de pește. Putem în anii viitori să irigăm o parte din cultura porumbu
lui și a sfeclei de zahăr. Toate acestea sînt probleme care mă pre
ocupă. Avem de rezolvat multe lucruri și pentru toate, ca să fie făcute 
mai ......................
Simt

repede și mai bine, 
un fel de mîndrie că

Omul

trebuie să existe aici un inginer agronom, 
sînt eu inginerul acela I

C. MIHAI

cu un
c
cole
la G. A. C. „6 Martie" inginer 
agronom era fratele ei, Mi
hai Ghilf. în biroul președin
telui, de față cu acesta, fratele 
i-a predat sorei, Corina, totul 
ca la carte : „Ai 666 de hec
tare, 214 cu porumb, 232 cu 
grîu, 70 cu floarea soarelui..." l-a

comu- 
Bîrlad,

j înd a venit aici în 
na Bacani, raionul 
existau 5 gospodării agri-

! colective. La una din ele, 
G. A. C.

explicat apoi stadiul lucrărilor la 
fiecare cultură după care au ple
cat pe cîmp.

Și oamenii s-au învăfat repede 
cu ea. S-au obișnuit să o găsească 
în zori pe cîmp, iar serile aple
cată peste flacoanele din labora
torul improvizat, sau predînd la

PETRU ISPAS

(Continuare în pag. a 3-a)
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arca în nici o pri
măvară ca acea
sta nu s-a mani
festat la Casa ra
ională de cultură 
din Pașcani o

preocupare atît de intensă 
pentru problemele Ia ordinea 
zilei ale agriculturii. Și e fi
resc acest lucru. După în
cheierea colectivizării, pretu
tindeni în raion se fac pre- 
gătiri pentru lucrările agri- 
cole de primăvană, se înfăp-r 
tulesc indicațiile comitetului 
raional de partid în ceea ce 
privește organizarea muncii 
în noile gospodării colective 
și în cele care 
considerabil. Iar 
tură — ca for 
de îndruma
re metodică a 
muncii cultu
rale în satele 
raionului — 
este părtaș a- 
propiat al a- 
cestor preocu
pări.

Iată cîteva 
din elementele 
cele mai noi 
ale experienței 
sale. Pentru oa 
munca de îndrumare să se des
fășoare într-un mod mai orga
nizat, casa de cultură folosește 
șase dintre căminele cele mai 
bune din raion drept centre 
metodice. Aceasta înseamnă 
că, folosind forțele proprii și 
pe acelea ale căminului cultu
ral din comuna desemnată 
centru metodic, casa de cultu
ră inițiază pentru activul cul
tural din comunele apropiate 
manifestări care servesc drept 
modele concrete, instructive. 
La Mogoșești bunăoară, sute 
de colectiviști, cărora li s-au 
alăturat activiști culturali 
din alte comune șl sate, au 
asistat la un concurs „Cine 
știe, răspunde” cu tema: 
„Munca bine organizată în 
gospodăria colectivă — izvor 

bunăstare”. Tineri colec- 
ca Gheorghe Bereș, 

Costescu și Petru 
au dat răspunsuri

s-au mărit 
casa de cul-

perspectivele dezvoltării gos
podăriilor colective din raion, 
precum și lucrări de popu
larizare în legătură cu carac
teristicile organizării muncii 
în colectiv, astfel îneît, în ziua 
concursului, multor partici
panți aflați în sală nu le-ar 
fi fost prea greu să devină 
concurenți.

După desfășurarea concur
sului, cei de fața au fost in
vitați să asiste la o seară de 
poezie, pregătită cu sprijinul 
tinerilor artiști amatori din 
comună, avînd tema : „Poeții" 
noștri cîntă succesele și năzu
ințele colectiviștilor". La sfîr- 
șitul întregului program, ac
tiviștii culturali — gazde și 
oaspeți — au discutat împre-

fesor de științele naturii și 
un colectivist fruntaș) despre 
„Cum putem obține 5.000 kg 
porumb boabe la ha" și „Ca
litatea lucrărilor agricole de 
primăvară în gospodăria noa
stră colectivă". Seminariile 
raionale fiind pregătite nu 
într-o sală de ședințe, ci în 
satul nou, colectivizat, aproa
pe de locurile de muncă ale 
colectiviștilor, activitatea de 
îndrumare metodică a casei 
raionale de cultură cîștigă în 
eficiență.

Un mare volum de muncă 
al unei asemenea instituții 
este absorbit de problemele 
îndrumării formațiilor artis
tice din raion, în care sute 
și sute de colectiviști — în-

tate și brigăzile artistice de 
agitație din alte comune.

în fața casei raionale de 
cultură din Pașcani mai stau 
și alte posibilități, prin folo
sirea cărora activitatea ei se 
va apropia și mai mult de 
nivelul noilor cerințe ale 
muncii culturale la sate. Este 
de dorit ca, împreună cu co
mitetul raional U.T.M., ea să 
aibă mai mult în vedere ne
cesitatea organizării la cămi
nele culturale a unor acțiuni 
care să se adreseze mai direct 
tinerilor colectiviști. în toate 
comunele raionului sînt preo
cupări intense pentru dezvol
tarea sectorului zootehnic în 
G.A.C. Și 
prea mic

In actualitatea satului
Din experiența Casei raionale de cultură 

din Pașcani

de 
tiviști 
Floarea 
Bartic 
limpezi, amănunțite la între
bări despre căile sporirii pro
ducției la hectar pe ogoarele 
unite ale comunei Mogoșești, 
despre organizarea muncii în 
brigăzi și echipe, despre izvoa
rele de formare și creștere a 
fondului de bază etc. Trebuie 
spus că această manifestare, 
adresată în primul rînd tine
rilor colectiviști, a fost pre
gătită — ca și multe altele — 
printr-o colaborare strînsă în
tre comitetul raional U.T.M., 
casa de cultură și secția agri
colă a sfatului popular raio
nal. Tînărul inginer Iulian 
Ciopraga s-a deplasat în co
mună, a studiat condițiile na
turale și economice locale și 
a discutat îndelung cu concu- 
renții, cărora le-a recoman
dat broșuri agricole pentru ci
tit. Tot el a condus efectiv 
concursul. Comitetul comunal 
U.T.M. a fost îndrumat să răs- 
pîndească în rîndurile tine
rilor o foaie volantă despre

ună despre calitățile și lipsu
rile acțiunilor pregătite. Ulte
rior, în comune aparținînd a- 
celuiași centru metodic — ca 
de pildă, Mircești și Hălău- 
cești — s-au organizat acțiuni 
asemănătoare.

în prezent Casa de cultură 
ajută consiliile de conducere 
ale căminelor culturale să or
ganizeze manifestări culturale 
legate de diferite ramuri de 
producție ale gospodăriilor 
colective, de problemele prin
cipale ale desfășurării muncii 
tn colectiv. Tn ce fel poate 
reuși casa de cultură ca re
comandările sale să fie apli
cate în timp scurt de toți di
rectorii căminelor culturale 
din raion ? Fără îndoială că 
în primul rînd prin organi
zarea seminariilor raionale cu 
activiștii culturali. Tematica 
și locul de desfășurare a se
minariilor se stabilesc astfel 
îneît activiștii culturali să 
vină în contact nemijlocit cu 
experiența celor mai bune 
gospodării colective din raion 
și să învețe la fața locului 
cum să o popularizeze. Con
siliul de conducere al casei 
de cultură — din care face 
parte și Stănilă Stelian, 
secretar al comitetului raional 
U.T.M. — a propus ca recen
tul seminar cu activiștii cul
turali să-și desfășoare aplica
țiile practice în comuna Moț- 
ca. Acolo s-au pregătit două 
manifestări culturale: o con
sfătuire cu cititorii pe margi
nea cărților despre creșterea 
animalelor (consfătuire pregă
tită de un inginer zootehnist 
și continuată la locul de 
muncă al unor colectiviști 
fruntași din sectorul zooteh
nic al gospodăriei, unde s-a 
obținut anul trecut o produc
ție medie de 2.700 litri lapte 
de la fiecare vacă furajată) și 
un jurnal vorbit (susținut de 
un inginer agronom, un pro-

deosebi tineri — desfășoară o 
activitate de mare însemnă
tate educativă pentru consă
tenii lor și pentru ei înșiși. 
Comitetul raional U.T.M. și 
casa raională de cultură au 
luat măsuri comune, sub în
drumarea comitetului raional 
de partid, pentru a pune la 
îndemîna acestor formații re
pertoriul de care au nevoie 
în noua etapă de dezvoltare 
a agriculturii. Firește, această 
treabă nu se face doar trimi- 
țînd în satele raionului o listă 
de titluri de cîntece sau de 
piese de teatru. Iată de ce, cu 
sprijinul multor tineri din o- 
rașul Pașcani care activează 
în formațiile artistice ale sin
dicatelor și ale casei de cul
tură, aceasta a organizat în 
raion lecții-model, formațiile 
respective prezentînd progra
me în fața spectatorilor și a 
artiștilor amatori de la sate, 
după care au loc discuții în 
legătură cu înnoirea repertor 
riului și cu cele mai bune 
modalități de interpretare. La 
aceste lecții-model iau parte 
instructori artistici din toate 
satele comunei și din comu
nele apropiate.

Cu multă atenție sînt îndru
mate colectivele de creație 
ale brigăzilor artistice de agi
tație, domeniu de activitate în 
care repertoriul însuși este 
alcătuit pe plan local. Discu- 
tînd în amănunțime în comu
na Bălțați tematica pe care 
ar trebui s-o abordeze briga
da artistică de agitație a că
minului cultural, ținînd sea
ma și de sugestiile organiza
ției U.T.M. din comună, casa 
de cultură a ajutat concret a- 
ceastă formație să introducă 
operativ în programele sale 
unele momente din care reies 
preocupările tinerilor colec
tiviști pentru pregătirea însă- 
mînțărilor de primăvară. In 
chip asemănător au fost aju-

totuși un număr 
de tineri lucrează 

în prezent în 
această ramură 
de producție. 
Casa de cultu
ră n-a sesizat 
pînă acum ne
cesitatea sluji
rii acestui o- 
biectiv concret 
prin mijloace
le muncii cul
turale.

Mai trebuie 
spus că dău
nează mult 

muncii casei de cultură lipsa 
unei activități suficient de in
tense și operative a brigăzii 
sale artistice de agitație, che
mată să dea exemplu forma
țiilor similare din raion. Or, în 
timp ce în comunele amintite 
brigăzile artistice de agitație 
și-au și împrospătat progra
mul în lumina actualității sa
tului colectivizat, la casa ra
ională de cultură această 
muncă este abia în curs iar 
deplasări ale brigăzii sale în 
raion nu s-au mai organizat 
de mult.

Ținînd seama și de necesi
tatea înlăturării acestor nea
junsuri colectivul de muncă 
al casei raionale de cultură, 
cu sprijinul comitetului raio
nal U.T.M., va putea adăuga 
cît de curînd elemente noi 
experienței de pînă acum în 
îndrumarea muncii culturale 
la sate în sprijinul întăririi 
gospodăriilor colective.

T. GHEORGHIU

*

La căminul cultural din comuna Gîrbovi, raionul Urziceni : loniță 
Maria, solistă de muzică populară

Foto: N. STELORIAN

In sprijinul cititorilor
Bibliofeoa clubului 

centrai Săvineșfi își 
mărește necontenit nu
mărul cititorilor ; ea 
numără peste 400 de 
cititori care au citit 
numai în anul acesta 
peste 1.900 cărți.

Un mare interes a- 
cordă colectivul bi
bliotecii îndrumării și 
aprovizionării cu cărți 
a celor 13 biblioteci 
ale dormitoarelor și 
șantierelor, care-și 
desfășoară o bogată

activitate fiind frec
ventate de peste 550 
cititori.

Din rîndurile citito
rilor permanenți ai 
bibliotecii fac parte 
numeroși fruntași în 
producție, ca de pil
dă, mozaicarul Girarde 
loan, inginerul Mușat 
Aurel, zidarul Tir Ște
fan, operatorul meca
nic Cîmpeanu Vasile 
și alții. Dintre acțiu
nile de masă organi
zate de colectivul bi

bliotecii centrale, pu
tem cita seri literare 
închinate poeților Mi
hail Eminescu, Topîr- 
ceanu, Coșbuc, Maria 
Banuș și altora, la 
care au participat 730 
de cititori. De aseme
nea, s-au ținut recen
zii la diferite romane 
de actualitate, meda
lioane literare ele.

prieten

înt mulți tineri în co
muna Leordeni, ra
ionul Găiești, care 
au avut prilejul să 
cunoască bucuria ș: 
folosul lecturii unei 
cărți bune în urma

la concursul „Iubițiparticipării 
cartea**.

Dintre cei aproape 300 de ti
neri, cîți sînt în comună, mai bine 
de jumătate sînt purtători ai in
signei, cititori fruntași. Dar, la un 
moment dat, spre sfîrșitul anului 
trecut, comitetul U.T.M. pe comu
nă și membrii comisiei concursu
lui nu au mai dat atenția cuvenită 
pregătirii și celorlalți tineri pen
tru a deveni și ei purtători ai in
signei ..Prieten al cărții**. lată de 
ce, pe la începutul lunii ianua
rie, în cadrul unei adunări gene
rale, utemiștii au discutat despre 
necesitatea unei mai bune organi
zării a concursului, a antrenării tu
turor tinerilor la o lectură perma
nentă. Criticînd munca în salturi 
dusă de membrii comisiei ei au 
hotărît atunci ca toți tinerii din 
comună să devină purtători ai in
signei „Prieten al cărții". In acest 
scop, în comisia concursului au 
fost aleși, pe Ungă secretarul 
U.T.M., bibliotecara, cîteva cadre 
didactice, și tineri colectiviști, ci
titori fruntași. După această 
adunare, membrii comisiei au 
stat de vorbă cu tinerii care 
obișnuiau să citească puțin și spo
radic, le-au arătat importanța în
scrierii lor la concurs, foloasele 
pe care le aduce lectura metodi
că, organizată la sporirea cunoș
tințelor politice și de cultură ge
nerală. La bibliotecă și la sediul 
gospodăriei colective au fost afi
șate două panouri cu titlurile căr
ților ce trebuiau citite în vederea 
concursului-. Liste cu bibliografia 
concursului au fost afișate din 
vreme și la cercurile de citit.

Din discuțiile purtate cu grupuri 
de tineri, membrii comisiei și-au 
dat seama că pe Ungă 
care începuseră să citească 
todic, mai erau șl 
treceau

cei 
me- 
care

MArfa actorului* «e deprindă învățînd. Tineri muncitori, elevi ei Școlii populare de artă din ora- 
șul Ploiești, ascultă explicațiile regizorului.

Foto! H. STELORIAN

ION ONEA 
operator chimist

ARTIȘTI ANATORI

în timpul liber

ȘTEFAN MUNTEAN 
activist al Comitatului 
raional U.T.M. Luduș

U.TAU 
mare de 
e. S-a

în satul Hădăreni, cin raionul 
Luduș, după încheierea colectivi
zării agriculturii, căminul 
împreună cu organizația 
inițiază un număr și mai 
acțiuni cultural-educafa
acordat o atenție sporită îndeoseb 
atragerii cît mai multor tineri co
lectiviști In activitatea ariistică de 
amatori.

In ultima vreme, corul a învăța? 
noi cîntece despre patrie, despre 
par.d, despre gospodăria coec- 
trvi, fiind prezent ia șezărcriJe 
orgaruzare în setee învecinate — 
Chețanî, Luncani și altele. Noi șl 
noi tineri Înzestrați devin soliști ai 
Căminului. în cinstea celor mai

buni colectiviști din gospodăria 
colectivă „Unirea’’, care a cuprins 
laolaltă gospodăriile colective 
mici din satele Che/anl și Hădă- 
reni, tinerii soliști vocali inter
pretează deseori cîntece inspirate 
din viața nouă a satului. Recita
torii sînt și ei prezenfi la desele 
programe artistice care însoțesc 
conferințele, serile de întrebări șl 
răspunsuri și alte manifestări cul
turale în seri-inul întăririi econo- 
-ifco-organ.:ra*orke a gospodăriei 
colective.

Comifeful U.T.M. de la Combi
natul de îngrășăminte azotoase 
Roznov, se ocupă cu multă aten
ție de organizarea plăcuta și in
structivă a timpului liber al tine
retului. Dintre manifestările menite 
să contribuie la lărgirea orizontu
lui politic, cultural al tineretului 
amintim cîteva : expuneri pe teme 
ca ; prietenia dintre băieți și fete, 
interpreți de muzical populară și 
ușoară romînească, zborul în Cos
mos ; concursurile „Să cunoaștem 
meseria da operator chimist”, 
„Cine știe sport, răspunde” etc.

De asemenea, se organizează 
excursii (de curînd am mers în 
excursie pe Ceahlău), se fac vizi
onări colective la filme și la spec
tacole de teatru.

Un loc deosebit îl ocupă în ac
tivitatea educativă munca cu car
tea. 250 de tineri sînt înscriși la 
concursul „Iubiți cartea”} 100 din-

fre el poartă de acum Insigna 
„Prieten al cărții”. Dragostea ti
neretului pentru literatură este do
vedită și de faptul că 70 dintre 
tineri și-au alcătuit biblioteci per
sonale»

TEODOR STAVAR 
mecania

CONCURS „CINE
E seară. La căminul cultural djn 

comuna Movilița, raionul Urziceni, 
numeroșii participanți 
vîrstnici — 
începerea

Despre 
teva zile, 
întreaga 
emisiunea 
dioficare s-a anunțat un concurs

ȘTIE, RĂSPUNDE”

Crefu Daniel, elev în anul IU 
de la Școala populară de artă 
din Sibiu lucrează la o nouă 
compoziție dedicată colectiviș

tilor.

bliotecă sau pe la cercurile de 
citit. Alții, deși citeau unele cărți, 
se descurcau mai anevoie cînd 
erau solicitați sa discute pe mar
ginea celor citite, descriind sumar 
subiectul, reținînd puține lucruri 
din conținutul de idei a| unei 
cărți. Ținînd seama de această si
tuație, membrii comisiei concursu- ■ 
lui, cu sprijinul comitetului U.T.M. 
pe comună, au început să organi- M 
zeze șezători literare. Pînă în pre- 
zent au fost ținute șapte aseme-y 
nea șezători literare -în cadrul că-\ 
rora s-au prezentat diferite cărți, 
viața și opera unor scriitori, tinerii 
fiind antrenați în interesante dis
cuții pe marginea conținutului de 
idei, al mesajului și realizării ar
tistice a unor opere. Din inițiativa 
comitetului U.T.M. pe comună ca
drele didactice care conduc 
cercurile de citit au introdus în 
programul acestora ore speciale 
de pregătire a tinerilor în vede
rea concursului.

în acțiunile organizate în ve
derea concursului „Iubiți cartea” 
au fost antrenați, pe lingă cei 62 
de tineri din satul de centru al 
comunei Leordeni, și 19 tineri din 
Ciulnița, sat care aparține da a- 
ceasta comună. Datorită faptului 
că Ciulnița e aproape de centrul 
comunei, cei 19 tineri de aici au 
putut fi antrenați în toate acțiu
nile organizate de comitetul co
munal U.T.M. și comisia concursu- 
lui în sprijinul participanților la 
concursul „Iubiți cartea". Odată 
pe săptămînă cîte unul din mem
brii comisiei s-a deplasat în sa
tul vecin pentru a urmări și a în
druma îndeaproape lectura tine
rilor participanți. Rezultatul aces
tei activități este evident: în mo
mentul de față cei 19 tineri din 
Ciulnița, ca de altfel și cei din 
Leordeni, au parcurs cea mai mare 
parte a bibliografiei și în curînd 
vor putea susține discuțiile finale 
pentru a primi insigna „Prieten 
al cărții".

Nu același lucru se poate spune 
însă despre munca desfășurată de 
comitetul U.T.M. pe comună și co
misia concursului cu tinerii din 
satul Prundul. Printre cei 20 de 
tineri de aici doar opt sînt pur
tători ai insignei „Prieten al căr
ții". Anul acesta din rîndul lor 
alți șase tineri s-au înscris la 
concurs. Dar în afară de faptul că 
au fost puși în curent cu biblio
grafia concursului, comisia nu s-a 
mai ocupat nici înlr-un fel de ei. 
Membrii comitetului U.T.M. pe 
comună și cei ai comisiei con
cursului au mai scăpat din 
vedere încă un lucru foarte impor. 
tant. O parte din tinerii înscriși 
la concurs au parcurs bibliog a- 
fia necesară. Cu aceștia s-ar pu
tea deja 
nale. Dar, 
comitetului 
concursului 
neze odată pe toți tinerii înscriși. 
Se înțelege că aceasta nu e me
toda cea mai potrivită. Normal ar 
fl, așa cum a dovedit-o experi
ența altor organizații U.T.M. In a- 
ceasfă problemă, ca tinerii part>- 
dpanți să fie examinați in gru
puri mici, pe măsuri ce reușesc 
să parcurgă 
tivă. la felul 
au parcurs 
posibilitatea 
tura cu 
n-au terminat-o, 
mal temeinic.

Comitetul U.T.M. 
comisia concursului 
ia de urgență măsurile necesare 
pentru îndreptarea lipsurilor care 
mai există în ceea ce privește 
pregătirea tinerilor înscriși la 
concurs. Folosind forme diverse, 
interesante — seri literare, con
cursuri de ghicitori, medalioane, 
simpozioane etc — comisia con
cursului „Iubiți cartea" din a- 
ceastă comună trebuie să mun
cească în așa fel îneît hotărîrea 
adunării generale ca fiecare tî- 
năr din comună să fie un prieten 
al cărții, să se îndeplinească nu 
oricum ci printr-o temeinică mun
că educativă.

organiza discuțiile fi- 
inexplicabil, membrii 
U.T.M. și comisia 

au hotărît să-i exam -

bibliografia respec- 
aces*a tineri» crt 

bibliografia ar avea 
să-și continue lec- 

alte cărți, 
s-o

iar cei care 
parcurgi cît

pe comună, 
trebuie sa

FACEM AZI ?"

tineri*și 
așteaptă nerăbdători 

programului anunțat.
ca este vorba ? De cî- 
prin afișa răspîndite în 
comună, precum și la 
locală a stației de ra-

ceastă întrebare 
și-o pun adesea 
tinerii de la Uzi
nele „1 Mai**. Nu 
și-o pun insă pen
tru că le-ar fi 
greu să aleagă în

tre multele și variatele ac
țiuni oferite de club, în ore
le libere din săptămână. Dim
potrivă, la clubul uzinei de 
multe ori se anunță... liniște.

Și timpul liber — mai ales 
sîmbăta și duminica — se iro
sește. Tinerii sînt dornici 
să participe la acțiuni organi
zate la club. Micu Petre și 
Stoica Constanța sau Con
stantin Florica și Panai- 
tescu N. ar dori să alea
gă una, pe cea mai frumoasă, 
din acțiunile tinerești, educa
tive. Dar dacă nu-s, se mul
țumesc cu o plimbare de seară 
și, poate cu două bilete de la 
9-11 la film. Dar cîte seri să 
faci mereu același lucru ? Și 
de ce să nu te simți între ai 
tăi, între tovarășii de muncă? 
Cauze obiective ? Nici vorbă. 
Posibilități pentru organiza
rea timpului liber sînt. In 
primul rînd clubul, adevărat 
palat. Adăugați la sălile clu
bului uzinei — spațioase, bine 
înzestrate — acea sală vastă 
pentru spectacole și manifes
tări cu caracter de masă. 
Cineva remarcase: „Timp să 
fie pentru atîtea cîte avem 
aici". Dar aceste mijloace nu 
se folosesc din plin, nu există 
o preocupare permanentă pen
tru organizarea unor ac
țiuni variate, plăcute, care să-i 
atragă pe toți tinerii și set 
le umple cu folos timpul. E 
drept, uneori se intîmplă și 
așa: comitetul U.T.M. și co
misia culturală organizează

acțiuni la care vin peste 250 
de băieți și fete. De pildă, în 
februarie și martie s-au orga
nizat trei „joi ale tineretului**, 
la care au venit tineri mulți, 
bucuroși să petreacă îm
preună. In aceeași lună, fe
bruarie, un concert simfonic 
al filarmonicii a prilejuit con
statări îmbucurătoare, dar că
rora nu li s-a dat urmarea fi
rească : un număr mare de 
tineri, peste 200, au aplaudat 
îndelung piese de Mozart, Bi
zet, Haciaturian.

Trei „joi ale 
tineretului**, un 
concert și cîteva 
seri de dans, 
iată toate acțiu
nile „variate** o- 
(er.it e de comi
tetul U. T. M. 
în mai mult de 
zile la cîteva mii
De ce organizarea 
lui liber, așa cum și cît 
face, este destinată în spe
cial pentru joi, și nu și în res
tul zilelor din săptămînă ? 
De ce zilele de sîmbătă 
minică sînt „rezervate** 
pentru niște „seri de 
așa, ca să fie ?

Tînărul care iese 
din schimb și are o parte din 
zi liberă, are nevoie de pro
gram distractiv-educativ bine 
organizat la care să vină cu 
tragere de inimă.

Iată în acest sens rezul
tatele unei anchete sumare 
printre cițiva tineri de la scu-

lerie la întrebările: 1. Ce fa
ceți sîmbăta și duminica ? 2. 
Ce ați vrea să se organizeze 
pentru dv. in aceste zile ?

Oprea Avram, căsătorit, nu 
vine de obicei la club pentru 
că programul acestuia e me
reu cam același: șah, remy, 
tenis de masă. E firesc să în
trebe : „Vin cu soția; ce să 
fac; să joc doar șah și tenis ? 
Aș vrea un program variat, 
care să mă atragă. Și iată ce: 
sîntem mulți participanți la

Pentru ei timp liber există 
mai ales sîmbăta după-amiază 
și duminica. Adică tocmai zile 
care, de multe ori sînt „libere** 
de acțiuni organizate serios la 
clubul uzinei.

Stan Constantin : Multe din 
sugestiile Iul sînt identice cu 
cele dinainte. în plus : organi
zarea pe scară largă a vizio
nărilor în colectiv, seri desti
nate unor lecții de dans, mai 
multe 
cîștigă**

Cum își petrec timpul liber 
tinerii de la Uzinele 

„1 Mai*'-Ploiețti

lună deo
de tineri!

timpu- 
se

și du- 
doar 

dans",

zilnic

concursul „Iubiți cartea1*. Se 
pot organiza discuții pe mar
ginea unor cărți — și nu nea
părat sîmbăta sau duminica, 
ci și în celelalte zile, în orele 
libere. Apoi, aș dori mai multe 
concerte ; băieții vin bucuroși 
la ele. începe timpul favora
bil excursiilor, cite nu se pot 
organiza ?

La ultima „joie a tineretu
lui" au participat 250 de tineri 
iar ceilalți au rămas în afara 
acestei acțiuni. Dar dintr-o 
săptămână întreagă doar în
tr-o joi se poate organiza o 
seară plăcută ? Un număr 
foarte mare de tineri, 450, sînt 
elevi-seraliști, care lipsesc de 
la o asemenea joie pentru că 
au cursuri, teme de pregătit.

concursuri „Cine știe, 
pe teme profesionale.

Oancea Marin: 
joacă fotbal, dar 
asta e des
tul? Desigur 
că nu. Concur
surile sportive a- 
trag foarte mulți 
tineri dar sînt 
rare. Asemenea 

trebuie organizate la 
multe discipline 

la care să vină

acțiuni 
cît mai 
sportive 
numeroși participanți și spec
tatori. Dar nu este vorba 
numai de organizarea unor ac
țiuni la care cei mai mulți să 
fie spectatori, căci nenumăra
tele posibilități pe care le au 
i-a transformat pe tineri în a- 
devărați creatori, interpreți, 
concurenți. Ei nu se mulțumesc 
doar cu situația de spectatori, 
ci sînt dornici să contribuie în 
variate chipuri la realizarea 
atractivă a unor manifestări 
organizate în timpul liber. Ini
țiative entuziaste se nasc chiar 
în secții, într-o pauză scurtă, 
lingă mașina de lucru.

— Băieți, ce-ați zice de o

echipă de teatru aici la noi, în 
secție ?

— Hm! Știu eu, poate e prea 
mult...

— Da de ce? Timp bere
chet : sîmbătă după masă, plus 
duminica toată.

— Păi atunci, ce ziceți, îi 
dăm drumul ?

— Auzi vorbă ! Dacă ne „lu
struiești" tu, sigur că o să 
meargă.

Discuția aceasta a avut loc 
în secția sculărie centrală la 
începutul anului. Instructorul: 
Vasile Ion, mare amator de 
teatru, spectator și interpret 
pasionat. Așa a luat naștere 
echipa de teatru a secției, în 
care s-a înstăpînit un obicei 
cu o tradiție, dacă nu prea în
delungată în orice caz destul 
de trainică : băieții și fetele 
merg împreună la spectacole, 
apoi se încing dezbateri pe 
marginea piesei sau filmului. 
Iată deci doar o mărturie că 
pentru asemenea tineri nu 
există timp liber în înțelesul 
strict, așa cum nici în munca 
lor nu există „timpi morți".

Dar astfel de inițiative entu
ziaste, pline de dragoste pen
tru învățătură și educație mul
tilaterală. nu pot cuprinde în
tregul număr de tineri. Aces
tora, care rămîn în afara unor 
asemenea acțiuni, comitetul 
U.T.M. trebuie să le organizeze 
ocupații distractiv-educative.

Fiecare seară sau zi liberă 
trebuie folosită în scopul asi
gurării unui program perma
nent, în care dansul și cînte- 
cul, spectacolul și șezătoarea 
literară sau alte numeroase 
acțiuni să antreneze tineretul 
într-o necontenită activitate 
creatoare.

C. STANESCU

„Cine știe, răspunde". Pînă acum, 
locuitorii comunei au urmărit doar 
la radio asemenea concursuri. De 
data aceasta aveau sa fie de față, 
puteau să-i admire pe concurenți 
îndeaproape. Aceștia erau tineri 
din comună.

S-au prezentat cîteva fete șl 
asta n-a mirat pe nimeni ; con
cursul era Intitulat „Cărți și ero
ine”.

Rînd pe rînd, fetele au răspuns 
la întrebările examinatorului, cu
cerind — prin răspunsurile lor fru
moase — simpatia și 
spectatorilor.

Premiile 
colectiviste 
Vasile.

Foto i S. N1CULESCU
C. DIACONU

Seară culturală

aplauzele

au revenit 
Maria Disu

tinere/or 
și Valeria

ELENA ANTON
bibliotecară

Nu de mult, în co
muna Voicești, raio
nul Drăgășani, a 
loc o interesantă _ 
fă culturală. în fața 
oarticipanților — 
joritatea cursanji ai 
cercurilor agrotehnice 
*■ inginerul gospodă
riei colective a ținut 
o expunere despre 
importanța științei a- 
grotehnioe în obține
rea unor producții

avut 
sea-

ma-

sporite. Expunerea, în- 
sofită de material do
cumentar și bozată pe 
exemple concrete din 
munca fruntașilor gos
podăriei, i-a ajutat pe 
tineri la o mai bună 
sistematizare a celor 
studiate în cerc. în 
continuarea programu
lui, brigada artistică 
de agitație a susținut 
un frumos program cu 
aspecte luate din via-

fa gospodăriei, 
bineînțeles că nu 
lipsit nici dansul, 
semenea seri culturale 
vin în ajutorul tineri
lor din diferite sec
toare ale gospodăriei 
și comitetul comunal 
U.T.M. își propune să 
le organizeze cu pe
riodicitate.

$« 
a 

A-

GH. GRIGORE 
învățător.

La cercul de acordeon al Casei de cultură a sindicatelor din Craiova.
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La început de drum
în cercetarea științifica
ăsfoiam, mai acum 
o săptâmînă, un 
dosar cu scrisori 
primite in ultimii 
ani de la studenții 
aflați în practică, 
lată una dintre ele.

E trimisă de studenta Bogdan
Ana. „Activînd tn cercul de teh
nologia produselor chimiei or
ganice — scria ea — am îndră
cit munca de cercetare științifică. 
In practică însă am îndrăgit și 
munco în uzină. Colectivul uzi
nei m-a înconjurat cu dragoste. 
Uzina a devenit pentru mine do
meniul principal de aprofundare 
a celor 
punctul de plecare în 
viitoarei 
științific...**.

Citind scrisoarea am 
tresărire. Mi-am amintit 
murile trăite cu ani în urmă cînd 
eram și eu student. De multe ori 
încerc să compar viața studen
ților de azi cu aceea a studenți
lor din vremea mea. Bineînțeles 
că nu mă gîndesc niciodată la 
feciorii de bani gata, care ve
neau în facultate ca la petrecere, 
ci la fiii de oameni amărîti — 
intelectuali și funcționari săraci, 
meseriași, cîte odată muncitori și 
țărani. Cît de greu reușeau ei 
să pătrundă în facultate. Iar cînd 
pătrundeau, ca să învețe tre
buiau să biruie alte și alte greu
tăți. Cît despre legătura învăță- 
mîntului cu practica, despre o 
activitate științifică a studenților, 
nici nu putea fi vorba.

Și totuși, studenții din vremea 
mea își făureau visuri, aveau 
idealuri, năzuințe... Toate ace
stea nu durau însă decîf pînă la 
examenul de licență. Pentru că 
după trecerea acestuia, cei mai 
mulți dintre ei îngroșau rîndurile 
șomerilor intelectuali. O preocu
pare pentru asigurarea unui loc 
de muncă după terminarea 
diilor n-a existat niciodată 
trecut... Toate acestea au dispă
rut ca un vis urît și nu mai pot 
să reînvie. Pentru studenții de 
astăzi condițiile d© viață și d© 
studiu sînt fundamental deosebite 
de cele pe care le-am avut noi 
cu ani în urmă în regimul trecut. 
O mare parte dintre ei sînt bur
sieri ; marea majoritate petrece 
vacanțele în taberele de odihnă,

învățate în facultate,
alegerea 

cerculteme pentru

avut o 
de vre-

sh
in

Prof. univ. 
Corioian Drăgulateu 

membru corespondent 
al Academiei R.P.R., 

decan al Facultății de chimie 
industrială din Timișoara

feee numeroase excursii științifice 
pe cheltuiala statului. Profesorii 
îi îndrumă sistematic, cu dragoste, 
cu căldură și maximum de exi
gență pe cei ce-și fac astăzi 
ucenicia științifică.

îi privesc adesea pe studen
ții mei. Le urmăresc frunțile aple
cate asupra caietelor de notițe, 
atenția cu care ascultă toate pre
legerile. De multe ori m-am în
trebat : ce i-a determinat pe 
acești tineri să-și aleagă profe
siunea de inginer chimist ? în 
freGut profesiunea aceasta nu 
prea „renfa“. în țara noastră Cu 
o industrie chimică înapoiată, 
inginerul chimist nu avea căutare. 
A te dedica atunci acestei profe
siuni însemna să te angajezi «n- 
tr-o nesfîrșită luptă cu tot felul 
de greutăți și piedici. însemna 
să te pregătești pentru o serie 
întreagă de sacrificii. Dacă i-aș 
întreba însă asfăzi pe foți acești 
studenți ce i-a adus la facultate, 
în răspunsurile lor aș descifra 
dragostea pentru o specialitate 
care a căpătat o importanță deo
sebită în ansamblul economiei 
patriei. Industria chimică este 
una dintre ramurile care la în
drumările date de partid, s-a 
dezvoltat și continuă să se dez
volte într-un ritm fără prece
dent. Ei știu că toate cunoș
tințele dobîndite în facultate le 
vor fi deosebit de necesare. Știu 
ca vor fi utili, că patria are ne
voie de ei.

Cu cîfă mîndrie scrie studenta 
Bogdan Ana că va prezenta la 
cercul științific o lucrare bazată 
pe necesitățile uzinei în care își 
efectuează practica în producție. 
Cu cîtă mîndrie povestește stu
dentul Lascu Petre despre prima 
lui inovație. în practică la Com
binatul chimic din Baia Mare a 

deșeuri ie obținute 
i conțin 
bază în

---- o-----

Cabinete 
de medicină 

a muncii
Rețeaua de cabinete de medi- 

c*nă a muncii, formă nouă de 
s.stenfa medicală introdusă în 
ultima vreme, sporește în acest 
an cu încă 12 unități. Organi
zate în policlinicile marilor între- 
prinderi, aceste cabinete fac sfu- 
c > asupra proceselor de muncă 
și fiziologiei muncii în condițiile 
:rer;:e *n‘reDr;.3g(^or respec-

observat că 
din fabricarea plumbului 
și un element de I 
industria semiconductorilor. în ca
drul cercului d© „aparate pentru 
industria chimică" — condus de 
tovarășul profesor Zeno Grop* 
șanu, a prezentat o lucrare pe 
această temă. Lucrarea a fost 
foarte bună. Muncitorii Combina
tului: chimie din Baia Mare 
l-au felicitat din toată inima.

In munca de cercetare ‘Studefi* 
tul trebuie $3 fie orientat spre 
temele majore ale producției. 
Pentru că o lucrare, al 
rui apprt se ved© imediat 
ce a fost elaborată, dă mai 
tă satisfacție autorului care

sește în acest fapt cea mai mare 
răsplată pentru strădania sa. In 
felul acesta, interesul studenților 
penfru activitatea științifică crește 
considerabil. Tocmai de aceea 
cercurile științifice cele mai cău
tate de studenți sînt 
care orientarea justă 
de cercetare științifică 
tizează 
temelor 
practice ale producției, 
lucrări 
cercuri cunosc aplicarea imediată 
in producție; altele iau drumul 
verificărilor sau experiențelor mai 
largi. Alte cercetări duc la reali
zarea aparatelor care îmbogățesc 
astăzi baza materială a laboratoa
relor facultății.

Toate aceste cercuri au darul să 
dezvolte dragostea studenților 
pentru cercetarea științifică, Să-i 
obișnuiască încă din facultate cu 
această activitate. Mulți dintre in
ginerii chimiști de azi — care, la 
vremea lor, fiind studenți ai fa
cultății noastre, au făcut parte din 
cercurile științifice și au îndrăgit 
munca de cercetare — continuă 
și astăzi această activitate la lo
cul lor de producție. (Combinatul 
chimic Baia Mare, întreprinderea 
„Solventul** Timișoara, Baza Aca
demiei R.P.R. din Timișoara etc.). 
Cercetările inginerilor Voiceanu 
Radu, Krispin Ion, Bacaloglu 
Radu sînt deosebit de importan
te. Totodată ei dovedesc că o 
bogată activitate științifică se 
poate desfășura în orice între
prindere de producție și nu nu
mai în institutele de cercetări... 
Anul acesta O nouă promoție 
de ingineri va absolvi fa
cultatea. In pragul absolvirii, stu
denții ultimului an sînt cuprinși 
de un sentiment de bucurie. Ei 
știu că forțele, cunoștințele și 
priceperea lor sînt așteptate în- 
h-una din marile întreprinderi ale 
industriei noastre în plină dez
voltare. In aceste mari unități in
dustriale, viitorul absolvent, an
trenat în activitatea de organizare 
a producției, surprins de nouta
tea ce o va constitui pentru el 
munca cu oamenii, nu va trebui 
să uite nici un moment de preo
cupările 
deprins __ ____ . .
ucenicie științifică. Viitorul absol
vent va avea datoria să observe 
procesul de producție cu ochii o- 
mului de știință, să analizeze căile 
de rezolvare științifică a proble
melor practice, să aplic© soluții 
noi, să persevereze în introduce
rea lor.

In munca de cercetare științi
fică studenții sînt abia la înce
put de drunȚ; Acest drum va stră
bate însă hotarele științei, se va 
împleti cu fericirea muncii crea
toare, cu munca întregului popor 
care va face să înflorească mereu 
patria noastră socialistă.

acelea în 
a muncii 
se concre- 

sfrînsM a 
problemele 

Unele 
prezentate la aceste

în legătură 
abordate cu

științifice cu care l-au 
anii studenției, anii de

avea datoria să observe

t.ve.
Pentru asistența medițo-sani- 

tară fa locul de muncă funcțio
nează 90 de policlinici de între
prindere, 560 dispensare și 1-200 
puncte sanitare. In marile centre 
muncitorești există puternice 
complexe spitalicești prevăzute 
cu policlinici, spitale, dispensare, 
servicii de traumatologie și boli 
profesionale, stații auto de sal
vare și Aviasan, laboratoare de 
igienă industrială etc.

Condițiile de asistență medico- 
sanitară create în întreprinderile 
industriale, prin grija statului, si
tuează în prezent țara noastră 
printre statele cu indicii de mor
biditate și de incapacitate tem
porară de muncă cei mai scăzufi.

(Agerpres)
-----•-----

Omul 
cu știința 

(Urmare din pag. I-a)

cursul agrozootehnic, finind con
ferințe la căminul cultural.

Toamna, la toate culturile pla
nul de produefie a fost depășit. 
Dar încă din toamnă și mai ales 
după Consfătuirea de la Bucu
rești a țăranilor colectiviști, în 
toate cele 5 G.A.C.-uri a început 
să se discute cu aprindere unul 
și același lucru : „ce-ar fi să ne 
unim la un loc, să facem o sin
gură și puternică gospodărie 1".

A început pentru Corina Ghilț 
o nouă muncă, în care s-a avîntat, 
la îndemnul organizației de partid, 
cu toată pasiunea ei tinerească. 
Explica demonstrînd cu cifre, a- 
vantajele unificării, creionînd 
perspectivele, ajuilndu-i pe oa
meni să întrezărească *n viitor. 
Și iată că la începutul acestui an, 
unificarea celor cinci gospodă
rii colective a avyt loc.

Cînd am discutat cu Corina, tot 
ceea ce trebuia pregătit pentru 
campania de primăvară era pre
gătit : terenurile repartizate pe 
brigăzi și echipe, la fel și planul. 
Pe cele 180 de hectare de pe 
care urmează să se recolteze 5.000 
kg porumb boabe la hectar erau 
cărate cite 3 tone gunoi de grajd 
pe hectar ; sămînfa selecționată, 
uneltele pregătite...

Dar mai era ceva. Dorinfa de a 
contribui ca gospodăria să obțină 
venituri din ce în ce mai mari a 
născut în ea alte vise, de data 
aceasta cu perspective de reali
zare imediată.

...Se plimba cu mîinile la spa
te, dînd aparenfa unui om fără 
treabă, pe marginea iazului în
tins pe aproape 40 de hectare. 
Peste o lună, aici va pătrunde apa._ 
lazul va fi populat cu pește. Deci 
o nouă sursă de venituri pentru 
gospodărie. Dar numai afît ? Se 
oprea din loc în loc ca și cum ar 

:*semnat ceva pe pămîntul 
-ts moale : „Așadar, aici ar pu- 
-? «"'plasate 10—12 cotețe 

oăsări de apă. Le facem
- eventual prin mun- 

-i Tineretul ne poate
«pMl <*» ^nuf acesta am 

MS f—î0.000 de păsări 
p» aoă- Dao peaânj adăposturi la

■ - r ,,Es!e
•'ece'

Foto : AGERPRES

Halfi de fabricație a Fabricii 
de zahăr din Luduș — una 
din construcțiile industriale ri

dicate în ultimii ani.

împotriva discriminărilor in viața sportivă
O DECLARAȚIE a COMITETULUI INTERNAȚIONAL

OLIMPIC
30 (Agerpres). — 

acte 
comise împotriva 
R. D. Germană, cu

LAUSANNE __ v w , 
în legătură cu ultimele 

discriminatorii 
sportivilor din 
ocazia campionatelor mondiale 
de schi și hochei pe gheață, 
Comitetul internațional olimpic a 
dat publicității o declarafie sem
nată de președintele C.Î.O., Avery 
Brundage.

„Evenimentele petrecute re
cent în relațiile sportive interna
ționale sînt foarte regretabile — 
se scrie în declarație și pot avea 
serioase repercusiuni asupra vie
ții sportive internaționale și a 
Jocurilor Olimpice. Carta Olim-

— reamintește declarația
— interzice orice discrimi

nare rasială, politică, sau reli
gioasă. Principiile olimpice sînt 
recunoscute de 100 de țări afi
liate la C.I.O.

Opunîndu-se celor care caută 
să împiedice colaborarea sports- 

-va inîernfîționâfâ, C.I.O. a hofărît 
să nu mai acorde organizarea 
Jocurilor Olimpice unui oraș sau 
unei țări decîf cu condiția ca 
acestea să asigure liberul acces 
tuturor echipelor înscrise la corn-

petiție. C.I.O. propune federații
lor sportive internaționale să ac
ționeze în același sens. De aici 
va rezulta că marile competiții : 
campionate mondiale sau euro
pene, nu vor putea fi atribuite de 
cît țărilor său orașelor care vor 
acorda dreptul de intrare echi
pelor recunoscute sau afiliate la 
federații. Dacă aceste organiza
ții ale sportului amator nu au 
totdeauna mijloace practice de a 
traduce în viață regulamentele 
lor, ele pot exercita cel puțin o 
presiune de opinie publică, 
pentru a impune respectul prin
cipiilor fundamentale ale ideilor 
olimpice. Aceste principii pot 
contribui la o mai bună înțele
gere între 
unei lumi 
pașnice,

Lupte clasice
Astăzi, cu începere de la ora 18 

în sala Dinamo, echipa selecționa
tă de lupte clasice a Suediei își 
începe turneul în țara noastră în- 
tîlriind echipa R. P. Romîne. Echi
pa oaspete a deplasat la București 
cel mai de valoare lot în frunte 
cu medaliatul olimpic Edvin Ves- 
terbi, Jean Vassber și Bertil Nis- 
irom. In cursul zilei de vineri, an
trenorul echipei țării noastre Ion 
Corneanu, a definitivat formația, 
în ordinea categoriilor : D. Pîrvu- 
lescu, M. Cristea, I. Cernea, V. 
Bularca, I. Țăranu, Gh. Popovici. 
N. Marținescu și Gh. Marton.

Sah

Primirea de către 
prețedinieîe 

Consiliului de Miniștri 
al R. P. Romine, 

Ion Gheorghe Maurer, 
a ambasadorului 
Republicii Cuba

Vineri 30 martie 1962, pre
ședintele Consiliului de Mi
niștri al Republicii Populare 
Romîne, Ion Gheorghe Mau
rer, a primit în audiență de 
prezentare pe ambasadorul 
extraordinar și plenipotențiar 
al Republicii Cuba la Bucu
rești, Manuel Yepe Menendez.

A fost de față Eduard Me- 
zincescu, adjunct al ministru
lui Afacerilor Externe.

INFORMAȚII
Ambasada R. D. Germane la 

București a - organizat vineri 
dimineața o întîlnire cu re
dactori ai presei centrale.

Cu acest prilej, reprezen
tanți ai ambasadei au vorbit 
despre însemnătatea celei de-a 
15-a plenare a C.C. al P.S.U.G. 
și a documentului „Sarcina 
istorică a R. D. Germane și 
viitorul Germaniei“, aprobat de 
Consiliul Național al Frontu
lui Național al Germaniei 
Democrate.

★
Vineri a părăsit Capitala, 

îndreptîndu-se spre Praga 
dl. K. B. Ayensu, secretar al 
Adunării Naționale a 
blicii Ghana, care a 
țara n®astră pentru a 
forma asupra modului 
ganizare și funcționare 
rii Adunări Naționale.

(Agerpres)

Repu- 
vizitat 
se în
de or- 
a Ma-

Deschiderea expoziției americane 
de mase

în cercul de navomodele el Palatului Pionierilor din Capitală.
Foto : AGERPRES

popoare și 
mai fericite 
conchide

la crearea 
și mai 

declarafia

Ieri după-araiază au continuat 
10 din cele 13 partide întrerupte 
ale meciului de șah dintre echi
pele R. P. Romîne și R. P. Bul
garia. Scorul este de 9 */2—7 V2 
puncte în favoarea șahiștilor bul
gari. De remarcat că la prima 
masă campionul țării noastre, V. 
Ciocîltea, a realizat scorul de 
1 V2—x/2 puncte în fața campio
nului bulgar Nicola Pîdevski.

------------------------ :------ aa!.

Vineri la amiază a avut loc, 
în noua sală a Muzeului de 
Artă al R. P. Romîne, deschi
derea expoziției de mase plas
tice, organizată în cadrul a- 
ranjamentului de schimburi 
cultural-științifice între R. P. 
Romînă și

Cuvîntul 
fost rostit 
adjunct al
trie! Petrolului 
care a subliniat printre 
tele însemnătatea dezvoltării 
schimburilor tehnico-științifi- 
ce între diferite țări și apor
tul pe care acestea îl aduc la 
o mai bună înțelegere și cu- 
noașt^re-uitre popoare.

S.U.A.
de deschidere a 
de Ion Deleanu, 
ministrului Indus- 

și Chimiei, 
al-

întreaga secție
(Urmare din pag l-a) serală. Este adevărat, 

te 40 de tineri, care 
cursurile școlii medii .. _ 
au posibilitatea să-și îmbogă
țească continuu cunoștințele teo
retice. Dar oare este suficient

(^gypres),

cei pes- 
urmează: 

serale,a tinerilor. Așa, de exemplu, se 
stă de vorbă cu tinerii care vin 
nepregătiți la lecții, întîrzie sau 
sînt neatenți în timpul expune- 
rrîor,“ rr“rs- -erpTreă efr esîe rfe-----ntrtnei U - secție—-««Nrtteă
dăunător acest lucru, afît pentru 
ei cît și pentru ceilalți. îmbucu
rător este fapta! ea astfet de ti
neri care mai vin nepregătiți 
sau absentează avem din ce în 
ce mai puțini.

Faptul că în ultimul timp 
ne-am preocupat îndeaproape 
de buna funcționare și conținu
tul cursurilor de ridicarea cali
ficării, interesul tinerilor penfru 
învățătură a crescut din ce în ce 
mai mult. Tot mai mulți tineri 
din secția noastră înțeleg ridi
carea calificării ca o necesitate 
zilnică așa cum sînt : Eugen Kiș, 
Pavel Dumitru, Vasile Deac, Pa
vel Moza, Nicolae Hovasi, Xelo- 
fon Lupu și mulți alții. Cum este 
și firesc, rezultatele obținute de 
aceștia în producție sînt dintre 
cele mai bune. Toți sînt fruntași 
în producție, iar lucrările execu
tate de ei sînt de cea mai buna 
calitate.

Acțiunea de ridicare a califi
cării a căpătai la noi un caracter 
tot mai larg. Paralel cu antrena
rea tinerilor la cursurile de ridi
care a calificării, organizația 
U.T.M. s-a ocupat îndeaproape 
de perfecționarea profesională și 
a celorlalți tineri, de exemplu, 
cei care sînt elevi la școala

zilnic se ridică noi și noi pro
bleme tehnice legate deJneseriaT 
de montor. Puteau i&Jtămînă a-:: 
cești tineri în urmă, cu pregă
tirea tehnică profesională ? De
sigur că nu. De aceea, în func
ție de timpul liber al acestora, 
am organizat o serie de expu
neri tehnice, legate direct de 
problemele specifice locului de 
muncă. Am urmărit prin aceasta 
ca tinerii seraliști să aibă posi
bilitatea de a-și îmbogă|i cu
noștințele profesionale cu no
țiuni tehnice noi, legate de pro
cesul tehnologic de montaj-tra- 
saj, ajusfaj, etanșeitate etc. De 
asemenea aceștia sînt atrași tot 
mai mult la demonstrațiile prac
tice ce sînt organizate cu con
cursul celor mai buni muncitori 
din secție.

Tot pentru tinerii muncitori 
sînt organizate periodic con
cursuri „Cine știe meserie, 
răspunde". în momentul de față 
pregătim un astfel de concurs. 
Peste 80 de tineri au primit te
matica respectivă și studiază ma
terialul bibliografic indicat de 
grupul de tineri ingineri care 
se ocupă de buna desfășurare 
a concursului. Pentru a spori

Spectacol Alecsandri
Teatrul Regional București 

are drept menire de căpetenie 
crearea unor spectacole pentru 
colectiviștii și 
regiune. Piese 
viața nouă 
colectiviștilor, 
clasice de largă accesibilita
te, piese de frunte ale drama
turgiei sovietice și universale 
contemporane — spre acest 
profil se îndreaptă tânărul tea
tru bucureștean.

Teatrul și-a început activi
tatea cu trei piese.

Prima dintre ele este „Tre
nul blindat" a lui V. S. Iva
nov, piesă vestită din „fondul 
de aur" al dramaturgiei so
vietice. Ea constituie debutul 
propriu-zis al teatrului. Cel 
de-al doilea spectacol cuplea
ză două vodeviluri ale bardu
lui de la Mircești: „Iașii-n 
carnaval" și „Millo director", 
iar cel de ai treilea este cu 
piesa „Îndrăzneala" de Gheor
ghe Vlad, o piesă de deplină 
actualitate, inspirată din viața 
nouă a colectiviștilor.

Cu aceste trei premiere con
siderăm începuturile artistice 
ale Teatrului regional Bucu
rești efectuate sub buni au- 
guri și îi urăm succese din ce 
în ce mai largi.

Cele două piese ale lui Alee 
sandri „Iașii-n carnaval" și 
„Millo director" readuc proble
ma genului scurt în teatru. 
Piesele condensate, (mai cu 
seamă cele într-un act) au încă 
o soartă de 
rile teatre 
încă piesele 
repertoriu 
concursurilor artistice de ama

muncitorii din 
inspirate din 

de la sate, a 
mai ales, piese

Cenușereasă. Ma
de stat consideră 
intr-un act drept 
rezervat numai

la Teatrul Regional
tori. S-a uitat că din două sau 
trei piese scurte se poate al
cătui un spectacol interesant, 
atractiv.

In ambele piese ale lui Alec
sandri satira este directă, lim
pede și incisivă. Oligarhia se
colului trecut este pusă la 
stâlpul infamiei fără nici un 
menajament. Aici își spune 
cuvîntul răspicat Alecsandri, 
revoluționarul pașoptist. Pa
razitismul, parvenitismul, de
magogia patriotardă, corupția 
sînt trecute prin focul necru
țător al unei satire intenționat 
îngroșate.

Țărănimea și celelalte pături 
sărace ale orașului sufereau 
de foame, dar boierii făceau 
carnavaluri parcă anume să 
sublinieze proverbul cu „Țara 
arde, iar baba se piaptănă". 
Beție, adultere, prilej de gran
domanie, de polițienism im
becil, iată ce ofereau carna
valurile. Aici, agerimea spiri
tului este de causticitate cara- 
gialească.

Cel de al doilea vodevil — 
„Millo director" — este în în
tregime un rechizitoriu la a- 
dresa parvenitismului. Aici 
toți vor să ajungă in Bucu
rești, pe posturi marcante.

De aici și mesajul piesei. Ca 
într-un veritabil insectar aris
tocratic, eroii piesei sînt în- 
fipți în ac șl imobilizați la 
locul cuvenit. Peste multe de
cenii „acel bard al poeziei, 
veșnic tânăr și ferice" care a 
fost Vaslle Alecsandri, ne ara
tă că epoca sa a fost sluțită

București
de tâlhari în frac sau în fire
turi boierești, iar spectatorul 
din sala nouă a Teatrului re
gional București știe că, peste 
aceste vremuri 
amintire, istoria a tras, total 
și iremediabil, cu buretele.

In regla lui Dinu Cernescu, 
inteligența și fantezia duc casă 
bună. La el, raportul dintre 
tradiție și inovație înclină 
spre inovație. E un modern dar

de veninoasă

dramatică
in sensul actual al cuvîntului: 
adică un om al ideilor con
temporaneității. In primul 
spectacol, regizorul fuge de 
baroc prin mișcarea sinusoi
dală a actorilor și printr-o 
cît mai deasă ieșire din sce
nă. Nici un actor nu stă în sce
nă figurativ și de prisos.

In celălalt spectacol (în „Mil
lo director") teatru de umbre, 
cu toată îndelungata-i tradiție 
este adus cu atâta frăgezime, 
incit pare abia inventat. Aici 
miza-n scenă este și mai bună 
și trebuie, fără nici un risc, 
folosit superlativul.

Dintre actori, fiecare piesă 
impune cite un protagonist 
care nu umbrește deloc jocul 
celorlalți actori, ci dimpotrivă, 
U ridică, și-l omogenizează.

ln „Iașii" descoperim un ac
tor de comedie cu virtuți pe 
linia unei fruste sincerități. 
Este vorba de Mihai Pălădes- 
cu. Actorul, deși tînăr, are 
personalitate și încă cu timbru 
bine distinct. El nu îngroașă, 
nu șarjează, ci dă replicilor 
savoare prin sublinierea nuan
țată a ideii. E, fără pic 
îndoială, un nou autentic 
lent în catalogul tinerilor 
tori de comedie.

Dincolo, adică în „Millo 
rector" capul de afiș, în sen
sul artistic al cuvîntului, îl 
face Angela Macri. Rînd pe 
rînd, energică și grațioasă, le
șinată de amorul pentru Bucu
rești, vicleană, romanțioasă, 
picantă, caraghioasă, resemna
tă, ea știe a surprinde tonul și 
semitonul gamei, cu artă și 
minuție.

Dorina Lazăr compune o 
Tarsiță de esență tragi-comică, 
cu subtilități și hazuri auten
tice, iar Dominic Stanca își 
impune un boier pitoresc, de 
farmec levantin, prin replică, 
fugă și solo-voce. Petre Drago
man este un Lunătescu al că
rui comic iese din disimularea 
sobrietății. E aici un joc ma
tur, de experiență a unor ani 
de activitate. Un talent de 
salutară apariție pe scenele 
bucureștene este tânărul actor 
Ion Marinescu. în interpreta
rea lui, Dinu trece cu price
pere, de la bonjuristul înmă-

de 
ta- 
ao

di-

nușat la omul de rînd, în cos
tum național, rostind firesc, 
într-un ton patetic reținut, re
chizitoriul lung și acid la a- 
dresa păpușilor de ceară ari
stocratică. Eugen Petrescu îl 
înțelege pe Millo într-un ton 
prestant, cu eleganță de cul
tură și nu de cabinet, deși in 
viitoarele spectacole el va tre
bui să acopere cu mișcarea o 
mai largă suprafață de scenă. 
Anda Caropol joacă o panto- 
mimă de fată alintată, pe pași 
mărunți de pension.

Ceilalți actori aduc aportul 
cuvenit spectacolului.

De remarcat că aici regia 
are buna inspirație de a vehi
cula cu parodii scenice, umbre 
de taină, caricaturi și mane
chine.

Decorurile lui Paul Bortnov- 
schi, practice pentru turnee, 
au meritul pestrițăriei de gust 
a epocii. Un efort de detalii 
în plus le-ar fi complectat va
loarea. Costumele lui Camillo 
Osorovitz, sînt de valoare 
certă ca și muzica datorată lui 
Timuș Alexandrescu.

Insistența cronicii asupra re
giei și actorilor se datorește 
și faptului (dar nu numai lui) 
că avem de-a face cu un spec
tacol tineresc, realizat aproape 
sută la sută de către tineri. 
Regia, costumele, covârșitoarea 
parte de actori sînt încă de 
vîrsta debutului. Această ti
nerețe se simte viu în spec
tacol și constituie una din 
calitățile sale de bază.

AL. ANDRIȚOIU

eficacitatea concursului, 
nerii să capete cît mai multe 
cunoștințe tehnice s-au format 
grupe de 8—-10 tineri care stu
diază sub supravegherea unui 
tînăr inginer. Ne-am propus ca

în doua sau trei etape, îmbogă
țind: pentru fiecare etapă mate- 
riaiub care trebuie studiat.

Problema îmbogățirii cunoș
tințelor profesionale nu se re
feră numai la tinerii muncitori. 
Ea privește în egală măsură pe 
ingineri, tehnicieni și maiștri. 
Practica a arătat că rezultatele 
cele mai bune în producție le 
obțin acei care nu se opresc la 
ceea ce le-a dat școala, ci stu
diază în permanență în funcție 
de cerințele producției, sînt la 
curent cu tot ceea ce este nou 
în tehnică. Pentru o parte din 
aceștia, pentru controlorii teh
nici de calitate au și fost orga
nizate forme de perfecționare a 
cunoștințelor profesionale. Cei 
8 tineri controlori tehnici din 
secția noastră au astfel prilejul 
să cunoască îndeaproape pro
cesele tehnologice, importanța 
fiecărui reper montat la un a- 
numit produs nou, instrumente 
și aparate de control etc.

Acțiunea de ridicare a califi
cării este o problemă complexă 
care cere organizației U.T.M. să 
desfășoare o muncă sistematică, 
permanentă pentru cuprinderea 
tuturor tinerilor în forme orga
nizate, potrivit specialității și 
experienței pe care o au. în 

această privință noi mai avem 
încă unele lucruri de rezolvat. 
Ne-am propus de pildă măsuri 
care să asigure participarea cu 
regularitate la cursurile de ridi
care a calificării, însușirea și 
folosirea cunoștințelor predate 
cîf și organizarea în continuare 
de forme cît mai atractive de 
perfecționare a pregătirii profe
sionale a tuturor categoriilor de 
tineri din secția noastră. Ceea 
ce ne bucură este faptul că ti
nerii au înțeles legătura strînsă 
ce există între continua ridicare 
a calificării și realizarea exem
plară a tuturor sarcinilor de plan 
și ca urmare participă cu însu
flețire la această acțiune.

plastice
în cuvîntul său, WiHiatn A. 

Crawford, ministrul S. U. A. 
la București, după ce a vorbit 
despre dezvoltarea industriei 
de mase plastice americane, 
oglindită și în această expozi
ție, a relevat contribuția aces
tei manifestări la cunoașterea 
și înțelegerea reciprocă.

La deschiderea expoziției au 
participat Vasile Dumitrescu, 
adjunct al ministrului Aface
rilor Externe, Constantin Pet- 
cu, vicepreședinte al Sfatului 
popular al Capitalei, Alexan
dru Buican, vicepreședinte al 
Institutului romîn pentru re
lațiile culturale cu străinăta
tea, funcționari superiori din 
Ministerul AfșSerilor Externe, 
Mipisterullnvățămîntului și 
Culturii, Ministerul Industriei 
Petrolului și Chimiei, Ministe
rul Comerțului, specialiști și 
ziariști.

Au fost prezenți șefi ai mi
siunilor diplomatice acreditați 
la București și alți membri ai 
corpului diplomatic. Au fost 

pnUljni» -
Legațieiși alți

S.U.A. la______ _ *1; precum și
C. $niâer, directorul expoziției 
americane de mase plastice.

(Agerpres)

A apărui:

Lupta de clasă
Organ teoretic și politic al 
Comitetului Central al Parti

dului Muncitoresc Romîn
Nr. 3 martie 1962

Revolu- 
contem-

SUMAR :

E. HUTIRA: Congresul ai 
XXII-lea al P.C.U.S. despre tre
cerea de la socialism la comu
nism.

EMANO1L FLORESCU ; Con
fortul, esteticul și economicul 
în construcția de locuințe.
DUMITRU POPESCU: Co

existența pașnică și lupta pen
tru progresul omenirii.

VALTER ROMAN: 
ția științifică-tehnică
porană și rolul ei în crearea 
bazei tehnice-materiale a so
cialismului și comunismului.

IANCU IONEL : Interesele 
obștești și cele personale în 
societatea socialistă.
NIHA1 NOV1COV : Studiul 
esteticii și critica literară.

CRITICĂ ȘI BIBLIOGRAFIE
BARBU SOLOMON, ION 

STĂNESCU : Pentru o tematică 
strîns legată de viața socială.

I. BOCH1Ș, I. IONESCU : Re
zolvarea cerințelor practicii — 
sarcină principală a muncii de 
cercetare științifică.
PE URMELE MATERIALELOR 

PUBLICATE
In legătruă cu articolele : 

„Pentru iolosirea cu mai multă 
eficiență a resurselor din in
dustrie" și „Predarea bazelor 
marxism-leninismului în școala 
medie".

Participați
la excursiile

organizate cu prilejul zilei
1 Mai

Oficiul Național de Turism .,Carpați‘•. Agenția București 
organizează cu prilejul zilei de 1 Mai excursii cu 
autocarele în cele mai pitorești localități turistice 
pe Valea Prahovei, Valea Oltului, Poiana 
pe alte itinerant

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

Victoriei nr. 112 tel. 15.74.11
tel. 14.08.00.

Brașov.

optime

trenul și 
din țară, 
Bicaz, și

Carpațî
și Bd. Republicii

din Cal.
nr. 68



DE PESTE Vizita delegației parlamentare
rommeHOTAR®

Lucrările Comitetului
celor 18 state pentru dezarmare

GENEVA 30. — Trimisul
special Agerpres, N. Puicea, 
transmite :

Ședința din 30 martie a 
Comitetului celor 18 state pen
tru dezarmare, desfășurată 
sub președinția lui V. A. Zo
rin, locțiitor al ministrului 
Afacerilor Externe al U.R.S.S., 
a fost una dintre cele mai 
lungi. Timp de aproape patru 
ore majoritatea delegaților au 
luat cuvîntul în legătură cu 
problemele aflate în discuție. 
Confruntarea punctelor de ve
dere a scos în relief faptul că 
țările socialiste se situează 
neabătut pe poziția de a se 
respecta acordurile de proce
dură încheiate și a se asigura 
discuțiilor un caracter con
cret. întrucît cel mai cuprin
zător document este proiectul 
de Tratat sovietic, discuțiile 
s-au purtat pe marginea ar
ticolului 1 din proiectul so
vietic de Tratat privind de
zarmarea generală și totală.

La ședință au luat cuvîntul 
reprezentanții U.R.S.S., S.U.A., 
Italiei, Poloniei, Braziliei, 
R.A.U., Romîniei, Angliei, Bul
gariei și Indiei.

Primul a luat cuvîntul V. A. 
Zorin, ca reprezentant al 
Uniunii Sovietice. El a subli
niat că s-a ajuns Ia o înțele
gere asupra procedurii formu
lării definitive a proiectului 
de preambul al viitorului Tra
tat cu privire Ia dezarmarea 
generală și totală și că pro
iectul de preambul, propus de 
Uniunea Sovietică, s-a bucu
rat de sprijin în ansamblu. 
Acum Comitetul este dator să 
treacă la examinarea concre
tă a altor prevederi ale vii
torului Tratat. în această or
dine de idei, V. A. Zorin a 
analizat în amănunțime arti
colul 1 al proiectului sovietic 
de Tratat cu privire la de
zarmarea generală și totală.

Destinația principală a a- 
cestui articol este de a de
termina amploarea măsurilor 
în domeniul dezarmării gene
rale și totale, de a stabili care 
este partea obligatorie, inte
grantă, a acești *- dezarmări, 
precum și de ’tSdjnon*ra în li
nii generah uquiaU.e în-

și totale.
Reprezenta vietic a

subliniat că p traducc-
cerea în viață a acordului cu 
privire Ia dezarmarea genera
lă și totală trebuie fixat un 
termen definit și concret. Gu
vernul sovietic, a spus el, con
sideră cu putință să se înfăp
tuiască întregul program dc 
dezarmare generală și totală, 
să se obțină lichidarea totală 
a mașinii de război a statelor 
în decurs de patru ani.

El a amintit că în cadrul 
discuției generale s-au citat și 
alte termene. Printre altele, 
șeful delegației Indiei, Menon, 
a arătat că guvernul Indiei a 
ajuns la concluzia că dezar
marea generală și totală poa
te fi înfăptuită în decurs de 
4-5 ani. Home, ministrul Afa
cerilor Externe al Marii Bri
tanii, a comunicat Comitetului 
că, după părerea delegației 
sale, care, în mod vădit, este 
împărtășită de delegația Sta
telor Unite, programul de de
zarmare generală și totală 
poate fi îndeplinit în 9 ani.

V. A. Zorin a constatat că 
în rîndurile tuturor delegații
lor există un acord general 
asupra faptului că trebuie fi
xat un termen definit, ferm 
și, pe măsura posibilităților, 
cît se poate de scurt pentru 
înfăptuirea dezarmării gene
rale și totale.

După ce a subliniat impor
tanța stabilirii clare și pre
cise în tratat a măsurilor 
principale pentru dezarmare, 
V. A. Zorin a arătat că gu
vernul sovietic, elaborîndu-șj 
proiectul, s-a ghidat după 
principiul asupra căruia s-a 
căzut de acord că dezarmarea 
trebuie să fie generală ^și to
tală. El a enumerat măsurile 
formulate în articolul 1 al 
proiectului sovietic. în conti
nuare vorbitorul a enumerat 
punct cu punct măsurile for
mulate în primul articol al 
proiectului sovietic. Subliniind 
însemnătatea acestor măsuri 
care prevăd, printre altele, 
dizolvarea tuturor forțelor ar
mate și interzicerea refacerii 
lor suia orice formă, interzi
cerea armelor nucleare, dis
trugerea și încetarea produc
ției tuturor mijloacelor desti
nate pentru transportarea la 
țintă a armei nucleare, des
ființarea bazelor militare si
tuate pe teritoriile altor țări, 
desființarea bazelor militare 
de pe teritoriile naționale, 
desființarea serviciului mili
tar etc., V. A. Zorin a decla
rat că aceste propuneri au 
găsit un ecou pozitiv în rîn
durile majorității delegațiilor 
Ia conferință și sînt conforme 
cu declarația comună de prin
cipii sovieto-americană.

Proiectul sovietic de tratat 
prevede, de asemenea, că 
dezarmarea trebuie să se în
făptuiască în trei etape conse-

cutive. Trecerea la etapa ur
mătoare se va înfăptui după 
ce organizația internațională 
pentru dezarmare va adopta 
hotărîrea care confirmă că 
măsurile etapei precedente au 
fost îndeplinite și efectuate și 
au fost pregătite măsurile de 
control necesare etapei urmă
toare.

In legătură cu acest punct, 
aș dori să subliniez doar un 
singur lucru și anume că in 
cursul discuției generale toate 
delegațiile au fost de acord că 
dezarmarea generală și totală 
trebuie să se înfăptuiască in 
trei etape.

Delegația sovietică, a de
clarat în încheiere V. A. Zorin, 
a lămurit încă un capitol din 
proiectul de tratat cu privire 
la dezarmarea generală și to
tală propus de ea. Compara
ția pe care am făcut-o a pro
iectului nostru cu principiile 
de bază ale dezarmării, ca Și 
cu programul de dezarmare 
al S.U.A., prezentat de pre
ședintele Kennedy la Aduna
rea Generală la 25 septembrie 
1961, arată că sîntem de acord 
asupra unei majorități conside
rabile de puncte și în orice caz 
există un acord principial în 
privința amploarei măsurilor 
de dezarmare și în privința 
metodelor lor de înfăptuire. 
De aceea, ar fi de dorit ca, ac- 
ționînd în spiritul de colaborare 
în care s-au desfășurat trata
tivele pînă în prezent, să se 
ajungă mai repede la un a- 
cord și asupra acestui capitol 
de tratat cu privire la dezar
mare, care stabilește obliga
țiile generale ale statelor pri
vind dezarmarea generală și 
totală.

In cursul discuției care s-a 
desfășurat apoi în Comitet, o 
serie de delegații au formulat 
observații și completări la pro
iectul articolului 1 al Tratatu
lui cu privire la dezarmarea 
generală și totală, prezentat 
de Uniunea Sovietică. Totuși, 
paralel cu o asemenea abor
dare concretă a rezolvării 
sarcinii ce stă în fața Comi
tetului, s-a manifestat, de ase
menea, tendința anumitor de
legații de a abate Comitetul 

proiectului de Tratat cu privi
re la dezarmare spre dezbateri 
nesfîrșite asupra unor pro
bleme izolate, fără legătură cu 
contextul general al proiectu
lui de Tratat.

Astfel, delegații S.U.A., An
gliei și Italiei, dînd asigurări 
că intenționează să studieze 
temeinic cuvîntarea de vineri 
a reprezentantului Uniunii 
Sovietice și să prezinte în .vii
torul cel mai apropiat obser
vațiile lor amănunțite pe mar
ginea acestei cuvîntări. au pre
tins în același timp că lucră
rile nemijlocite asupra proiec
tului de Tratat cu privire la 
dezarmarea generală și totală, 
adică tocmai lucrul pentru 
care s-a întrunit Comitetul, 
ar putea fi începute abia după 
rezolvarea fondului unor pro
bleme — după părerea lor — 
esențiale.

Reprezentantul S.U.A., 
pildă, a 
să obțină 
să nu se 
minarea
Tratat cu privire la dezarma
rea generală și totală, ci de 
probleme izolate, cum sînt în
cetarea experiențelor nucleare, 
controlul și verificarea. înfi
ințarea și activitatea viitoarei 
organizații internaționale de 
dezarmare.

Reprezentantul Italiei, deși 
a afirmat că nu mai dorește 
să reînceapă discuția gene
rală. a chemat pe delegați să 
se ocupe în primul rînd de 
elaborarea modalității de în
tocmire și a cadrului general 
al Tratatului sau a unor acor
duri separate de dezarmare 
generală și totală. Or, expe
riența îndelungată a tratati
velor asupra dezarmării ates
tă în mod vădit că încercările 
de a se rezolva în mod izolat 
diferitele probleme ale dezar
mării nu pot duce la rezul
tate pozitive. Singura cale 
practică cu putință spre un 
acord o constituie elaborarea 
unui tratat unitar cu privire 
la dezarmarea generală și to
tală.

Această idee a fost sublinia
tă de mai multe delegații care 
și-au exprimat îngrijorarea 
legitimă în legătură cu încer
cările reprezentanților puteri-

căutat 
ca 

ocupe 
proiectului

de 
din nou 
Comitetul 
de exa- 

de

lor occidentale de a reveni 
mereu la probleme procedu
rale deja rezolvate și, în spe
cial, de a impune Comitetului 
constituirea unui mare număr 
de subcomitete asupra diver
selor probleme.

Luind cuvintul, reprezentan
tul R. P. Romine George Ma- 
covescu, adjunct al ministru
lui Afacerilor Externe, a spus:

Delegația romînă constată 
că la numai o săptămină după 
ce la propunerea celor doi 
copreședinți s-a stabilit pro
cedura de urmat în Comitetul 
nostru, atenția ne este abă
tută de la problemele de fond 
asupra cărora ea ar trebui 
concentrată.

Acum este firesc — a spus 
vorbitorul în continuare — să 
examinăm art. 1 din proiec
tul sovietic, împreună cu toate 
propunerile referitoare la 
problemele cuprinse in acest 
articoL Și iată că ni se pro
pune să părăsim procedura 
simplă, normală, eficientă cu 
care am pornit la lucru și să 
adoptăm altă procedură, care 
implică riscul de a fărimița 
atenția și eforturile noastre.

Continuind cu procedura 
adoptată de Comitetul nostru, 
trecind la examinarea pas cu 
pas, articol cu articol a ma
terialelor supuse dezbaterilor, 
asigurăm muncii noastre un 
ritm operativ și 
autocontrol.

Avem destule 
fond de studiat, 
centrăm asupra lor. Să le exa
minăm pe rînd, și aceasta va 
fi cea mai bună garanție că 
toate problemele propuse a fi 
dezbătute vor ajunge să fie 
examinate la timp.

In continuare vorbitorul a 
spus : în acest stadiu al dez
baterilor noastre, delegația ro
mînă dorește să dea expresie 
nădejdii sale că se va găsi în 
Comitetul nostru calea nece
sară spre a se ajunge la un 
acord complet cu privire la 
toate chestiunile de procedu
ră, astfel încît timpul nostru 
să fie consacrat sarcinii prin
cipale : alcătuirea Tratatului 
de dezarmare generală și to
tală.

1 din proiectul sovietic de 
Tratat de dezarmare generală 
și totală, reprezentantul R. P. 
Romîne a spus :

Acest articol definește an
gajamentele statelor semnata
re cu privire la următoarele 
patru probleme: conținutul 
dezarmării generale și totale; 
natura, componența și înzes
trarea forțelor de poliție (sau 
miliție) necesare pentru secu
ritatea internă și menținerea 
păcii într-o lume dezarmată; 
succesiunea etapelor de dezar
mare și condițiile trecerii de 
la o etapă la alta și, în sfîr
șit, asigurarea în egală mă
sură a securității statelor în 
procesul de dezarmare.

în această fază a discuțiilor, 
delegația romînă nu-și pro
pune să se refere la fiecare 
din aceste probleme. Noi do
rim să ne precizăm poziția 
față de prima, cea mai impor
tantă din ele, și anume pro
blema conținutului dezarmă
rii.

Citind principiile declarației 
comune sovieto-americane din 
20 septembrie 1961, cu privire 
la tratativele pentru dezarma
rea generală și totală, dele
gatul romîn a spus : Dispunem 
astfel de un criteriu sigur, 
unanim acceptat, pentru apre
cierea justă a conținutului 
dezarmării generale și totale.

Studiind cu atenție preve
derile art. 1 din proiectul so
vietic de Tratat și comparîn- 
du-le cu dispozițiile citate din 
declarația comună, constatăm 
că ele corespund pe deplin a- 
cestor dispozițiuni.

După ce a reamintit conți
nutul art. 1 din proiectul so
vietic de Tratat, vorbitorul a 
adăugat: Nu există nici un 
element al conținutului dezar
mării, așa cum este precizat 
în declarația comună, care să 
nu se găsească în formularea 
clară a articolului la care ne 
referim. Ni se înfățișează ast
fel tabloul complet a ceea ce 
trebuie să reprezinte dezar
marea generală și totală. Gu
vernele și popoarele află în 
prevederile menționate răs
punsul cuprinzător la întreba
rea : care sînt obligațiile pe 
care trebuie să și le asume. 
Trăsătura caracteristică a a- 
cestei concepții despre dezar-

putința unui

probleme de 
Să ne con-

mare constă în aceea că pre
vede măsuri radicale, iar nu 
jumătăți de măsuri.

Pentru aceste motive dele
gația romînă se declară întru- 
lotul de acord cu art. 1 din 
proiectul sovietic de Tratat.

Noi am studiat cu atenție 
și propunerile americane din 
25 septembrie 1961. Aceasta 
ne-a permis să constatăm că 
toate prevederile documentu
lui american conform cu prin
cipiile declarației comune sînt 
incluse în ari. 1 din proiec
tul sovietic.

Observam că și în ceea ce 
privește celelalte probleme de 
care se ocupă art. 1 proiectul 
sovietic ține seamă de punctul 
de vedere exprimat de dele
gația S.U.A.

Faptul că prevederile art. 1 
corespund intrutotul princi
piilor declarației sovieto-ame- 
ricane, care a întrunit adeziu
nea unanimă a statelor mem
bre ale O.N.U., deschide per
spectiva acceptării lui de către 
Comitet

Ordinea lucrărilor Comite
tului a fost formulată, a de
clarat V. A. Zorin, care a luat 
a doua oară cuvintul la sfîr- 
șitul ședinței. Delegația sovie
tică — a spus V. A. Zorin — 
nu a sosit la Geneva pentru 
a participa la discuții gene
rale asupra problemelor izo
late, care n-au nimic comun 
cu proiectul de Tratat cu pri
vire la dezarmarea generală 
și totală.

Pentru ce, a spus el, să se 
dea la o parte tot ce se află 
pe masa tratativelor de la Ge
neva și să se încerce exami
narea unor probleme sepa
rate? Aceasta este o metodă 
defectuoasă, care nu a dat re
zultate pozitive în trecut, și 
nu le va da nici în prezent. 
Nu sîntem de acord să ne re
tragem documentul de pe a- 
ceastă masă. Sîntem hotărîți 
să examinăm și toate celelalte 
propuneri, inclusiv propune
rile americane din 25 septem
brie 1961, însă ele trebuie 
examinate după cum se pre
vede în ordinea stabilită de 
comun acord a lucrărilor Co
mitetului și de alte acorduri.

în încheiere, V. A. Zorin

bordarea concretă, bună, care 
s-a întrezărit în lucrările Co
mitetului în cadrul ședinței 
anterioare, va fi menținută și 
va îngădui Comitetului să 
aducă la îndeplinire sarcina 
ce i-a fost trasată.

Cu aceasta lucrările ședin
ței Comitetului au luat sfîr- 
șit. Următoarea ședință 
loc luni 2 aprilie.

are

GENEVA 30 (Agerpres). - 
La 30 martie, ministrul 
Afacerilor Externe al R. P. 
Romîne, Corneliu Mănescu, a 
primit la sediul Misiunii per
manente a R. P. Romîne la 
Geneva pe dr. J. Enrique 
Camejo-Argudin, ambasador, 
reprezentantul permanent al 
Cubei pe lîngă Oficiul euro
pean al Națiunilor Unite și al 
organizațiilor 
de la Geneva.

GENEVA 30 
La 30 martie 

cerilor Externe al R. P. Ro
mîne, Corneliu Mănescu, a 
primit la sediul Misiunii per
manente a R. P. Romîne la 
Geneva pe H. Grant, amba
sador, reprezentantul perma
nent al Ghanei pe lîngă Ofi
ciul European al Națiunilor 
Unite de la Geneva.

Internaționale

(Agerpres). — 
ministrul Afa-

NEW DELHI 30 (Agerpres). 
— Delegația Marii Adunări 
Naționale a R. P. Romîne, 
care-și continuă călătoria în 
India, este întâmpinată pretu
tindeni cu însuflețire și căl
dură.

în ziua de 28 martie, dele
gația a vizitat la Bombay, 
timp de peste două ore, Insti
tutul de cercetări atomice. în 
aceeași zi, delegația a vizitat 
clădirea Parlamentului statu
lui Maharashtra, unde a avut 
o întrevedere cu ministrul 
principal, Y. B. Chavan, cu 
președintele Adunării legisla
tive, P. Bharde, și cu vicepre
ședintele Consiliului legislativ, 
d-na Sipahimalani.

Miercuri segra, delegația, 
însoțită de ambasadorul R. P. 
Romîne la Delhi, Horațiu Ian- 
cu, a sosit cu avionul la Delhi. 
La aeroportul Palam, oas
peților li s-a făcut o primire 
deosebit de călduroasă. In în
tâmpinarea lor au venit Anant- 
hasayanam Ayyangar, preșe
dintele Camerei Populare a 
Parlamentului indian, membri 
ai parlamentului, reprezentanți 
ai altor instituții de stat, zia
riști, fotoreporteri. Au fost de 
față șefii unor misiuni diplo
matice acreditați la Delhi, 
precum și membrii Ambasadei
R. P. Romîne. Oaspeților le-au 
fost oferite ghirlande multico
lore. A. Ayyangar a urat de
legației parlamentare romîne 
bun sosit, evocînd în cuvinte 
calde zilele petrecute în țara 
noastră în urmă cu trei ani, 
cînd a condus delegația par
lamentară indiană care a vi
zitat R. P. Romînă. El și-a ex
primat convingerea că vizita 
de răspuns a delegației romî
ne va duce la întărirea pe mai 
departe a relațiilor de strînsă 
prietenie și colaborare romî
no-indiene. în cuvîntarea sa 
de răspuns, conducătorul de
legației romîne, acad. Stefan
S. Nicolau, a transmis parla
mentului și poporului indian 
un salut călduros din partea 
Marii Adunări Naționale și a 
poporului romîn, și s-a refe
rit pe larg la legăturile mul
tilaterale romîno-indiene, care 
se dezvoltă în spiritul coexis
tenței pașnice, în interesul 
ambelor popoare, al păcii și 
cooperării internaționale.

în dimineața zilei de joi, de
legația Marii Adunări Națio
nale a depus o coroană la 
Radjkat, unde se află memo
rialul lui Mahatma Gandhi. în 
continuare, membrii delega
ției au făcut vizite vicepreșe-

------ •-------

in India
dintelui Indiei și președintelui 
Camerei Superioare a parla
mentului, dr. S. Radhakrish- 
nan, precum și președintelui 
Camerei Populare, A. Ayyan
gar. întrevederile s-au desfă
șurat într-o atmosferă de cor
dialitate și prietenie. In cadrul 
convorbirilor care au avut loc, 
dr. S. Radhakrishnan a vorbit 
cu multă însuflețire despre 
vizita făcută în 1956 în țara 
noastră, de primirea de care 
s-a bucurat, de realizările ob
ținute în diferite domenii ale 
vieții economice și culturale. 
Referindu-se la relațiile în 
continuă dezvoltare romîno- 
indiene, vicepreședintele In
diei a subliniat, între altele 
Va rog să transmiteți poporu
lui și guvernului dv. că sîntem 
foarte recunoscători pentru a- 
jutorul pe care ni-l dau în 
dezvoltarea industriei petro
liere din India.

După aceste vizite, delegația 
a asistat, pe rînd, la lucrările 
celor două Camere ale parla
mentului indian și a vizitat 
clădirea parlamentului.

Conferința de presă 
a lui Kennedy

Răspunzînd la întrebarea 
dacă Statele Unite vor relua 
experiențele nucleare în at
mosferă, președintele a decla
rat că poziția guvernului ră
mîne aceeași, așa cum a for
mulat-o la 2 martie, adică 
S.U.A. intenționează să efec
tueze experiențe în aprilie.

Potrivit declarațiilor sale, 
Statele Unite tind spre tra
tative pentru a evita o si
tuație primejdioasă.

WASHINGTON 30 (Ager
pres). — La conferința de 
presă televizată din 29 mar
tie. președintele Kennedy, 
referindu-se la darea de sea
mă a secretarului de Stat, 
Rusk, cu privire la Conferin
ța de la Geneva a declarat 
că problema inspecției ar, fi 
piedica principală pe 
spre încheierea 
cu privire la 
experimentării 
cleare.

calea 
unui acord 
interzicerea 

armei nu

ț;

Expoziția de la Budapesta a celor mai bune lucrări ale tinerilor ar* 
hitecți. In fotografie : Pregătirea unor machete
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politica externă
a guvernului

Cea de-a doua Conferin
ță anuală a tinerilor 
socialiști va avea loc 

la Londra între 21 și 22 apri
lie.

Un număr de 22 de rezo
luții, din cele 24 care au fost 
incluse 
conferinței, 
politica 
englez 
dreapta 
rist

Tinerii socialiști din Lon
dra, Glasgow, Manchester, 
Coventry și din alte orașe 
cer cu hotărîre ca Anglia să 
renunțe la arma nucleară, să 
iasă din N.A.T.O., 
deze toate bazele 
străine aflate pe 
ei și să ducă o politică de 
neutralitate.

pe ordinea de zi a 
critică vehement 

externă a guvernului 
și a conducerii de 

a partidului labu-

să lichi- 
militare 

teritoriul

Evenimentele din Argentina
BUENOS AIRES 30 (Ager

pres). — „Situația politică în 
Argentina rămîne confuză", 
transmite agenția Reuter.

Jose Maria Guido, președin
tele Senatului, care, potrivit 
constituției, trebuia să îl înlo
cuiască pe președintele Fron- 

a refuzat la început să accep
te funcția de președinte, dar, 
după cum menționează agenția 
United Press International, 
>,după cîteva ore de consfă
tuiri febrile" 
preia funcția și a 
mîntul în fața 
preme.

O parte dintre 
s-au arătat mulțumiți de a- 
ceastă soluție și au declarat-o 
„neconstituțională" sub pre
text să demisia lui Frondizi 
nu fusese semnată. După cum 
transmitea agenția France 
Presse, se părea că acțiunea 
lui Guido „constituia o „con- 
tralovitură de stat" civilă și 
că s-au creat două „puteri* în 
Argentina, una militară — la 
Casa Rosada (Palatul prezi
dențial care fusese ocupat de 
armată) și alta, legală, la Se
nat".

Spre seara zilei de 29 mar
tie între Jose Guido, noul pre
ședinte al Republicii, și șefii 
militari a avut loc o întreve
dere. Ei au căzut de acord ca 
Guido să-și asume puterea și 
în termen de trei luni să fie 
organizate alegeri prezinden- 
țiale. După cum arată agen
ția France Presse, „soluția 
constituie de fapt un com
promis".'

Abia în cursul zilei de 30 
martie urmează ca Guido să 
ia în primire postul în mod 
efectiv.

Nemulțumirea maselor popu
lare față de starea de incer-

titudine și față de dictatul for
țelor militare își găsește ex
presia în demonstrațiile care 
s-au succedat în cursul zilei 
de 29 martie. Demonstrațiile 
«a fost împrăștiate de poliție 
care a folosit gaze lacrimo
gene.

pentru pace A.

a acceptat să 
depus jură- 
Curții Su-

militari nu

BUENOS AIRES 30 (Ager
pres). — După cum relatează 
agenția U.P.I., Jose Guido, 
care a acceptat funcția de pre
ședinte al Argentinei, după de
misia lui Frondizi, a semnat 
cu conducătorii forțelor ar
mate un acord scris prin care 
se obligă să interzică 
legislativă partidele 
și comunist.

Diferite organizații
sindicale și politice își expri
mă hotărîrea de a apăra lega
litatea constituțională și cer 
formarea unui guvern civil.

pe cale 
peronist

obștești,

-----

timpului nostru"
-r-jltimul număr al săptămîna- 
/ / lului francez „Arts" publică 

extrase ale unei discuții pe 
care unul din colaboratorii acestei 
publicații, Jean Marabini, a avut-o 
la o „masă rotundă** cu un grup 
de studenfi americani de la Uni
versitatea Columbia.

Deși discuția a început de la 
probleme abstracte privind rapor
tul dintre știință și artă, punctele 
de vedere și concluziile formulate 
de studenfi au oglindit preocupa
rea din ce în ce mai accentuată a 
acestora pentru problemele sociale 
și politice, o înțelegere mai rea
listă a sarcinilor actuale. Dorința 
de înnoire a tineretului american 
este oglindită, de exemplu, în 
răspunsul dat de Frank Doeringer 
de la Facultatea de filologie, care 
a subliniat necesitatea de a „lupta 
împotriva temerilor de tot soiul, 
împotriva fricii de ceea ce este 
nou, de obligația de a revizui o 
veche lume rasista, de a răscoli 
și mai mult clasele sociale și de 
a protesta împotriva injustiției, de

o
a

sarcina

a aspira la 
fundă și de 
învechite”*

libertate mai pro
ne feri de noțiuni

Semnificativ este că printre cei 
chestionați nu s-a găsif nici unul 
care să împărtășească politica a- 
venturistă a anumitor cercuri din 
S.U.A. în problema războiului și 
a păcii. Referindu-se la politica 
acestor cercuri, studentul Peter 
Fraser a declarat că împotriva lor 
trebuie dusă o luptă necruțător 
întrucit aceștia ,,pentru a-și con
serva privilegiile, sînt capabili să 
declanșeze un război care ne-»r 
șterge pe fofi din istorie”.

„Studenfii și tineretul trebuie să 
lupte împotriva destinului pe care 
ni-l pregătesc aceștia** — a de
clarat Fraser, „Lupta pentru pace în 
America, a continuat acesta, nu 
mai este o simplă frază de pro
pagandă. Ea este sarcina timpului 
nostru și este inutil de a milita 
pentru aceasta în cadrul vechilor 
partide care nu-și au nici o rațiu
ne’’. „Tineretul american, a spus 
studenta Loretta Tremblay de la 
Facultatea de chimie, trebuia să 
participe la campania împotriva 
înarmărilor atomice, campanie 
care se desfășoară sub lozinca 
,,Mas shelters equal mass graves" 
(Adăposturi de masă egal mor
minte de masă).

Situația grea

studenților sud-coreeni
y-xotrivit unor știri provenite

situația învățămîntului su- 
perior și a studenților din Co
reea de sud devine tot mai grea. 
Agenția Tonian Tonsin a trans
mis că deși au trecut cîteva luni 
de la deschiderea anului univer
sitar, unele institute de învăță- 
mînf superior nu au început încă 
cursurile din lipsă de studenți — 
consecință a taxelor universitare 
foarte ridicate. Numai în ultimul 
an taxele au fost majorate în 
medie cu 72—79.000 de hvani.

Ziarul „Chosun llbo“ a publi
cat un articol de fond în legă
tură cu răspîndirea largă a șo
majului în rîndurile absolvenților 
institutelor de învățămînt supe
rior. Studenții care au absolvit

a
în cursul anului 1961 nu găsesc 
dft_lucru ..stefiîLîr^ pcqRPțfii$x- 
trem de reduse. Astfel, numai 
2,26 la sută din absolvenții Uni
versității din Seul au găsit pla
sament.

Ziarul se ocupă și de un alt 
fenomen, anume refuzul 
ților sud-coreeni care au 
în 
în 
se 
sută. Ziarul arată că ei 
de a fi recrutați cu forța în ar
mata sud-coreeană, fiind con-
șfienți în același timp de greută
țile existente în găsirea unei
slujbe și de salariile foarte scă
zute care sînt plătite.

străinătate de a se 
fără. Procentajul 
ridică la peste

studen- 
studiat 

întoarce 
acestora
80 la 
se tem

ALGERIA: NOUL ORGAN EXECUTIV
PROVIZORIU ÎȘI ÎNCEPE ÎNDEPLINIREA FUNCȚIILOR

P. C. din S. U. A, 
continuă să fie 

persecutai

Muncitori francezi și algerieni din Romainville (Franța) sărbătoresc 
împreună încetarea focului în Algeria

ALGER 30 (Agerpres). — 
Potrivit relatărilor agenției 
France Presse, în cursul pe
rioadei de la 23 la 28 martie 
forțele de poliție și jandarme
rie franceze au continuat ope
rațiunile de „curățire** în car
tierul Bab el Oued. In timpul 
acestor operații au fost desco
perite importante cantități de 
arme de foc și muniții. Au 
fost percheziționate . peste 
3.309 persoane ’ 
case.

Corespondenții 
ziarelor franceze 
perațiunilor de curățire des
fășurate în cartierul Bab el 
Oued relatează că forțele prin
cipale ale O.A.S., în frunte cu 
statul lor major, au reușit să 
scape din încercuire, împreu
nă cu o importantă cantitate 
de arme și muniții. Ziarul 
„Les Echos** subliniază că în
cercuirea cartierului Bab el 
Oued „n-a dat rezultatele 
scontate de autoritățile fran- 
ceze“.

în ce privește situația din 
Oran, perchezițiile continuă în 
cartierele europene. Pînă în 
prezent au fost descoperite

și 7.148 de

de presă ai 
în timpul o-

Declarația 
lui Beri Khedda

RABAT 30 (Agerpres). — A- 
gențiile de presă relatează că 
președintele Guvernului Pro
vizoriu al Republicii Algeria 
Ben Khedda, a făcut o decla
rație la Casablanca în care se 
spune printre altele : „Am in
trat în cea de a doua săptă- 
mînă de cînd a încetat focul 
în Algeria. Ne bucurăm cu to
ții de unanimitatea și disci
plina cu care poporul alge- 
rian îndeplinește prevederile 
acordului de încetare a focu
lui în ciuda dezmățului și 
provocărilor turbate ale ele
mentelor fasciste și colonia
liste. Aceste provocări au fost 
zădărnicite datorită calmului 
și vigilenței poporului alge- 
rian".
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importante cantități de arme 
și muniții, precum și aparate 
de radio-emisie.

In această situație își în
cepe îndeplinirea funcțiilor 
sale noul organ executiv pro
vizoriu a cărei creare a fost 
prevăzută de acordurile de la 
Evian. Potrivit acestor acor
duri, organul executiv provi
zoriu este chemat, printre al
tele, să asigure în perioada de 
tranziție conducerea adminis
trativă, ordinea publică și să 
pregătească referendumul pri
vind autodeterminarea po
porului algerian.

WASHINGTON 30 (Ager
pres). — TASS transmite : Au
toritățile americane au făcut 
la 30 martie încă un pas în ca
drul campaniei de persecuții 
împotriva Partidului Comu
nist din Statele Unite.

Conducătorii partidului Gus 
Hali și Benjamin Davis au 
fost citați de tribunalul dis
trictual din Washington. Jude
cătorul acestui tribunal Mc
Guire i-a învinuit de încălca
rea faimoasei legi antidemo
cratice McCarran. G. Hal și 
B. Davis au respins acuzația 
formulată, declarînd că se 
consideră nevinovați.

scurthJAlMUiig scurt
Moscova: — Conducătorii

P.C.U.S. și ai guvernului so
vietic, în frunte cu N. S. Hruș- 
ciov, au vizitat la 30 martie 
Expoziția realizărilor econo
miei naționale a U.R.S.S. 
Le-au fost arătate noi tipuri de 
autocamioane, autobuze, noul 
model al autoturismului 
„Moskvici".

ca Ecuadorul să rupă relațiile di
plomatice cu Cuba.

PEKIN. — Dumitru Gheorghiu, 
ambasadorul R. P. Romine la Pe
kin, a oferit o gală cu filmele 
„Nicolae Grigorescu: și „S-a furat 
o bombă".

Filmele au fost urmărite cu in
teres.

H AVAN A. — La 29 martie a în
ceput la Havana judecarea pro
cesului intentat mercenarilor im
perialismului care au luat parte la 
intervenția armată împotriva Cubei 
în aprilie anul trecut. Criminalii 
sînl judecafi de tribunalul revolu
ționar sub președinția maiorului 
Augusto Martinez Sanchez (minis
trul Muncii, membru al Conduce
rii nationale a O.R.I.).

QUITO. — In marile orașe din 
Ecuador — Guayaquil și Quito — 
au avut loc demonstrații populare 
în semn de protest împotriva pre
siunilor exercitate asupra guver
nului țării de elementele reacțio
nare din forțele armate care cer

HAGA. — Guvernul 
continuă să trimită în 
vest grupuri de militari 
tărirea trupelor coloniale olandeze 
care se află acolo.

După cum a transmis postul de 
radio olandez un grup de 130 de 
militari care a plecat la 28 martie 
din Amsterdam a și ajuns in Iria
nul de vest.

O navă militară olandeză se află 
în drum spre Irianul de vest.

olandez 
Irianul da 
pentru în

IERUSALIM. — Examinarea a- 
pelului criminalului de război na
zist Eichmann împotriva sentinței 
de condamnare la moarte a luat 
sfîrșit la 29 martie. Tribunalul su
prem a respins cererea avocatului 
lui Eichmann, Servatius, de a fi 
citați noi martori ai apărării, prin
tre care secretarul de Stat al Iui 
Adenauer, H. Globke. Curtea a 
respins de asemenea cererea lui 
Servatius de a prezenta noi do
cumente.

Data pronunțării sentinței defi
nitive urmează a fi anunțată ulte
rior.

MOSCOVA. — In conformitate 
cu înțelegerea realizată, vizita ofi
cială în Uniunea Sovietică a lui 
Modibo Keita, șeiul statului și 
președintele guvernului Republicii 
Mali, va avea loc între 15 și 25 
mai 1962.


