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HOTĂRlREA
Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Romîn 

și a Consiliului de Miniștri al Republicii Populare Romine 
cu privire la redistribuirea cadrelor de specialiști din agricultură

Pentru organizarea, îndrumarea și 
conducerea competentă a procesului de 
producție în agricultură este necesară 
prezența în unitățile agricole socialiste 
a cadrelor de ingineri agronomi, zooțeh- 
nicieni și medici veterinari.

Specialiștii din agricultură care lu
crează în unitățile de producție au adus 
o contribuție importantă la creșterea 
permanentă a producției agricole, la rea
lizările obținute în ultimii ani în gospo
dăriile agricole de stat și în gospodăriile 
colective.

în anii regimului democrat-popular, 
datorită măsurilor luate de partid și gu
vern, numărul specialiștilor cu pregătire 
agricolă superioară a crescut cu 
peste 14.000.

Ca urmare a lipsurilor existente în 
sistemul de organizare a conducerii 
agriculturii, a slabei preocupări a Mini
sterului Agriculturii și a sfaturilor popu
lare s-au manifestat deficiențe serioase 
în îndrumarea spre producție a specia
liștilor agricoli.

Actuala repartizare a specialiștilor din 
agricultură se caracterizează prin con
centrarea lor mai ales în organele de 
coordonare și îndrumare agricolă, în 
aparatul sfaturilor populare, în unită
țile diferitelor ministere și organe cen
trale, în cercetarea științifică și în învă- 
țămînt. în același timp, in unitățile de 
producție și în mod deosebit în gospo
dăriile colective, acolo unde se hotărăște 
soarta producției, numărul specialiștilor 
este cu totul insuficient.

Din datele recensămîntului cadrelor 
tehnice agricole rezultă că din totalul 
de 15.730 de ingineri agronomi, zooteh- 
nicieni, mecanizatori și medici veterinari, 
numai 7.403 (47 la sută) sînt în unitățile 
agricole de producție, iar 5.936 (38 la sută) 
sînt în aparatul Ministerului Agriculturii 
și al sfaturilor populare, în munca de 
cercetare, precum și în diferite unități 
economice bugetare din sistemul agricul
turii.

în alte ministere, organe centrale și uni
tăți subordonate acestora din a£3ra secto
rului agricol sînt 2.391 (15 la sută) spe
cialiști cu pregătire superioară agricolă. 
Numai în Ministerul Industriei Alimen
tare și în unitățile sale sînt încadrați în 
total 650 de specialiști ; la CENTROCOOP 
sînt 112 specialiști agricoli, din care nu
mai la cele 2 întreprinderi pentru plan
te medicinale din București sînt 27.

Marea majoritate a specialiștilor cu 
pregătire superioară din agricultură sînt 
concentrați în orașe, în jurul orașelor 
și în mod deosebit în București, unde 
numărul acestora numai în sectoarele 
neagricole se ridică la peste 800.

Lipsuri serioase sînt și în ce privește 
folosirea specialiștilor agricoli încadrați 
în unități de producție. La gospodăriile 
agricole de stat Bragadiru și Roșia, 
situate în raza Capitalei, sînt încadrați 
27 și respectiv 21 de ingineri și medici 
veterinari, în timp ce la gospodăriile 
agricole de stat Agighiol și Stupina, care 
au cîte 5.000 de ha, nu există nici un 
inginer sau alt specialist cu studii supe
rioare.

Această situație necorespunzătoare în 
repartizarea și folosirea cadrelor cu pre- 

F gătire superioară agricolă impune, în 
condițiile terminării colectivizării agri
culturii, redistribuirea inginerilor agro
nomi și zootehnicieni și a medicilor ve
terinari, în vederea trimiterii acestora în 
unitățile agricole de producție și în mod 
deosebit în gospodăriile colective.

în acest scop Comitetul Central al 
P.M.R. și Consiliul de Miniștri al Repu
blicii Populare Romîne hotărăsc :

1. în gospodăriile agricole de stat vor 
lucra în medie pe gospodărie cel puțin 
5 specialiști cu pregătire tehnica supe
rioară ceea ce reprezintă în total 3.212 
specialiști. Pentru acoperirea necesaru
lui de specialiști vor fi trimiși în uni
tățile socialiste din agricultură 284 de 
ingineri și medici veterinari din orga
nele de conducere — departament și 
trusturi — iar din alte sectoare 42 de 
ingineri mecanizatori. De asemenea, din 
gospodăriile care au un număr exce
dentar de specialiști, aceștia vor fi tri
miși în gospodăriile care nu dispun de 
cadre suficiente și se vor face unele 
redistribuiri de cadre și între regiuni.

în trustul central și în trusturile 
r regionale ale gospodăriilor agricole de 
I stat vor lucra 175 de ingineri agronomi, 

zootehnicieni, mecanizatori și medici 
veterinari, din care 50 în trustul central.

2. în gospodăriile agricole colective se 
va asigura cel puțin 1 inginer agronom 
sau zootehnician de fiecare gospodărie.

La sfîrșitul anului 1962 vor fi 5.558 de 
gospodării agricole colective. Față de 
numărul de 2.076 de ingineri agronomi și 
zootehnicieni existenți în 1.805 gospodă
rii colective, urmează a fi încadrați în 
gospodării colective încă 3.932 de ingi
neri agronomi și zootehnicieni, care lu
crează în afara unităților de producție 
agricolă. In felul acesta toate cele 5.558 
de gospodării colective care vor exista 
la sfîrșitul anului 1962, vor avea cîte 
un inginer agronom, iar în 450 de gos
podării colective, care au un caracter 
zootehnic dezvoltat, în afară de inginerul 
agronom, va fi și cîte un inginer zoo
tehnician. Gospodăriile colective în pers

pectivă de a se uni vor avea asigurată 
asistența tehnică de către inginerul din 
gospodăria cu care urmează a se unifica.

3. Numărul circumscripțiilor sanitar- 
veterinare va crește la 1.610, astfel ca la 
3—4 gospodării colective să revină o 
circumscripție. în acest scop 500 de me
dici veterinari vor fi repartizați la cir
cumscripțiile nou create.

Medicii veterinari vor răspunde direct 
de efectivele de animale din cele 3—4 
gospodării din raza circumscripției. Tot
odată ei vor asigura și asistența sanitar- 
veterinară a animalelor proprietate per
sonală a colectiviștilor.

Medicii veterinari din gospodăriile 
agricole de stat ver acorda asistență 
zoo veterinară și animalelor gospodărie: 
colective și celor proprietate personală a 
colectiviștilor din localitatea unde . ;i are 
reședința gospodăria de stat

4. Stațiunile de mașini și tractoare vor 
fi încadrate in medie cu 2—3 ingineri 
mecanizatori. Pentru completarea numă
rului necesar de mecanizatori vor ii 
trecuți în S.M.T. din aparatul de coordo
nare și îndrumare, din cercetare și în- 
vățămînt și din alte sectoare 278 de in
gineri mecanizatori.

In serviciile regionale ale stațiunilor 
de mașini și tractoare vor fi în total 43 
de ingineri mecanizatori, iar in trustul 
central — 25.

5. In alte unități de producție (uzine de 
reparații, stațiuni și centre de insamin- 
țări artificiale, centre de incubație, pe
piniere și partea de producție din stațiu
nile de cercetare), in care în prezent 
lucrează 663 de specialiști, vor râ- 
mîne 556.

6. Pentru aparatul organelor de con
ducere, îndrumare, învățămînt și cerce
tare agricolă, precam și pentru alte uni
tăți economice și bugetare din sistemul 
agriculturii este necesar următorul nu
măr de ingineri agronomi, zootehnicieni, 
mecanizatori și medici veterinari :

a) In aparatul Consiliului Superior al 
Agriculturii vor fi 61 de ingineri agro
nomi, zootehnicieni, mecanizatori și me
dici veterinari.

b) La consiliul agricol regional, în 
permanența secțiilor vor fi, in medie, 5 
ingineri agronomi, zootehnicieni, medici 
veterinari, inclusiv președintele consi
liului agricol regional, în total 85 de 
specialiști pe țară.

c) La consiliul agricol raional în perma
nența secțiilor vor fi 3 specialiști, inclusiv 
președintele consiliului agricol raional, 
și anume : un inginer agronom, un zoo
tehnician sau un medic veterinar și un 
inginer agronom cu specializare în legu
micultura, viticul-tură, sau pomicultură, 
după specificul raionului. De asemenea, 
în orașele de subordonare regională care 
au în raza lor gospodării colective vor 
rămîne 1—2 specialiști. In total, în or
ganele raionale și orășenești vor lucra 
462 de specialiști.

d) în unitățile de cercetare științifică, 
din totalul de 1.249 de specialiști 390 vor 
fi repartizați în unitățile de producție. 
Dintre specialiștii care vor rămîne în 
institutele și stațiunile de cercetare, 331 
vor lucra în sectoarele de producție ale 
unităților de cercetare.

e) în învățămîntul agricol din totalul 
de 1.520 de specialiști vor rămîne 1.126, 
iar 394 vor fi repartizați în unitățile de 
producție.

f) în alte unități economice și bugeta
re din subordinea Consiliului Superior 
al Agriculturii, din totalul de 708 spe
cialiști vor rămîne 400, iar 308 vor trece 
în gospodăriile colective și în circum
scripțiile sanitar-veterinare.

g) In unitățile subordonate consiliului 
agricol regional (oficiul regional de pro
iectare și organizare a teritoriului, labo
ratoare de control al semințelor și sani
tar-veterinare, casa agronomului etc.) 
vor lucra 197 de specialiști agricoli.

h) In alte ministere, organe centrale, 
instituții și întreprinderi din afara siste
mului agriculturii, din totalul de 2.391 
ingineri agronomi, zootehnicieni, meca
nizatori și medici veterinari, existenți în 
aceste unități, vor rămîne 636 cadre, iar 
1.755 vor fi repartizați în unitățile de 
producție.

7. în acțiunea de sporire a numărului 
de specialiști agricoli în cîmpul muncii, 
se va lua în considerare și reactivarea 
inginerilor agronomi și a medicilor ve
terinari pensionari care doresc să lu
creze în agricultură. Aceștia pot fi în
cadrați în gospodăriile agricole colective, 
în laboratoare sau în alte funcții cores
punzătoare capacității și posibilităților 
lor de a munci.

8. Pentru crearea condițiilor de muncă 
și de viață corespunzătoare inginerilor și 
medicilor veterinari care lucrează în 
gospodăriile agricole de stat, în stațiu
nile de mașini și tractoare, în gospodă
riile agricole colective și în circumscrip
țiile sanitar-veterinare, în scopul perma
nentizării lor în aceste unități se stabi
lesc următoarele :

a) inginerilor și medicilor veterinari 
care trec în unitățile de producție li se 
va menține salariul tarifar de încadrare 
avut la unitatea de la care sînt transfe
rați, în cazul în care salariul tarifar 
de încadrare la noul loc de muncă este 
mai mic. De asemenea, li se va menține 
alocația de stat pentru copii avută la

data transferării. Salarizarea și plata 
alocației de stat pentru copii se vor 
face prin comitetele executive ale sfa
turilor populare raionale, respectiv prin 
gospodăriile agricole de stat sau prin 
stațiunile de mașini și tractoare unde au 
fost transferați.

b) Inginerii care lucrează în prezent 
în gospodăriile agricole colective și sînt 
salarizați integral de stat vor fi salari
zați în continuare in aceleași condiții, 
prin comitetele executive ale sfaturilor 
populare raionale.

Inginerii salarizați în proporție de 50 
la sută de stat și 50 la sută de gospodă
rite agricole colective 'sau integral de 
gospodăriile agricole colective vor fi 
saterizați în continuare în același mod.

Inginerii care sînt salarizați în propor
ție de 100 la sută sau de 50 la sută de 
stat, cît și cei care sînt salarizați inte
gra! din fondurile gospodăriei colective 
vor beneficia de toate drepturile pe 
caro te au salariații de stat (concediu de 
odihnă, de boală, alocația de stat pentru 
copii, pensie etc.). Aceste drepturi se 
vor plăti de către stat și vor fi calcu
late pe baza salariului integral al func
ției îndeplinite.

c) Inginerii și medicii veterinari care 
lucrează în gospodăriile agricole de stat, 
în stațiunile de mașini și tractoare, în 
gospodăriile agricole colective sau în 
circumscripții sanitar-veterinare situate 
în localități unde se asigură mai greu 
permanentizarea cadrelor de specialiști 
din cauza condițiilor existente vor primi 
un spor lunar între 10 și 20 la sută din 
salariul funcțiunii îndeplinite. Sporul se 
va acorda diferențiat, pe baza criteriilor 
ce se vor stabili de către Comitetul de 
stat pentru probleme de muncă și salarii 
potrivit principiilor aplicate pentru alte 
cadre care lucrează în mediul rural, cum 
sînt medicii și învățătorii. Plata acestor 
sporuri se va face dintr-un fond consti
tuit în limita a 3 la sută din fondul'de 
salariu prevăzut pentru cadrele de specia
liști ce lucrează în unitățile de producție 
din agricultură.

d) Se recomandă gospodăriilor agricole 
colective ca, pentru contribuția adusă la 
îndeplinirea planului de producție, să 
acorde inginerilor și tehnicienilor înca
drați în aceste unități pînă la 15 la sută 
din retribuția în zile muncă cuvenită 
președintelui gospodăriei, iar pentru de
pășirea planului de producție să le 
acorde premii în bani și în natură pînă 
la nivelul premiilor acordate președinte
lui gospodăriei.

e) Pentru cointeresarea inginerilor, 
medicilor veterinari și tehnicienilor la 
realizarea și depășirea planului de pro
ducție al gospodăriilor agricole colective 
în care lucrează se pot acorda premii pe 
baza următoarelor principii:

— Inginerii și tehnicienii pot primi 
anual pînă la două salarii tarifare de în
cadrare pentru realizarea și depășirea 
planului de producție și de livrări al 
gospodăriei în care lucrează.

— Medicii veterinari din circumscrip
țiile sanitar-veterinare pot primi anual 
pînă la două salarii tarifare de înca
drare, iar tehnicienii veterinari de la cir
cumscripții pînă la un salariu și jumă
tate pentru rezultatele obținute în 
apărarea sănătății animatelor și în reali
zarea planului de producție în sectorul 
zootehnic din gospodăriile agricole colec
tive de care răspund.

Premiile cuvenite pentru realizarea 
planului de producție se vor plăti de că
tre comitetele executive ale sfaturilor 
populare raionale și orășenești din fon
dul de premii alocat anual prin planul 
de stat ce se va constitui la nivelul co
tei de premiere stabilite pentru persona
lul de conducere și tehnic administrativ 
din stațiunile de mașini și tractoare.

f) Comitetele executive ale sfaturilor 
populare vor asigura locuințe inginerilor 
și medicilor veterinari transferați în 
unitățile agricole. Aceștia vor putea 
să-și păstreze domiciliul în localitatea 
de unde au fost transferați pînă la asi
gurarea locuinței la noul loc de muncă, 
însă nu mai mult de 2 ani. Se recoman
dă gospodăriilor agricole colective ca, 
acolo unde nu există posibilitatea de a 
asigura o locuință corespunzătoare, în 
termen de cel mult 2 ani să construiască 
pe baza unor proiecte-tip, locuințe pen
tru inginerii care li se repartizează.

g) Pînă la asigurarea spațiului cores
punzător de locuit și mutarea familiei, 
inginerii și medicii veterinari transferați 
vor primi o indemnizație lunară dife
rențiată, după cum urmează :

— cei căsătoriți, fără copii, cîte 200 
lei;

— cei căsătoriți, cu copii, 200 lei, plus 
cîte 100 lei de fiecare copil, cu excepția 
copiilor care primesc burse ;

— cei necăsătoriți vor primi cîte 200 
lei numai dacă sînt susținătorii părin
ților și locuiesc împreună cu aceștia.

La mutarea familiei li se vor plăti 
drepturile de transfer prevăzute de Co
dul Muncii.

Pentru vizitarea familiei o dată la 45 
zile se va acorda inginerilor și medici
lor veterinari un concediu plătit de 3 
zile. Cheltuielile de transport ocazionate 
de această vizită vor fi suportate de 
către stat.

h) Inginerii agronomi și medicii ve

terinari pensionari care se încadrează în 
muncă în unitățile agricole vor primi, 
pe lîngă pensia legală, toate drepturile 
cuvenite funcției pe care o îndeplinesc.

i) Copiii inginerilor și medicilor vete
rinari care lucrează în gospodăriile 
agricole de stat, în gospodăriile agricole 
colective, în stațiunile de mașini și trac
toare și în circumscripții sanitar-veteri
nare care sînt admiși in învățămîntul 
mediu și superior și promovează cu regu
laritate anii școlari vor primi bursă și 
loc în cămin pe toată durata școlarizării.

j) Pentru asigurarea stabilității ingi
nerilor și medicilor veterinari în unită
țile agricole de producție și a stimulării 
lor în vederea însușirii și aplicării în 
producție a cuceririlor științei și tehni
cii, consiliile agricole regionale și raio
nale vor organiza periodic seminarii cu 
toți inginerii agronomi și cu medicii 
veterinari care lucrează în unitățile de 
producție.

Consiliul Superior al Agriculturii, îm
preună cu Comitetul de stat pentru 
probleme de muncă și salarii vor studia 
modalitatea acordării unui spor de vechi
me cadrelor cu studii superioare care 
lucrează un timp mai îndelungat, fără 
întrerupere, direct în unitățile de pro
ducție, și vor face propuneri in acest 
sens Consiliului de Miniștri al R. P. Ro
mîne pînă la 1 iulie 1962.

9. Criteriul principal de apreciere a 
cadrelor de specialiști va trebui să-l 
constituie rezultatele obținute de aceștia 
în activitatea depusă pentru sporirea 
producției agricole, dragostea și atașa
mentul lor profund pentru cauza ridică
rii continue a nivelului agriculturii 
socialiste.

10. Pentru acoperirea cheltuielilor 
necesare trimiterii în producție a ingi
nerilor și medicilor veterinari și pentru 
crearea unor condiții de cointeresare a 
cadrelor ce lucrează în gospodăriile co
lective și în circumscripțiile sanitar-ve
terinare este necesară, pe anul 1962, 
suma de 100.092.000 de lei din care 
67.800.000 de lei pentru salarii și 
32.292.000 de lei pentru cheltuieli de 
transport, transfer, premii etc. Din a- 
ceastă sumă, 96.007.000 de lei se vor 
acoperi din fondurile alocate prin plan 
în acest scop și prin virarea fondului de 
salarii, premii etc. de la unitățile unde 
sînt încadrați specialiștii ce se trimit în 
producție. Diferența de 4.085.000 de lei 
va fi acoperită din rezerva bugetară la 
dispoziția Consiliului de Miniștri.

Ministerele, celelalte organe centrate 
de stat și economice și sfaturile popu
lare vor vira fondul de salarii, premii 
etc. aferent specialiștilor trimiși în uni
tățile de producție, sfaturilor populare 
regionale, începînd cu data de 1 
iunie 1962.

11. în scopul reglementării trecerii în 
unitățile de producție a cadrelor de 
specialiști agricoli și pentru evitarea 
angajării nejustificate a acestora în alte 
organe și unități decît cete de producție 
agricolă se vor lua următoarele măsuri:

a) Posturile ocupate de specialiștii 
care pleacă definitiv în unitățile de 
producție vor fi blocate.

b) Comitetul de stat pentru probleme 
de muncă și salarii va revizui în termen 
de 20 de zile posturile blocate și, în ca
zuri bine justificate, va debloca unele 
posturi pentru încadrarea lor cu econo
miști sau cu alți specialiști decît agri
coli, după care posturile blocate se anu
lează.

c) Fondul de salarii aferent posturilor 
deblocate de Comitetul de stat pentru 
probleme de muncă și salarii va fi aco
perit prin redistribuirea fondului de sa
larii pe total minister, unități centrale 
sau sfaturi populare.

d) Conducătorii de instituții și între
prinderi care vor menține în continuare 
ingineri de specialitate agricolă și me
dici veterinari peste numărul stabilit 
sau_ vor face angajări pe alte funcții 
decît cele aprobate vor fi trași la răs
pundere și li se va imputa salariul plă
tit acestor angajați, iar posturile res
pective vor fi anulate. în acest scop, 
Banca de Stat va exercita un control 
permanent și va anula posturile pe care 
s-au făcut asemenea angajări, sesizînd 
forurile tutelare.

. e). ln.viitor’ .Posturi de ingineri în spe
cialitățile agricole și medici veterinari 
nu se vor putea crea decît cu avizul 
Consiliului Superior al Agriculturii.

12. în vederea folosirii raționate a 
cadrelor tehnice agricole cu pregătire 
medie, Consiliul Superior al Agriculturii 
va analiza felul cum sînt repartizate și 
folosite aceste cadre în sistemul agri- 
culturii și în alte sectoare și va lua mă
suri pentru îndrumarea lor în unitățile 
de producție.

★
încadrarea specialiștilor agricoli în 

gospodăriile agricole de stat și colective 
are o deosebită importanță pentru con
solidarea și dezvoltarea unităților agri
cole socialiste. Organele și organizațiile 
de partid și comitetele executive ale sfa
turilor populare se vor ocupa îndea
proape de asigurarea condițiilor cores
punzătoare de muncă și de viață specia
liștilor din agricultură, de ridicarea nive
lului politic și profesional al acestor ca
dre și de antrenarea lor în viața social- 
culturală a satului.

firida/

RAIONUL 
BUZĂU
In aceste zile, 

dacă treci prin 
Merei, Izvorul 

Dulce,; Gherăseni și 
prin alte localități a!e 
raionului Buzău, pe 
tarlalele întinse ale 
gospodăriilor colecti
ve unde floarea-soare- 
lui, sfecla de zanăr și 
porumbul au răsărit, ai 
să-i întîtneșii pe har
nicii mecanizatori de 
la S.M.T. Stîipu exe- 
cutînd prima prașilă 
mecanică. Mecaniza
torii» din brigada nr. 
2, condusă de tînărul 
Grigore Tarara, care 
lucrează pe ogoarele 
gospodăriei agricole 
colective din Gheră- 
seni, folosind timpul 
prielnic ce lucru, au 
tăcut ca viteza de 
lucru să crească pe 
fiecare tractor. Astfel, 
ei au reușit să efectu
eze in cîteva zile 
prașila înfua meca

nica pe o suprafață 
de 800 hectare culti
vate cu floarea-soare- 
lui (colectiviștii și-au 
propus să obțină o 
producție de 1650 kg 
la hectar) și pe 200 
hectare cultivate cu 
porumb (lotul pentru 
5000 kg porumb 
boabe la hectar). 
Pentru calitatea bună a 
lucrărilor ei au fost 
felicitați de condu
cerea gospodăriei co
lective.

Rezultate asemănă
toare au obținut și 
tractoriștii din brigada 
a Xl-a condusă de 
Gheorghe Tabără, 
care lucrează pe o- 
goarele colectiviștilor 
din Merei ; ei -au pră
sit pînă acum peste 
□00 de ha. La Cîn- 
deșli, mecanizatorii 
din brigada condusă 
de Nicoîae Oprea au 
prășit peste 300 de 
hectare etc.

Zile da muncă a- 
vîntafă trăiesc și mem
brii gospodăriei agri
cole colective din 
comuna Brădeanu. A- 
tunci cînd organizația 
de partid, consiliul de 
conducere al G.A.C. 
ou hotărî! ca toți co
lectiviștii să iasă la 
prășitul porumbului cu 
atelajele proprietate 
obștească, comitetul 
U.T.M. a invitat la a- 
dunarea generală des

chisă a organizației 
de bază U.T.M., care 
s-a ținut într-o seară, 
și pe inginerul Nico- 
lae Costache. Comi
tetul U.T.M. l-a rugat 
să le explice tineri
lor metodele agroteh
nice ce trebuie apli
cate acum, felul în 
care el crede că 
poate contribui tinere
tul la aplicarea lor. 
Dacă nici’ un tînăr 
n-a lipsit de la a- 
ceasfă adunare, apoi 
aceștia n-au lipsit nici 
de la cîmp. Alături de 
ceilalți colectiviști, ti
nerii și-au adus con
tribuția la terminarea 
prașilei I pe cele 80 
de hectare cultivate 
cu sfeclă de zahăr, la 
prășitul celor 200 de 
ha cultivate cu 
floarea-soarelui. Vi
teza zilnică de lucru 
planificată se depă
șește cu 4-5 și chiar 
6 ha.

Colectiviștii au în
ceput acum prașila I 
pe cele 200 ha culti
vate cu porumb de 
unde și-au propus să 
obțină 5000 kg. boabe 
în cultură neirigată.

In comuna Sțîlpu. la 
gospodăria colectivă, 
inginerul agronom 
este o fată, Lucia Za- 
haria. încă de cînd a 
sosit în gospodăria 
colectivă a trecut ime
diat la lucru. A făcut

cunoștință cu oa
menii, cu planurile 
gospodăriei, cu tere
nul. Sub îndrumarea 
ei tehnică însămînță- 
rile s-au făcut la timp 
și la un nivel agroteh
nic superior. Plantele 
au răsărit uniform și 
se dezvoltă bine. A- 
jutată de organizația 
de partid, de consiliul 
de conducere al gos
podăriei, tînăra Lucia 
Zaharia a organizat 
bine munca pentru în
ceperea imediată a 
iucrărilor de întreți
nere.

Ea le-a demonstrat 
colectiviștilor că efec
tuarea la timp, va a- 
duce importante spo
ruri de producție ; în 
loc de ^600 kg no- 
rumb, 1400 kg floa
rea-soarelui și 22.000 
kg sfedlă de zahăr cît 
prevede planul, se 
pot obține peste 2800 
kg porumb, 1700 kg 
floarea - soarelui și 
25.000 kg sfeclă de 
zahăr la hectar.

Dar nu numai aici, ci 
pe toate ogoarele co
lectiviștilor, ale între
gului raion se lucrea
ză intens la întreține
rea culturilor. Colecti
viștii sînt hotărîțî să 
obțină recolte mari 
la foaie culturile.

I. TEOHARIDE

Folosind toate posibilitățile
După ce au terminat la timp și în bune 

condiții insămințările de primăvară, colec
tiviștii din raionul Criș își concentrează 
acum toate forțele spre executarea lucrări
lor de întreținere a culturilor. Folosind din 
plin fiecare zi de lucru, ajutați de mecani
zatorii S.'l.T., colectiviștii din acest raion 
au reușit ca pină în scara zilei de 11 mai 
să execute mecanic și manual prașila l pe 
o suprafață de 1971 ha însămînțate cu po
rumb, pe 2663 ha cu sfeclă de zahăr și o 
suprafață de 246 ha însămînțate cu floarea 
soarelui. Organizindu-și bine munca, folosind 
din plin capacitatea mașinilor, colectiviștii 
din comuna Olari au terminat prașila me

canică a porumbului pe întreaga suprafață 
planificată, adică 451 ha. De asemenea, ei 
au terminat prășitul sfeclei de zahăr pe cele 
200 ha și a florii-soarelui pe cele 40 ha 
planificate. Numeroase gospodării colective 
din aceste raioane, ca cele din Sîntana, Gră
niceri, Vărsând, Nădab și altele au terminat 
prașila la sfecla de zahăr și floarea-soare
lui. Pe ogoarele gospodăriilor colective din 
raionul Criș se lucrează în ritm susținut 
pentru executarea la timp a tuturor lucră
rilor de întreținere și, în special, a porum
bului.

V. CLONDA

Fontă de bună calitate
Furnaliștii de la Uzinele „Victoria"- 

Calan muncesc cu hărnicie și pricepere 
pentru a traduce în fapte angajamentul 
de a îmbunătăți calitatea fontei și de a 
ridica anul acesta productivitatea furna
lelor la nivelul prevăzut pentru ultimul 
an al șesenalului. în zilele care au trecut 
din luna aceasta, de exemplu, ei au

elaborat numai fonta de calitate bună 
fără nici un procent de declasate. Tot
odată, ei au expediat turnătoriilor din 
țară, de la începutul anului, cu aproape 
7.000 de tone de fontă mai mult decît 
prevedeau sarcinile de plan.

(Agerpres)

Julieta și Janeta Marcovnicov sînt surori nedespărțite. După ce au absolvit școala profesio
nală au venit fot împreună la întreprinderea „Tricoul roșu” din Arad. Și drumul spre titlul 
de fruntaș în întrecere îl parcurg tot împreună. Alături de ele se află de data aceasta munci
toarea Maria Schneider. Din bogata sa expe riență, cele două surori au mult de învățat.

Foto: N. STELORIAN

CARTEA NOASTRĂ

Prim-secretar al Comitetului Central 
al Partidului Muncitoresc Romîn 
Gheorghe Gheorghiu-Dej

Președinte al Consiliului de Miniștri 
al Republicii Populare Romîne
Ion Gheorghe Maurer

E( mereu nouă. E 
înțeleaptă, înflăcăra
tă. Eu sînt tînăr — 
și ea mă ajută sa 
fiu și mai tînăr, 
pentru că „cine 
știe multe” nu ...îmbă- 
trînește — cum spu
nea un proverb vechi 
și neadevăraf — ci 
devine mai puternic, 
mai frumos și, deci, 
mai tînăr.

Cartea noastră m-a 
învățat că munca, 
idealul și dragostea 
sînt legate între ele, 
că tehnica, știința, ar
fa, sînt poame ale 
minții și sufletelor oa
menilor pentru oa
meni, pentru mai mult 
adevăr, pentru mai 
multă fericire.

Trebuie să știu.
Am o meserie pe 

care o iubesc. Citesc 
cît mai multe în le
gătură cu ea, dar nu 
mă mulțumesc cu atît. 
Sînt cetățean, sînt 
membru al organiza-

de Nina
fiei revoluționare de 
tineret din țara mea ; 
am în față un crîng 
de probleme, pe care 
trebuie să le deslu
șesc, sarcini practice, 
ideologice și etice 
care mă obligă să cu
nosc viața și legile ei. 
Desigur, nu voi putea

Cassian
M-am confruntat cu 
diverși eroi, mi-am 
comparat ideile cu 
ale altora, și am 
simțit nevoia sa mă 
depășesc.

Gîndurile mele au 
devenit, treptat, mai 
ordonate, sentimentele, 
activitatea mea, mai

deveni specialist în 
toate domeniile, dar 
citesc mult pentru 
că omul societății 
socialiste este omul 
unei înalte culturi.

Citind, am învățat 
să mă cunosc mai 
bine și pe mine în
sumi. Mi-am desco
perit înclinațiile, ca
litățile și limitele.

rodnică. Cartea mi-a 
dezvăluit frumusețea 
și sensul anotimpuri
lor.

Dezvoltîndu-mă mul
tilateral, bucuria mea 
de viață a crescut. 
Niciun apel al ei nu 
rămîne fără ecou.

Partidul mi-a des
chis mie și tovarăși
lor mei cai luminoase

de muncă și împli
nire. Drumul acesta 
îmi cere să-mi însu
șesc mereu din como
rile științei și culturii.

Biblioteca e astăzi 
o încăpere deschisă 
în care locuiește ex
periența umană. De 
la lume adunate și 
iarăși la lume date, 
avuțiile cărții bune ne 
stau la îndemînă pen
tru a fi însușite și 
puse în valoare.

Sînt tînăr și trăiesc 
o epocă în care cre
șterea conștiinței so
cialiste e o condi
ție indispensabilă a 
realizării mele ca om 
și ca factor activ în 
societate, ca slujitor 
al cauzei partidului.

De aceea, deschid 
cartea — și aflu. Des. 
chid cartea — și în
văț să rezolv proble
mele. Deschid cartea 
— și devin mai demn.

Deschid cartea — 
și întineresc.



Viitori profesori La colectarea
catedră fierului vechi

pregăti-

PARCULMecanicul

IN VI TA!păsărilor NE
calitățile

PAUL
Giurgiu

GHEORGHE UNGUREANU 
ION C. ȘTEFAN 

studenți

Intr-una din ședințele l®r. co
mitetul U.T.M. șî consiliul aso
ciației studenților vor analiza 
felul în care s-a desfășurat prac
tica pedagogici în acest an, la 
nivelul întregului institut, iar 
concluziile trase vor fi un bun 
îndrumar în activitatea studen
ților în anul viitor.

Un rol important în 
rea iboastră ca viitori profesori 
îl are practica pedagogică efec
tuată la diferite școli din Ca
pitală.

De aceea, consiliul asociației 
studenților și comitetul U.T.M. 
din Institutul pedagogic de 3 
ani din București, urmăresc în
deaproape felul în care s-a or
ganizat și se desfășoară practica 
pedagogică a studenților.

După ce au asistat Ia mai 
multe lecții model ținute de pro- 
fesosii de la școlile respective 
sau de profesorii metodiști de 
la institut, foarte mniți studenți 
s-au oferit să țină lecții de 
probă.

Temeinica pregătire teoretică 
și aprofundarea problemelor de 
pedagogie și metodică s-au do
vedit pe deplin, în calitatea pri
melor lecții.

Astfel, studenții Petre Ciocîl- 
teau (grupa 524), Ilie Voinea, 
Matei Schitiu, Elena Ene (grupa
521) ,, Ion Stănciulescu (grupa
522) și alții, de la facultatea 
de filologie-romînă, au ținut 
lecții de probă care au fost a- 
preciate ca bune și foarte bune. 
Ei au acordat o mare grijă pre
gătirii lecțiilor. Fiecare lecție a 
fost urmată de discuții în ca
drul cărora studenții și cadrele 
didactice au apreciat în mod 
critic calitatea acestora.

Marea majoritate a studenți
lor s-au înscris să țină lecții 
încă în acest an școlar. Pentru 
aceasta ei se pregătesc temeinic, 
frecventează regulat orele de 
curs, seminariile și celelalte for
me de activitate.

Zztele trecuze. eomzze^ orișexesc U.TM. Giurgiu c f«t- 
țic: o «ouă «criw de coiec^rt « fierului rechL la care «a 
fost cntrenaZi pooaîen și șeoîari. și tineri drw școhse
și iszrepnndenle orașslai Giurgiu.

îu luna «prcJie. naerii dix acest oraș uu preda: a IXLM. 
Giurgiu 226.429 kg fier rec*i» 71325 kg fontă și 239S kg 
me:a'.e neferoase.

S-au remarow echipa de xudori de U Șantierul NnrsL 
condusă de Ionel Crisu. precum și uzemișz.i Constantin Pe- 
treicn, EmU Stenflhel, Paul Antohi. tinerii de la I-RJ-L. 
Dunărea, IjOJM. Steagul roșu și UJLC.C. Giurgiu.

Automotorul 977 
de la Depoul C.F.R- 
Arad se întorcea din 
ultima sa cursă 
înainte de a intra în 
revizia generală. 
Ușa se deschise și 
mecanicul său, ținâ
nd Vasile Mihalco
vici, coborî cu un 
pas sprinten scara. 
Cîțiva tovarăși îl 
înconjurară și-i 
strînseră cu căldură 
mîinile.

— Pentru record 
— îi spuse unul 
dintre ei.

— Ce record ?... — 
se miră Mihalcovici. 
Nu mi-am făcut de
cît datoria...

Felicitările nu e- 
rau însă întîmplă- 
toare. Automotorul 
977 intra în repara

ții capitale după ce 
parcursese 110.000 
km, cu 40.000 km 
mai mult de cit pre
vede norma. Era un 
adevărat record, 
dar lui Mihalcovici, 
cu modestia care-l 
caracterizează, lau
dele tovarășilor i se 
păreau exagerate.

„Nu mi-am făcut 
decît datoria**. A 
venit în depou de 
pe băncile școlii și 
a început 
creze 
Curind 
printre 
Lucrînd în depou a 
îndrăgit 
mecanic. S-a califi
cat în această me
serie și fotografia 
lui se află de mul
tă vreme la panoul

să lu- 
ca lăcătuș, 
s-a situat 

fruntași.

meseria de

de onoare. Harnic, 
pasiona: in tot ce 
face, el studiază 
noutăți din teh
nica automotoare
lor, pentru a le 
prelungi viața, pen
tru a realiza econo
mii de combustibil.

Așa este cunoscut 
tînărul Vasile Mi
halcovici de tovară
șii săi de muncă. 
Despre 
sale au vorbit de 
curind 
din depou, cînd au. 
luat în discuție ce
rerea sa de a fi pri
mit in rindurile 
candidaților de 
partid. Și cererea sa 
a fost aprobată 
unanimitate.

ION LUCA 
montor

Sporim 
numărul

Herăstrău din Capitală

Fo’o : AGERPRES

comuniștii

in

All, IN C©
In trecut, de o parte și de 

trece prin comuna' Zorleni, 
aflau case vechi, pe al căror 
deseori buruieni. Drumurile erau 
chiar în centrul comunei trona un maidan plin de 
bălării pe care se jucau copii prost hrăniți și .dez- 
brăcafi.

Dar azi ?
Urmînd îndemnul partidului, țăranii muncitori din 

comună au pășit de mai mulți ani pe drumul 
gospodăriei colective. Astăzi, toți sînt colectiviști. 
Case noi ■strălucesc în soare. In fiecare zi, alți ce
tățeni din comună înlocuiesc lampa de petrol cu 
becul electric. în multe case difuzoarele sînt în
locuite cu elegante aparate de radio.

în comună și in cele două safe aparți.năfoa-e 
au fost construite 3 școli. Copiii noștri nu se mai 

^oacă desculți pe maidane ; (de a/fel, maidare

alta a șoselei care 
raionul Bîrla-d, se 
acoperiș creșteau 

desfundate și

nici nu mai există, spațiile libere au fost plantate 
cu arbori și flori), ei merg la școală, iar cei mici 
la grădiniță. Lingă școală, cele 6 vitrine ale ma
gazinului universal, luminat cu neon, te îmbie 
sa-ți cumperi cele mai variate mărfuri. Magazinul 
desface lunar mărfuri în valoare de sute de mii 
de lei.

A crescut nivelul de trai ai locuitorilor comunei, 
au crescut și cerințele lor culturale. Biblioteca nu
măra sute de Cititori; sala căminului cultural găz
duiește seară de seară spectacole de cinemato
graf, artistice, se audiază confe**”’e. Dat f ~d 
că ea a devenit neîncăp- o=-e loc_ C ' cOT_-e- 
au hotă rit să construiască în vara aceasta aa că
min cultural modem.

Așa a-ară azi 
fi mai frumoase

CONSTANTIN BOTEZATU

Ținind seama de recoman
dările Consfătuirii pe țara a 
țăranilor colectiviști, membru 
gospodăriei colective ..Partiza
nii păcii” din comuna Grivr.s. 
raionul Slobozia, au ho țâri: 
ca în acest an să crească un 
număr sporit de păsări. Pee- 
tru aceasta, pe lingă cel-e 3 
incubatoare pe care Ie avea 
deja gospodăria, ei au construit 
recent o cameră-incubator c_ 
o capacitate de 9.000 de ouâ 
într-o singură serie.

Pentru a lucra ia incuba
toare au fost desemnați colec
tiviști pricepuți cum sin- Nî- 
colae Frățilă. Elena Dicu. Do- 
briță Roșu și alții, care sint 
îndrumați permanent de către 
tînărul A l-dea Nicolae. inginer, 
sosit nu de mult în gospodă
ria noastră și care are o bo
gată experiență in creșterea 
păsărilor.

Pînă acum, au fost seosi 
din incubatoare peste 8.0» ce 
pui. Aceștia sint îngrijiți « 
hrăniți după metodele cee 
mai bune și se dezvoltă bine.

In planul gospodăriei s-a 
prevăzut ca pini la sfîrș-.rX 
anului să fie scoși 20.000 pri. 
din care, o parte vor fi Irvrațx. 
la virsta de o zi. gospodămlcr 
agricole colective din cocn- 

Smirria. Traian, Amira

Noi produse 
farmaceutice
Gama produselor noastre 

farmaceutice s-a îmbogățit în 
acest an cu noi medicamente. 
Fină acum au fost puse în 
rețeaua farmaceutică: Miosti- 
r.u;. produs care intensifică 
și stimulează contracția mus- 
chxulară, utilizat in tratamen
tul poliomielitei, a retenției 
urinare după operații etc.; Tar. 
z-.itul, medicament care pre- 
Ungește acțiunea antibiotice
lor, ambele realizate de co- 
le'ezivui Fabricii .„Tableta" 
Împotriva tusei de diferite 
feluri, la Fabrica „Galenica" 
s-a obținut Antitusinul, sape
lor preparatelor similare fa- 
bricate pe bază de codeină. 
La întreprinderea „Terapia' 
se produce Propizinul, medi- 
cnment antivomitiv și indicat 
pentru tratamentul unor 
ladî: nervoase.

Printre medicamentele 
vor apare in curind se 
■căra Pautotenatul de 
îomiciaă, antibiotic,
sensl indicat in special 
trztsres

ma-

care 
nu- 

strep- 
Spa ro- 

în
infecțiilor intesîi- 
izitul folosit în tra- 
insuficiențelor he- 

pG.:uze. iutirzierilor in creștere 
șa dT&raleszențâ, Septoralul 
perrr» larirzgiîe-
Kae șa preesM și

(Ager preș)
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Așa au arăfal cu mulfi ani Tn urmă casele locuitorilor comunei 
Păulești. Ziduri de pămînt amestecat cu stuf, acoperișul dm 
paie. Așa au arătat. ...Acum ultima casă, cea din prima fotogra
fie, a devenit muzeu. Colectiviștii din Pău’ești locuiesc în case noi 
pe care le vedeți în fotografia alăturată. Case mari din cărămidă, 
case luminoase, pe acoperișurile cărora stau antenele aparatelor 
de radio, case pe străzi frumos aliniate ca intr-un mic orașe..

Ludwig Feaerbacb: „ESENȚA
CREȘTINISMULUI"

Lucrarea „Esența creștinis
mului" apărută în anul 1841, 
face parte din lucrările prin
cipale ale lui Feuerbach — 
(unul din cei mai de seamă 
filozofi materialiști ai perioa
dei premarxiste, care a trăit 
între anii 1804—1872) — con
sacrate analizei critice a reli
giei, în general și a crești
nismului, în special, 
pozițiile concepției sale filo
zofice materialiste.

In opera amintită, Feuer
bach demonstrează că Dum
nezeu nu este decît un pro
dus al fanteziei omului, este 
însăși ființa omenească ab
stractizată, ruptă de orice 
condiționări concrete, istorice, 
și situată într-o lume supra
naturală, creată la rîndul ei 
tot de imaginația omului.

Prima parte a lucrării este 
intitulată „Esența adevărată 
adică antropologică a religiei" 
în care autorul demonstrează 
că toate atributele divinității 
sînt atributele omului.

în partea a doua a lucrării 
„Esența creștini -aului", inti
tulată „Esența ne adevărată 
adică teologică a religiei".

de pe

Feuerbach pune în lumină 
caracterul fals al religiei, ro
lul dăunător al teologiei ca 
principal mijloc de propa
gare și apărare a religiei, 
precum și contradicțiile fără 
ieșire în care s-a împotmolit 
teologia.

Este demascat fără cruțare 
caracterul antiuman și imoral 
al credinței in divinitate, 
izvor al fanatismului, al vio
lenței și crimei, al întregului 
cortegiu de războaie și opri
mări din istoria religiilor.

Constituind un remarcabil 
moment în istoria filozofiei 
universale, o strălucită operă 
a ateismului iluminist închi
nată victoriei rațiunii umane 
asupra obscurantismului reli
gios. lucrarea de față își jus
tifică pe deplin aprecierea de 
care se bucură.

Traducerea „Esenței crești
nismului" în limba romînă 
pune la îndemîna cititorilor 
din țara noastră o valoroasă 
armă de cunoaștere și com
batere a manifestărilor ideo
logiei religioase, a filozofiei 
ide?r te.

OCTAVIA’* CHEȚAN

proferară ce chi
mie. Disciplina pe 
care o predă are 
rigorile tale bine
cunoscute : un a- 
numit număr de

atomf, grupați în
tr-un anume fel prin sistemul 
valențelor formează un anu
mit compus chimic și nu al
tul. Aici nu e loc pentru apro
ximații. Ai adăuga: cera, ai 
scăzut ceva, schimbarea in 
cantitate duce la o altă cali
tate.

Pentru tovarășa Lucia Doina 
Tirea aceste adevăruri elemen
tare au insă și o valoare de 
principiu, valabil in cu lozul 
ah domeniu, acela de extre
mă sensibilhate — munca edu
cativă. Profesoară, dirigintă, 
secretara comitetului U.T3I. 
pe școală, in această întreită 
calitate, tovarășa Tirea petrece 
cea mai mare parte a zilei in 
mijlocul elevilor din Școala 
medie nr. 11 ^Dimiirie Cante- 
mtr", îndeplinind sarcinile în
credințate de organizația de 
partid. Sint sute de elevi aici, 
un mare număr de utemiști 
printre ei și n-ar pretinde că 
a reușit să-l cunoască temei
nic pe fiecare in parte. Dar 
către aceasta tinde. Se remar
că Ia această profesoară ti* 
nâră. oare inrață din expe
riența pedagogică a colegilor 
săi mai vtrstnici, ca profesorul 
Ion Dragomirescu, de pildă, 
strădania de a descifra cit mai 
exact elementele care intră in 
structura spirituală a elevilor 
de tip nou. E o muncă pe cît 
de necesară, pe atît de deli
cată și complexă. Pe cutare îl 
vezi in banca lui in timpul

orelor de clojd : examinindu-l, 
constau estetei de cunoștințe, 
de-a lungul trimestrelor cu
noști pu:e-ea tez de muncă și 
profunzimea cs milârii; din 
felul in oare se achită de sar
cinile obștești ce i se încredin
țează. faci o elfi serie de o'o- 
servaț.: — c» pririre la spi- 
ritul de răs
pundere, ma
turizate, atașa- 
mer.tul de co
lecție. Dar cu 
asta ești de
parte de a c- 
junge la capi
tul acestei cer. 
cetiri ginga
șe. Ce se in- 
timpii cu ele
vul tău odată 
sosit acasă ?
Ce climat su
fletesc ii oferă 
familia ? Dar 
prietenii ? Cum 
el in
Ce citește, ce-l preocupă ? 
Ce părere și-a format des
pre munca lui actuală — 
învățătura — și cum o vede în 
perspectiva viitoarelor îndato
riri față de societate ? A în
ceput el sâ reflecteze la ieil- 
sul evenimentelor din lumea 
contemporană sau poate 
teși? că e prea devreme 
tru așa ceva?

Asemenea probleme îi 
tovarășei Tirea în toată însem
nătatea lor. Îndrumată îndea
proape de organizația de 
partid, diriginta, secretara co
mitetului U.T.M., împreună cu 
întregul comitet găsește pen
tru fiecare problemă răspunsul 
cel mai nimerit.

în munca de cunoaștere a

D
reacționează

t diferite împrejurări ? 
citește,

soco-
pen-

apar

, ă pătrundem îm
preună pe aleile 

, unui minunat colț 
ț al Capitalei: Par

cul de cultură și o- 
I dihnă „Herăstrău” 
Vom trece pe sub

arcurile umbroase ale arbori
lor, printre răzoarele cu largi 
mozaicuri florale și balustra
de de trandafiri ce-și continuă 
parcă freamătul de-a lungul 
obrazului de. sticlă al lacului... 
Pretutindeni, în parc, găsim 
posibilitatea de a petrece plă
cut și folositor timpul liber : 
teatrul de vară, estrada artiș
tilor amatori, teatrul de pă
puși pentru cei mici, săli de 
expoziție, conferințe, audiții 
muzicale, biblioteci cu cărți 
pentru toate vîrstele...

Spre care să ne îndreptăm?
De un real folos ne sînt pa

nourile expuse la intrările 
parcului cu schema punctelor 
culturale.

Iată-ne la una din cele 6 
biblioteci deschise în parc — 
biblioteca tehnico-științifică — 
care împreună cu cele două 
biblioteci cu literatură bele
tristică, o bibliotecă cuprin- 
zînd albume și prezentări ale 
lucrărilor de artă, una a șco
larilor, alta cu basme și po
vești pentru preșcolari tota
lizează peste 30.000 volume.

Aproape de intrarea din Șo
seaua Nordului se află casa 
de cultură a parcului Iată o 
imagine : iubitori de muzică 
simfonică asistă la un meda
lion „Ceaikovski-. Exemplifi
cările muzicale sint făcute de 
elevii școlii de muzică. Aici 
au loc zilnic numeroase acți
uni. Medalioanele și prezen
tările muzicale se bucură ade
sea de concursul celor mai 
renumiți artiști ai scenelor 
noastre muzicale. în cadrul 
audițiilor „muzica la cererea 
ascultătorilor*’, vizitatorii își 
pot alege melodiile preferate 
din discoteca cu peste 400 
discuri care le stă la dispozi
ție. Pentru amatorii de teatru 
și cunoștințe 
mul prevede

de artă progra- 
întîlniri cu scrii-

în vara aceasta, pe litoralul 
Mării Negre și-au anunțat so
sirea turiști din 36 de țări. 
Printre aceștia sint turiști din 
U.R.S.S. și S.U.A., Cehoslova
cia, Anglia și Franța, Polonia, 
Olanda, Suedia, Finlanda, 
R. D. Germană, R. F. Germa
nă, Austria, Belgia, Elveția. 
Pentru prima oară vor sosi pe 
litoralul romînesc turiști 
Japonia, India, Brazilia.

Stațiunea Mamaia se pre

din

personalității în formare tre
buie mult tact, înțelegere și 
perseverență. Concluziile pri
pite sint îndoielnice, vina apa
rentă poate fi numai efectul 
unor cauze rămase nedescope
rite. Eleva Paula N. lipsea de
seori și învăța tot mai prost. 
Ce poate fi mai simplu decît

luate. Și iarăși s-au ivit absen
țele, notele proaste... Ce să-i 
faci — și-a spus tovarășa Ti
rea, va trebui reîncepută mun
ca în familia aceea.

Da, trebuie multă perseve
rență.

Deși rar, ai uneori de înfrun
tat forțe pe care le intuiești

s-o „scuturi" pentru notele 
care o amenință la un moment 
dat cu corijențe ? E mult mai 
greu să te duci la ea acasă, e 
mult mai greu să-i cunoști ta
tăl, om suferind și irascibil, 
de care se teme și-i ascunde 
situația la învățătură, e mult 
mai greu să-i cunoști mama 
care nu înțelege obligațiile față 
de școală ale fetei. E mai 
greu, desigur, însă e o cale 
cu mult mai folositoare pen
tru toți: pentru convinge
rea mamei că Paula trebuie 
să-și vadă de învățătură, acea
sta fiind munca ei, pentru dis
cuția lucid-edificatoare cu ta
tăl, pentru eliberarea fetei de 
neliniști paralizante. Situația 
ei la învățătură s-a îmbunătă
țit o bucată de vreme. Apoi 
cineva din familie și-a încăl
cat, pare-se, angajamentele

numai — sedimentele pe care 
le-au lăsat ani întregi fă
ră supraveghere, lată o ele
vă care are absențe și care 
vădește, prin atitudini și ți
nută de un gust dubios — o e- 
ducațiie păgubitoare. Te intere
sezi și afli că părinții ei s-au 
despărțit (ceea ce a avut din
tru început efecte negative), că 
tatăl, de profesie ospătar, a 
înțeles că oferind mereu bani 
fiicei sale își îndeplinește „cu 
prisosință" îndatoririle de pă
rinte ; că anturajul ei nu era 
de natură s-o stimuleze nici 
spre învățătură, nici spre o 
comportare demnă. Atunci ce-i 
de făcut ? lei eleva de-o par
te și, între patru ochi, încerci 
s-o convingi să revină la gîn- 
duri mai bune. Apoi, la reci
dive, o propui pentru discuta
re în adunarea generală (era

tori și oameni de artă, seri și 
procese literare, concursuri li
terare, medalioane literar-mu- 
zicale etc. De trei ori pe 
săptămînă, de pe terasele ca
sei de cultură, diferite forma
ții de fanfară din Capitală 
prezintă ascultătorilor variate 
programe de muzică distrac
tivă.

Un grup de tineri, purtînd 
instrumente muzicale, se în
dreaptă spre una din aleile 
parcului. Urmîndu-i, asistăm la 
un spectacol prezentat de or
chestra de mandoline de la 
Industria Bumbacului, echipa 
de dansuri a Uzinelor „Repu
blica" și orchestra de muzică 
ușoară de la „Electronica", pe 
„estrada artiștilor amatori". 
Zilnic pot veni aici 900 de 
spectatori pentru a urmări e- 
voluția formațiilor artistice de 
amatori. Spectacolele sînt pre
cedate de conferințe și simpo
zioane pe cele. mai diverse 
teme.

Printre cele mai îndrăgite 
acțiuni ce se desfășoară la a- 
ceastă estradă sînt și joile ti
neretului organizate săptămî- 
nal cu sprijinul caselor de cul
tură ale tineretului. Iată cîte- 
va teme care vor fi ținute aici 
de oameni de știință, scriitori, 
ziariști: „Omul pătrunde în 
Cosmos", „Eroismul în mun
că*. „Cartea-prieten prețios", 
..Tinerețea noastră, idealuri și 
fapte mărețe-i...Sint prevăzute, 
de asemenea, întîlniri cu ti
neri fruntași în producție, ti
neri creatori etc. Aceste mani
festări sînt urmate de progra
me artistice, filme și dans. A- 
dresate tuturor tinerilor dor
nici să-și petreacă o după-a- 
miază plăcută împreună cu ti
neri din alte întreprinderi și 
instituții — „joile tineretului" 
organizate pînă acum s-au 
bucurat de o participare nu
meroasă.

Dar planul activității cultu
rale din parc ne rezervă și 
alte surprize. Anul acesta, 20 
de expoziții de artă plastică 
și fotografii artistice ale artiș
tilor profesioniști și amatori

gătește pentru actualul sezon 
turistic cu noi hoteluri cu o 
capacitate de 5.000 de locuri. 
In momentul de față această 
stațiune are o capacitate pen
tru întregul sezon balnear de 
peste 100.000 de locuri față de 
numai 18.000 în 1958.

O.N.T.-Carpați va organiza 
pentru turiștii străini excursii 
în celelalte stațiuni de pe lito
ral, în Delta Dunării și la 
București.

vor fi deschise în cele șase 
săli. Iubitorii de pictură pot 
vizita deja expoziția „Vechiul 
și noul București în pictură 
și grafică" care s-a deschis 
de curind. Nici cei mici n-au 
fost uitați. La estrada pionie
rilor vor avea loc spectacole 
prezentate de formații ale ele
vilor, întîlniri cu scriitori, 
sportivi, cineaști, realizatori de 
filme pentru copii și tineret, 
concursuri „Cine știe, răspun
de", „jurnale vorbite" pe teme 
științifice etc.

La Teatrul de păpuși din 
poenița copiilor a avut loc de 
curînd prima premieră cu pie
sele „Mofturică" și „Smîntîna 
fermecată" din cele opt care 
vor fi prezentate în acest an. 
După terminarea spectacolu
lui, „Mofturică" a stat de vor
bă cu copiii despre pățaniile 
lui și a promis că se va face 
băiat cuminte. Micuții specta
tori au recitat „păpușii" poe
zii. Cel mai bun recitator a 
primit un premiu surpriză.

— Dar, să pornim mai de
parte. La o distanță suficien
tă de liniștea bibliotecilor și 
a sălilor de expoziție, ne în- 
tîmpină strigăte vesele de 
încurajare (undeva prin apro
piere se desfășoară probabil o 
întrecere sportivă). Am ajuns 
astfel la cel mai nou punct al 
parcului — baza sportivă — 
deschisă anul acesta tuturor 
vizitatorilor. Terenurile de vo
lei, handbal redus, atletism, 
oferă un mijloc plăcut de des
tindere. Tinerii se pot întrece 
și la haltere și aruncarea 
greutății. Pentru copii sint 
prevăzute concursuri de aler
gare cu bicicleta, trotineta sau 
— mai puțin motorizate — în 
sac.

Spre seară, cînd zăpușala 
serii se retrage sub umbrele 
prelungi ale sălciilor, tinerii se 
îndreaptă spre ringul de dans 
din insula Trandafirilor. Aici, 
de trei ori pe săptămînă se 
organizează seri de dans. Dar, 
în vara aceasta, în anumite 
zile' parcul va cunoaște o at
mosferă specific sărbătoreas
că. Vor fi zilele cînd se vor 
organiza (așa după cum ne 
informează tov. George Po- 
povici, șeful serviciului cul
tural al parcului) carnavale 
ale tineretului : dans de masă, 
spectacole muzicale, întreceri 
sportive — sînt tot atîtea ac
țiuni la care sîntem invitați.

Și iată-ne la capătul acestei 
călătorii. Cei care au partici
pat la acțiunile ce au avut loc 
pînă acum, cu siguranță că 
vor reveni să-și petreacă aici 
și alte ore de odihnă. Parcul 
e deschis tuturor !

(Ager preș) VIORICA GRIGORESCU

vorba de o utemistă). Eforturi
le comune în elaborarea unei 
critici menite să îndrepte, an
trenează și părinții fetei. Pînă 
la urmă s-a petrecut ceea ce 
era firesc să se petreacă. As
tăzi, în conștiincioasa respon
sabilă a panoului presei, în 
eleva dotată și bine pregătită 

la învățătură 
care și-a regă- 

Asit parcă în
treaga prospe
țime a vîrstei 
odată cu co
rectitudinea ți
nutei, nu mai 
recunoști nimic 

Jir din ceea ce a
fost cîndva (și 
nu prea de
mult) „un caz 
dificil".

“ Astfel, înva
ță să-și cu
noască elevii 

și să-i influențeze, să-i pre
gătească pentru drumul pe 
care urmează să-l străbată în 
viață. înclinații, talente, gă
sesc în diriginta Tirea sprijin 
și îndrumare. Are Barbu Ni- 
colae acasă la el un laborator 
de chimie unde efectuează ex
periențe încinse în operele 
profesorului Nenițescu care 
depășesc cu mult cunoștințe
le unui elev de clasa a IX-a ? 
îi vizitează laboratorul, îi dă 
pasionatului amator de chimie 
sfaturi suplimentare. Are Po- 

■pescu Stănești Vlad, din clasa 
a Xl-a B, cîtieva preocupări 
diverse — radiofonie, teatru, 
muzică ? I le încurajează pe 
toate și stimulentul se exer
cită în acțiuni de interes co
lectiv. Vlad participă activ la 
acțiunile organizației U.T.M.:

ia radio-clubul din școală, la 
organizarea unor audiții muzi
cale, a 
amatori (regia
Tovarăși elevi, aveți ambi
ția de a vă afirma cunoș
tințele în concursuri ? Poftiți, 
urmați exemplul lui Persache 
Octavian, cîștigătorul locului 
întîi la Olimpiada de mate
matică ediția 1961, sau urmați-l 
pe Gropper Jean, primul la 
faza regională pentru fizică!

Profesoara de chimie, diri
ginta clasei a IX-a A și se
cretara comitetului U.T.M. pe 
școală, întrunite în același 
pedagog tînăr, tovarășa Lu
cia Doina Tirea, se bucură cu 
modestie de succesele tuturor 
elevilor coriști, recitatori, in
strumentiști, interpreți de tea
tru. De elevii de la „Dimitrie 
Cante mir “ se vorbește cu a- 
precieri pozitive în cadrul ma
nifestărilor culturale școlare 
din orașul București. Dar des
pre oamenii care vor pleca 
din această școală medie va 
trebui să se facă aprecieri po
zitive peste ani și ani. Pentru 
aceasta merită să pui suflet. 
Merită să îți închini timpul și 
preocupările educației comu
niste. Grupate într-un anume 
fel în sistemul valențelor spe
cifice, toate acțiunile educati
ve trebuie să ducă la un rezul
tat cert - CONȘTIINȚA SO
CIALISTĂ.

unor spectacole de 
tehnică) etc.

ȘTEFAN IUREȘ



Dragostea pentru frumos
atribut ai tinerilor muncitori

pt sute de tinere 
lucrează la Fabrica 
de sticlă din Tur
da. Dintre aces
tea, aproape 600 
participă la între
cerea pentru pro

duse de calitate, peste 160 din
tre ele fiind fruntașe în pro
ducție. Multe tinere sint califi
cate ca decoratoare, șlefuitoa
re sau lucrează la mașinile 
semiautomate. Ele, alături de 
întregul colectiv al fabricii, se 
străduiesc să realizeze angaja
mentele luate pentru acest an: 
depășirea producției globale 
cu 1,5 la sută, realizarea a 
250.000 de lei economii la pre
țul de cost și beneficii peste 
plan de 250.000 de lei. Acolo 
unde muncesc atîtea tinere și 
sînt atît de importante angaja
mentele legate de producție, 
firesc, organizarea locului de 
muncă cere o deosebită aten
ție.

Popasul la secția gravură a 
fabricii de sticlă trebuia să 
răspundă unei întrebări: cine, 
dacă nu cei ce se ocupă cu 
frumosul - în cazul de față 
sticlarii — pot să facă mai

din Brăila

bine simțită prezența acestui 
frumos la locul de muncă ? 
Florile săpate in sticlă — rod 
al chibzuinței și simțului ar
tistic — denotă mai intii însu
șirile frumoase ale gravorilor 
sticlari de la Turda. Fabrica 
de sticlă este o construcție 
veche. Acolo, unde se află a- 
cum secția gravură, cu multi 
ani in urmă era un atelier mic 
care cu timpul a fost reemc- 
najat. Multă vreme, ferestrele 
atelierelor erau neluminoase. 
Pină acum citeva luni, supra
fața ferestrelor era la o treime 
din cele de acum.

Reamenajările sin: încă in 
plină desfășurare. Printre cei 
ce se străduiesc pentru ca lo
cul de muncă să fie cit mai 
frumos se numără și brigada 
condusă de Ion Bozdog.

— în fiecare zi, la ora 14, 
locul de muncă este lăsa: cv- 
rat. ne spune el. Masa se cu
răță de praful rezultat de la 
gravură, iar mașina este ștear
să cu grijă. Săptăminal facem 
curățenie generală.

Despre „frumos- r.e-au vor
bit fetele.

— Lămpile fluorescente au 
rezolvat de curind o grea pro
blemă. Atelierul parcă ar fi 
altul, așa cum arată acum, 
scăldat in această lumină atît 
de potrivită pentru iucru, — ne 
spune Crișan Ana.

— Ne preocupă in mare mă
sură albiile 
scîndura

Zilele acestea, la Casa agro
nomului din Brăila s-a des
chis un curs de 11 zile pen
tru contabilii din gospodă
riile colective din 
Galați. Celor 120 de cursanți 
li se vor preda în cadrul pro
gramei analitice de către ca
dre de specialitate, noțiuni 
de finanțare, gestionare a bu
nurilor obștești precum și 
alte probleme privind întă
rirea economico-organizatorică 
a gospodăriilor colective în 
care ei îșt desfășoară munca.

regiunea

★

în ultimii ani, numărul uni
tăților cinematografice din 
raionul Brăila s-a dezvoltat 
mult. Zilele trecute, in folo
sința oamenilor muncii de la 
sate a fost dat un nou cine
matograf. Este vorba de cel 
construit in comuna Vladimi- 
rești. Ca prim spectacol pre
zentat in acest nou cinemato
graf a fost filmul „Circul fără 
cupolă Adăugind la cele erU- 
tente și această nouă unitate 
cinematografică înființată, 
numărul cinemotgrafelor din 
raionul Brăila se ridică acum 
la 38.

T. OANCEA

Informații
Simbătă a părăsit Capitala, 

îndreptindu-se spre Djakarta, 
delegația U.A.S.R. care va 
participa la ședința Comite
tului Executiv al U.I-S. ce va 
avea loc între 15 și 21 mai 
1962-

Delegația este condusă de 
tovarășul Ștefan Andrei, 
membru al Biroului C.C. al 
U.T.M. și membru al Comite
tului Executiv ai Consiliului 
U.A.S.R.

Casa de cultură din 
s-au desfășurat lu- 
unei consfătuiri pe 
legătură cu activita-

★

în zilele de vineri și sîm- 
bătă la 
Predeal 
crările 
țară în
tea culturală în stațiunile de 
odihnă.

Consfătuirea a stabilit mă
suri menite să asigure oame
nilor muncii veniți la odihnă 
și tratament, posibilitatea de 
a-și petrece timpul cît mai 
plăcut și instructiv. Printre 
altele, la cluburile din sta
țiuni vor avea loc numeroase 
spectacole cinematografice, 
seri distractive, audiții muzi
cale, spectacole ale brigăzilor 
artistice din cadrul stațiuni
lor și ale formațiilor artistice 
profesioniste și de amatori.

de la gravat și 
pe care se sprijină 

mina și care păstrează umidi-

tulea, completează Maria Fo- 
doreanu.

Elisabeta Cernea, din altă 
brigadă, martoră la discuții. 

,se recomandă :
— Sin: responsabilă^ cu flo

rile. Problema arătată ie Ma
ria are două soluții: 1) folo
sirea apei calde la gravură și 
2) in cetirea scindurii cu ma
terial plastic sau confecționa
rea suportului in întregime 
dintr-un astfel de material re
zistent și estetic. Ca responsa
bilă cu florile... o singură pro
punere : să învățăm să le iu
bim. Pentru că, drept să vă 
spun, și aceasta se învață... De 
aici și dragostea pentru fru
mos : perdeluțele de la ferea
stră — mici, discrete, tablouri 
pe stilpi de beton și pe pereți, 
vopsirea intr-o culoare pastel 
a mașinilor — și după cum ve
dem mai apoi, toată această 
treabă e in toi.

— Mai avem încă multe de 
făcut, conchide Vasile Fodor, 
secretarul comitetului U.T.M.

★
Dacă aici, frumosul se află 

la el acasă, ce se întimplă in
tr-un atelier unde sint numai 
băieți, unde frumosul se tra
duce prin piese executate „la 
micron", de pildă, la secția de 
prelucrare mecanică a metale
lor de la „Unirea** Cluj ? Sec
ția este de curind dată in fo
losință. Hala este nouă, utilată 
modern. Mașinile sin*, proaspăt 
vopsite, lămpile fluorescente 
scaldă totul intr-o lumină ad-

mirabilă, favorabilă lucrului 
de calitate ; s-ar crede că nu 
se mai poate face nimic pentru 
frumos, că totul este împlinit 
de constructori, de vreme ce 
totul este nou.

Dar iată, pe linia de flux, la 
sectorul I roți dințate, lingă 
fiecare strung se află cite un 
ghiveci de flori. Verdele lor 
proaspăt odihnește ochiul. 
Cornel Feier, Iosif Marton, 
Ștefan Nagy, loan Ghiș, cu 
toții strungari din sectorul I, 
sînt tineri îndrăgostiți de fru
mos. Mihai Farcaș vorbește 
despre curățenie ca despre o 
necesitate, iar despre 
sul la locul de muncă 
pre un imperativ.

— Pentru că brigada 
hai Farkaș știe să-și 
zeze locul de muncă, să-l în
frumusețeze, să îngrijească 
mașinile, crește gradul de fo
losire a mașinilor. Au ieșit la 
iveală, din discuții, citeva so
luții pentru o bună gospodă
rire a locului de muncă. Dacă 
ele s-ar extinde in întreg ate
lierul, ar fi cu mult mai plă
cut, chiar familial.

Așadar, două ateliere : pa
ralela ne-a ajutat să consta
tăm preocupările tinerilor din 
aceste sectoare. Aceste preocu
pări au întilnire intr-un sin
gur punct: frumosul, simțul 
gospodăresc, dragostea pentru 
locul de muncă — atribut al 
tuturor tinerilor muncitori.

/runio- 
ca des-

lui Mi
or gani-

ROMULUS ZAHARIA

Telegrame
Tovarășul I. V. Spiridonov 

a trimis tovarășului Ștefan 
yoltec, președintele Marii 
Adunări Naționale a R.P. Ro
mine, o telegramă prin care 
exprimă sincere mulțumiri 
pentru felicitările și urările 
călduroase adresate cu ocazia 
alegerii sale în postul de pre
ședinte al Sovietului Uniunii 
al Sovietului Suprem al 
U.R.S.S.

★
Tovarășul I. A. Peive a tri

mis tovarășului Ștefan Voitec, 
președintele Marii Adunări 
Naționale a R. P. Romîne, o 
telegramă prin care exprimă 
sincere mulțumiri pentru feli
citările și urările călduroase 
adresate cu ocazia alegerii 
sale în postul de președinte al 
Sovietului Naționalităților al 
Sovietului Suprem al U.R.S.S,

în secfia de mandoline a Șco-
,1H populate de Artă din Cra

iova

„Cursa Păcii
După o zi de re

paus, participanții 
la „Cursa Păcii" 
Praga-Berlin-Varșo- 
via au străbătut 
sîmbîătă ultima eta
pă pe teritoriul R.S. 
Cehoslovace, între 
orașele Gottwaldow 
și Ostrava (186 km).

Deși foarte lungă 
și cu un profil acci
dentat, etapa a 9-a, 
disputată în a doua 
jumătate pe o ploa
ie torențială, a fost 
prin excelență ra
pidă, obținindu-se 
o medie orară de 
peste 41 de km.

Ca și în zilele 
precedente, cursa a 
început cu o eva
dare : la km 15 se 
desprind de pluton

ora

ora

Eficacitatea
forajului

cu turbinaVedere parțială a Combina*- -i de cauciuc sintetic de ia Onești.
(Agepre»)

CINEMATOGRAFE

ATLETISM : stadionul 
ora 9 : faza pe Capitală 
universitare ; stadionul 
la ora 9 : competiția de 
de clubul Metalul; km 
— Ploiești, ora 7 :

de 
ob- 
ex-

Republicii, de Ia 
a campionatelor 

„23 August”, de 
marș organizată 
8 șos. București 

concurs de maraton 
redus (16 km) ; etapa raională a campio
natelor republicane școlare, de la ora 9, 
pe stadioanele : Tineretului (raioanele 
„30 Decembrie” și N. Bălcescu), „23 Au
gust” (raionul „23 August”), Progresul 
(raionul V. I. Lenin).

BOX : grădina din itr. Ion Vidu, 
: S.P.C. — Selecționata Timișoara.

NATAȚIE; ștrandul Tineretului,

olandezul De Wa
ard și maghiarul 
Megyerdi. La km 62 
fugarii au un avans 
de 30” față de Con
stantin Dumitrescu 
și belgianul De 
Breuker care, la 
rîndul lor, se deta
șaseră pornind în 
urmărirea fugari
lor. La km 80, unde 
cei 4 cicliști trec 
împreună, plutonul 
sosește cu o întîr- 
ziere de 2 minute, 
începe o ploaie to
rențială. Se peda
lează totuși foarte 
repede și grupul din 
față își mărește a- 
vansul la 3 minute, 
apoi la 4 minute în 
dreptul km 115. 
Sprintul cu premii

«66

la trecerea prin o* 
rașul Opava este 
cîștigat de belgia
nul De Breuker, ur
mat de Constantin 
Dumitrescu. în spa
te, plutonul se agi
tă, căutînd să refa
că terenul pierdut. 
Cu 25 km înainte de 
sosire, olandezul De 
Waard nu mai poa
te să reziste și ră- 
mîne în urmă, ast
fel că De Breuker, 
Megyerdi și Dumi
trescu continuă 
cursa în trei și, în 
ordinea de mai sus, 
sosesc pe stadionul 
din Ostrava, urmați 
de pluton la 42 se
cunde.

(Agerpres)

Campionatul categoriei A
de fotbal

in campionatul categoriei A 
de fotbal sînt programate as
tăzi 6 meciuri în loc de 7. A- 
ceasta pentru că echipa Ști
ința Cluj a plecat în turneu 
în R. P. Polonă, meciul său cu 
Metalul Tîrgoviște fiind amî- 
nat pentru 23 mai.

Pe stadionul „23 August’’ 
din Capitală se vor disputa în 
program cuplat următoarele 
întîlniri: Steaua—Minerul Lu-

peni (ora 15,15) și Rapid—Di
namo Pitești (ora 17).

Iată meciurile din țară: Jiul 
Petroșeni—Dinamo București; 
Steagul Roșu Brașov—Dina
mo Bacău ; Știința Timișoara 
— Petrolul Ploiești și U.T. 
Arad—Progresul. Repriza a 
doua a meciului U.T.A.—Pro
gresul va fi transmisă la ra
dio cu începere din jurul orei 
17,45 pe programul 1.

(Agerpres)

Pe scurt
La turneul internațional de 

tenis pentru juniori do la Tbi
lisi s-au desfășurat semifinalele 
l>robei de simplu masculin, 
dublu băieți și dublu mixt» Spor
tivul romin Gh. Boaghe a în- 
tîlnit pe campionul U.R.S.S. de 
juniori A. Metreveli. Întîlnirea 
dintre cei doi jucători a prile
juit o luptă spectaculoasă, în
cheiată cu victoria tenismanu- 
lui sovietic cu 3—2.

în proba de dublu băieți, 
Boaghe și Dron au pierdut cu 
0—3 în fața perechii sovietice 
Metreveli-Lunin. Finala se va 
disputa între cuplul sovietic și 
perechea Vopicik-Koudelka (R.S. 
Cehoslovacă).

'★
Partidele internaționale de 

fotbal desfășurate vineri în 
Europa s-au încheiat cu rmă- 
toarele rezultate : Plsen : Grim
sby Town (Anglia)—Spartak 
2—0; Plovdiv: Nefteanik Baku — 
Spartak Plovdiv 2—2 ; Bari: 
Italia (B)—selecționata maghia
ră 3—1 ; Donețk t Sahtior. •— 
Dozsa Budapesta 1—L

★

A fost definitivat progra
mul celor două jocuri pe care 
le va susține în Capitală e- 
chipa franceză de fotbal A.S. 
Monaco. Fotbaliștii francezi 
vor juca la 24 mai cu Dinamo 
București și la 27 mai cu Pe
trolul Ploiești.

PE STADIOANE
: concursul prin corespondență (probe 

fizice) „Cupa Orașelor” ; ora 11 ! Pro
gresul — Ind. Linii Timișoara (polo, camp, 
republican).

HALTERE : sala Floreasca II, ora 9 : 
faza regională a campionatului republi
can individual .

SCRIMA : sala de la stadionul Repu
blicii, de la ora 8 : faza de zonă a cam
pionatelor republicane (proba de flo
retă băieți).

RUGBI: teren Unirea, ora 9,30 : Unirea 
— Știința; ora 11 : Grivița Roșie — Steaua 
(meciuri în cadrul competiției echipelor 
bucureștene) ; stadionul Tineretului II, 
ora 9 : Inst. Constr. — Aeronautica; ora

(Agerpres).

11 s I.P.G.G. — Politehnica ; ora 16,30 : 
Arhitectura — Rapid • stadionul Tinere
tului III, ora 9 : Universitatea — Dina
mo II; ora 11 : Colorantul—Meteorul; 
teren Vulcan, ora 10,30 : Vulcan — Olim
pia II ; teren Unirea, ora 13 : Autobuzul 
— S.N. Oltenița ; stadionul Progresul, ora 
17,30 : Progresul II — Sirena.

MOTOCICLISM; stadionul Dinamo, ora
10 : concurs de motociclism cu obstacole.

SPORTURI NAUTICE t lacul Herăstrău, 
de Ia ora 8 : „Cupa Voința”, concurs de 
canotaj academic și caiac-cauoie, deschis 
juniorilor și junioarelor.

imfibie • Patria, 
București, G. Doja, G. Coșbuc; 
Apartamentul: Republica, E. 
Pavel, 1 Mai, 23 August; 
Cine i de vină ? : Magheru, 
I. C. Frimu, Libertății ; Mai 
tare ca uraganul : V. Alecsan- 
dri, Lumina, Floreasca; Al 
Il-lea Festival internațional 
muzical „George Enescu" — 
La granița a două oceane : 
Maxim Gorki; Post-restant: 
Central, Miorița, Arta, B. 
Delavrancea ; Principiul su
prem : Victoria ; Perle negre: 
Timpuri Noi ; Program spe
cial pentru copii (dimineața) 
Strada Preriilor (după amia-

ză) : 13 Septembrie ; După doi 
iepuri: Tineretului, 8 Martie, 
între două iubiri: înfrățirea 
între popoare, 
Cer senin : 
noaptea de _
Popov ; Departe de patrie : 
Grivița ; Artistul: C-tin Da
vid, Flacăra ; Valea mindrl : 
Drumul Serii; .Arme și po
rumbei : T. Vladimirescu; 
înotătorii: Moșilor. 16 Fe
bruarie ; Cetatea Hurramza-

Alex. Sabia;
Cultural; în 
ajun : Alex.

min : Popular ; Ultima repri
ză : Donca Simo, Volga, N. 
Bălcescu; S-a întîmplat in 
zisa solstițiului: Olga Ban
ele ; Cinci zile și cinci nopți : 
M. Eminescu ; Rosita : L Pin- 
tilie: Expresul de seară : Lu
ceafărul, V. Roaită ; Milionul: 
Unirea. Munca ; Gardianul: 
G. Bacovia ;
lor : 8 Mai, 
Cursa de 100 
rel yiaicu.

Casa surprize- 
30 Decembrie; 
kilometri: Au-

Sondorii întreprinderii 
foraj din Rîmnicu Vîlcea 
țin succese importante în 
tinderea forajului cu turbina.

Folosind turbina triplă son
dorii vîlceni au forat, de 
exemplu, sonda 260 la peste 
3.200 metri adîncime. Aplicînd 
forajul cu turbina și realizînd 
astfel viteze de lucru supe
rioare, brigăzile de foraj au 
terminat săparea sondelor 
150, 368 și 411 cu 8—13 zile 
înainte de termen obținînd e- 
conomii de peste 150.000 de 
lei la fiecare sondă.

(Agerpres)

Frunze, flori și... boboci

in conștiința 
satirizind spiritul 

conservatorismul.

piesei lui Suto 
petrece in jurul 
generate de lupta

n aceste zile înso
rite de primăvară 
care au consem
nat victoria socia
lismului in agri
cultură, înscrierea 
piesei lui Suto An

dras în repertoriul Teatrului 
de Comedie marchează un 
eveniment important în miș
carea noastră teatrală. Aten
ția generală se îndreaptă azi 
spre întărirea economico-or
ganizatorică a gospodăriilor 
colective. „Nuntă la castel" 
vorbește tocmai despre unirea 
gospodăriilor mici in mari 
unități, puternice și solide, 
despre transformările structu
rale ce survin 
țărănimii, i 
retrograd, 
birocrația.

Acțiunea 
Andras se 
problemelor 
pentru consolidarea unei gos
podării agricole colective. Se 
înfruntă in piesă două menta
lități : una nouă, progresistă, 
cu rădăcinile adine împlintate 
în viitor, și alta veche, con
servatoare, care stînjenește 
mersul înainte.

Președintele gospodăriei a- 
gricole colective „Progresul'', 
Anton Mădăraș, om capabil 
și bun muncitor, a contribuit 
în mare măsură la bunăstarea 
colectivei sale dar se opune 
îndirjit la unificarea ei cu

CASTEL" de Suto Andras
gospodăria vecină „Spicul*1. Se 
manifestă in această compor
tare rămășițele unei mentali
tăți învechite, retrograde. Go- 
lorics, contabilul gospodăriei, 
sfetnic limbut al lui Mădăraș, 
un tip învechit, depăși: de 
noile realități, propagă ideea 
„banului peșin". Nici unul, 
nici celălalt nu înțeleg că in
dicele bunăstării nu stă in 
cîștigul imediat, ci in dezvol
tarea neîntreruptă a gospodă
riei, în continua ei inîărire 
economico-organizatorică. Suto 
țintește în 
alte limite 
titudinea 
învățătură 
comportarea înapoiată față de 
femeie. Tinărul agronom Ioș- 
ca, muncitor bun și apreciat 
de toată lumea, se opune 
plecării logodnicei sale, briga
diera Marica, la studii, in 
timp ce alt colectivist, Laji, se 
poartă urit, necivilizat cu ea.

In opoziție și in conflict 
cu aceste trăsături învechite 
se situează oamenii integri și 
raționali care înțeleg mai bine 
adevărata fericire și care știu 
să lupte pentru ea. Fratele 
lui Anton Mădăraș. Mihai 
(președintele gospodăriei „Spi
cul") este un om înaintat. 
Și Marica, brigadiera, și Bo
loga, instructorul raional de 
partid, au acea superioritate pe 
care le-o acordă etica socia
listă»

această comedie și 
ale eroilor săi: a- 
refrodară față de 

și perfecționare,

Scriind „Nuntă la castel**, 
„Suto Andras, căruia nu-i lip
sesc niciodată verva și umo
rul, se dovedește un priceput 
minuitor al satirei.

Mai puțină atenție acordă 
autorul rezolvării conflictelor 
scenice. Evoluția președintelui 
Anton Mădăraș este deficitar 
argumentată și transformarea 
sa finală este lipsită de su
portul explicativ convingător. 
De altfel, și alte personaje (a- 
gronomul Ioșka, Ana) se trans
formă în decursul piesei fără 
ca această evoluție să rezulte 
direct din acțiune; luăm act 
de transformarea lor, doar in
tr-un chip brusc, mai mult 
prin rezolvări exterioare ale 
conflictului, care scad din 
forța de convingere a piesei. 
La fel, valoarea artistică a 
comediei lui Suto este dimi
nuată de slaba portretizare a 
citorva tipuri care, în mod 
normal, ar fi trebuit să joace 
un rol mai mare, determinant 
în acțiune. Bologa (instructo
rul de partid) participă foarte 
sumar, și din afară, la întîm- 
plările scenice, rolul său fiind 
sărăcit în substanță.

Calitatea principală a spec
tacolului realizat pe scena 
Teatrului de Comedie este fac
tura sa populară. Creatorii 
spectacolului au avut perma
nent în vedere spectatorul că
ruia piesa îi este adresată cu 
preponderență — țăranul co

O scenă din piesa „Nuntă la castei’

lectivist — și au conceput a- 
ceastă montare ca o discuție 
deschisă, antrenantă, cu pu
blicul. Regizorul Lucian Giur- 
chescu a urmărit, prin comu
niunea aproape continuă a 
actorilor cu sala, crearea unei 
legături spirituale între perso
naje și spectatori.

Decorul (semnat de Dan 
Nemțeartu) este simplu, ușor 
acomodabil în orice condiții 
de reprezentare a piesei. Me
ritele regizorului nu se opresc 
aici: sînt remarcabile fantezia 
sa in redarea substanței co
mice a piesei, ironia fină, va
lorificarea subtextului diferi
telor semnificații. Ceea ce re
proșăm regizorului este faptul 
că nu a ponderat — la unii in- 
terpreți — excesul de gaguri 
care, într-un fel, lipsesc per
sonajele de adevărata lor per
sonalitate. Nicolae Gărdescu 
— spre exemplu — deformează 
autentica față a lui Golovics 
transformând personajul — e 
drept, cu mult haz — într-un 
bufon amuzant, care stirnește 
Tisul la fiecare replică, dar 
care nu ne poate convinge — 
în aceeași măsură cu piesa — 
de rolul nefast pe care îl

joacă atitudinile sale înapo
iata în viața gospodăriei. De 
asemenea, peste măsură de în
groșat, șarjate ne apar trăsă
turile colectivistului Ignat 
(interpretat de Alexandru 
Lungu) în contradicție cu sti
lul sobru, simplu și convingă
tor al montării în genere.

Distribuția dă spectacolului 
o ținută artistică remarcabilă. 
Ștefan Ciubo-ărașu îl inter
pretează în stilul său caracte
ristic pe Anton Mădăraș dind 
multă greutate personajului, 
înfățișind convingător îndoie
lile și căutările acestuia, ex-' 
plicind — poate mai bine decit 
piesa — ascendentul moral pe 
care președintele îl ciștigă la 
sfirșitul piesei. Distribuția cu
prinde mulți actori tineri care 
se achită — în marea majoritate 
— bine de rolurile încredințate.

Spectacolul se bucură de 
succes. Actualitatea temei, ca
litatea elementelor comice din 
piesă, originalitatea și spiritul 
tineresc al regiei, distribuția 
omogenă îi asigură — în ciuda 
deficiențelor semnalate — o 
largă accesibilitate.

CĂLIN CĂLIMAN

Tradiționalul 
festival 

al elevilor 
tipografi

Ieri a fost ultima zi a ce- 
lui de al patrulea festival al 
tineretului din Grupul școlar 
poligrafic „Dimitrie Marines
cu” din Capitală. După amia
ză, școala în care au învățat 
tainele meseriei de tipografi 
sute de mii de tineri, care îm* 
pînzesc astăzi toate tipogra
fiile din țară, a fost gazda 
unei întîlniri. Elevii școlii s-au 
întîlnit cu tineri din țările 
Europei și Asiei, Africii și A- 
mericii, cu tinerii studenți 
străini^ care studiază în țară 
noastră. Și, ca în fiecare an, 
în această zi închinată priete
niei și păcii, actori ai Teatru-* 
lui de operetă au venit în 
mijlocul elevilor desfătîndu-j 
cu frumoase cîntece.

E greu de spus care a fost 
cea mai frumoasă zi a acestui 
festival. In prima zi, tovarășa 
Ciobanu Lina, prim-secretar 
al Comitetului raional d0 
partid 1 Mai, a vorbit absol* 
venților prezenți, elevilor din 
școală, nenumăraților tineri 
invitați, despre minunatele 
condiții create tineretului în 
anii regimului democrat-popu* 
Iar. într-o altă zi a festivalul 
lui, acad. Eugen Macovschi. 
directorul Institutului de Bio
chimie al Academiei R.P.R., 
prof. univ. Dumitru Dumi* 
trescu, membru corespondent 
al Academiei R.P.R., și prof, 
univ. Traian Gheorghiu* menu 
bru corespondent al Acade
miei R.P.R., au venit în mij
locul elevilor și le-au vorbit 
despre cele mai noi cuceriri 
ale științei și tehnicii. Apoi 
a mai avut loc întîlnirea cu 
scriitorul Dan Tărchilă, auto
rul piesei „Marele fluviu își 
adună apele‘:, spectacol pre
zentat de actori ai Teatrului 
de tineret și copii, care a re* 
dat un impresionant episod 
din lupta ilegală a partidului.

în zilele acestui festival, 
absolvenții școlii, care au 
participat activ la cele trei 
festivaluri precedente, le-au 
vorbit elevilor despre frumoa
sa tradiție a școlii în organi
zarea festivalurilor. Această 
inițiativă a organizației U.T.M. 
din școală, luată în anul 
1958—1959, a fost preluată în 
fiecare an și ea va continua, 
se va dezvolta.

RADU POPA. J



Aspect de la marșul pac . spre 
Copenhaga care s-a dese;.-al 
în Danemarca la sfirșitul lunii 
aprilie a.c. Acest marș, la 
care au luat parte mii de oa
meni de cele mai diferite con
cepții și convingeri, s-a desfă
șurat sub lozincile : „Sa înceteze 
experienfele nucleare ale S.UA-®, 
„Să se pună capăt cursei înar

mărilor".

Dușmanii
de la Bonn

ai Festivalului

Ca și celelalte întâlniri ale 
tineretului progresist din 
lume, cel de-al VlII-lea 

Festival Mondial al Tineretului 
și Studenților care urmează să 
aibă loc la Helsinki este decla
rat în R.F.G. „o acțiune comu
nistă”. Autoritățile vest-germane 
caută prin toate mijloacele, in
clusiv represiuni polițienești, să 
împiedice pe tinerii vest-germani 
i— dintre care mulți sînt membri 
ai organizațiilor de tineret „Șoi
mii”, „Prietenii naturii” și ai 
altor organizații — să participe 
la festival.

Poliția confiscă manifestele 
care cheamă tineretul să-și tri
mită reprezentanții la Helsinki.

a problemei germane
statelor participante la Conferința

Hrușciov
O parte a insfalafiilor noii 
uzine chimice „Slovnaft" de 
lingă Bratislava (R. S. Ceho

slovacă),

Pentru re^enentaree 
pașnică definitivă

Memoriul adresat de Partidul Comunist din Germania 
de lâ Geneva

GENEVA 12 (Agerpres). — O 
delegație a Partidului Comunist 
din Germania a remis lui V. A. 
Zorin, reprezentantul U.R.S.S. la 
Conferința de la Geneva pentru 
dezarmare, un memoriu adresat 
statelor participante la această 
conferință.

Din prima zi a existenței sale 
— se spune în memoriu — 
Partidul Comunist din Germania 
se pronunță pentru menținerea 
păcii. De aceea el a fost interzis 
în 1933 de guvernul lui Hitler, 
iar în 1956 — de guvernul lui 
Adenauer.

După ce arată că politica gu
vernului federal stîrnește neliniște 
și îngrijorare în rîndurile ma
jorității covîrșitoare a popu
lației vest-germane, memo
riul C.C. al P. C. din Germania 
citează numeroase date și fapte 
care ilustrează reînvierea milita
rismului în Germania occidentală.

84 la sută din funcționarii su
periori aflafi în serviciul diploma
tic, se arată în memoriu, au lu
crat in trecut în Ministerul hitle- 
rist el Afacerilor Externe ; din 
cele 83 de reprezentanțe diplo
matice în străinătate, 72 sînt con
duse de diplomați hitleriști. Un 
număr de 200 de „fuhreri ai eco
nomiei de război" și experți ai 
înarmării din fostul „Minister al 
reichului pentru înarmare și pro
ducția de război" dețin astăzi 
funcții de conducere in ma
rile concerne și au înființat 
un nou aparat al puterii pentru 
dezvoltarea mașinii de război a 
militarismului german.

Aceiași generali care au pre
gătit agresiunile perfide ale lui 
Hitler și au avut o contribuție 
hotărîtoare la înfăptuirea lor, co
mandă 
Peste 1.100 
curori ai 
au lucrat 
ciale sau 
dominației 
nunțat peste 
tințe capitale împotriva 
fanților multor najiuni. 
acuză din 
fermi și pe _ 
mului german, condamnîndu-i la 
închisoare pe termen lung.

Demascînd caracterul revanșard 
periculos al politicii cercurilor 
guvernante ale Republicii Fede
rale memoriul arată că conducă
torii Germaniei occidentale urmă
resc extinderea autorității lor a- 
supra teritoriului Republicii De
mocrate Germane, amenință cu 
represiuni toate statele care se 
declară, dispuse să stabilească re
lații diplomatice cu R. D. Ger
mană. După ce se arată că gu
vernul R.F.G. nu dorește să recu
noască frontierele care s-au sta
tornicit în Europa ca urmare a 
celui de-al doilea război mon
dial și că el urmărește anexarea 
unor vaste regiuni din Polonia, 
Republica Socialistă Cehoslovacă 
și din Uniunea Sovietică, în me
moriu se subliniază că în pre
zent are loc o intensă înarmare 
a Germaniei occidentale prin vio
larea tuturor acordurilor dintre 
diați. Există deja o puternică in
dustriei de război vest-germană,

astăzi noul Wehrmacht, 
de judecători și pro- 
Republicii Federale 
în tribunale 
militare 

naziste și 
60.000

spe- 
anii 

pro- 
sen-

in
au 
de

reprezen-
Astăzi, ei 

nou pe democrații 
adversarii militaris-

împotriva experiențelor
nucieare

VENEȚIA 12 (Agerpres). — 
La 12 mai Comitetul munci
toresc pentru pace din Vene
ția, Consiliul federativ de 
rezistență și Asociația demo
crată a elevilor din acest 
oraș au organizat un marș al 
păcii la care au participat cî
teva mii de oameni. La mi
tingul care a avut loc după

imediată a expenențeior a&- 
cleare efectuate de S.UJL in 
atmosferă și înfăptuirea de
zarmării generale și totale.

BAGDAD 12 (Agerpres). — 
Ce părere aveți despre relua
rea experiențelor nucleare a- 
mericane în atmosferă? A- 
ceastă întrebare a fost adre
sată de Consiliul Național al 
Partizanilor Păcii din Irak 
unei serii de fruntași ai vieții 
publice și oameni politici ira
kieni. Hassan Rifat, ministrul 
Lucrărilor Publice și Con
strucțiilor de Locuințe al Ira
kului, răspunzînd la această 
întrebare, a declarat: „Relua
rea de către americani a ex
periențelor nucleare constituie 
o sfidare a opiniei publice

efectuate de S.U.A
mondiale și o nesocotire vădi
tă a voinței popoarelor iubi
toare de pace. Aceste acțiuni 
agravează încordarea interna
țională, intensifică cursa înar
mărilor, fac să crească pri
mejdia unui nou război".

ternul englez pentru sprijinul 
pe care îl acordă politicii nu
cleare primejdioase a Statelor 
Unite.

care satisface 70 la sută din ne
cesitățile R. F. Germane în ma
teriale de război.

înarmarea BuntTeswehrului a a- 
juns la un nivel care depășește 
celelalte armate vest-europene în 
ce privește efectivul.

Militariștii vest-germani se 
bucură de o infiuență tot mai 
mare în statele majore și în co
mandamentele N.A.T.O. De aceea, 
cererea prezentată de Strauss și 
de generalii săi hitleriști cu pri
vire la transformarea N.A.T.O. în 
„a patra putere atomică", nu în
seamnă altceva decît a acorda 
actualilor militarîșîf, ațîfători ai 
celor două războaie mondiale, a 
dreptului de a dispune de arma 
de exterminare în masă.

In memoriu se arată în con
tinuare ca în ciuda represiunilor, 
arestărilor și altor multe mijloace 
de presiune exercitate de autori
tățile vest-germane împotriva ce
tățenilor iubitori de pace, cercu
rile largi ale populației din R. F 
Germană sînt împotriva politicii 
demente de înarmare atomică și 
ce revanșism, ele resping sacrifi
ciile absurde pe care le cer- mili
tariștii.

In încheierea memoriului se 
spune ca Partidul Comunist din 
Germania sprijină propunerile 
prezentate de guvernul Republicii 
Democrate Germane, ca cele două 
stare germane să încheie un a- 
ccrd cu privire la renunțarea la 
iclosirea forței unul împotriva 
celuilalt și împotriva unor terțe 
rări și să-și asume obligația de a 
rezolva toate problemele liti
gioase pe cale pașnică ; să-și a- 
sume obligația de a nu produce 
: a nu amplasa pe teritoriul lor 
e'rra nucleară ; să accepte să 
iacă per e dinfr-o zonă denuclea- 
rizată din Europa centrală ; să se 
retragă din grupările militare din 
care fac parte în momentul de 
•=ță și să se angajeze să respecte 
neutra!.tatea militară ; să încheie 
un acord cu privire Ia încetarea 
-ar~âr ; să înceapă tratative cu 

măsuri de dezar- 
dezarmarea gene-

l-a primit pe
MOSCOVA 12 (Agerpres). — 

TASS transmite : la 12 mai, N. S. 
Hrușciov, președintele Consiliului 
de Miniștri al U.R.S.S., a primit 
la vila sa de lingă Moscova pe 
Pierre Salinger, secretar de presă 
al președintelui S.U.A., și a avut

Pierre Salinger
cu el o convorbire care a decurs 
infr-o atmosferă prietenească, în 
aceeași zi, N. S. Hrușciov a oferit 
în cinstea lui P. Salinger un prînz 
care s-a desfășurat într-o atmosfe
ră călduroasă.

Foto : C.T.K.—PRAGA

Al 4-lea cincinal
al R. P .Bulgaria

încheierea sesiunii Comisiei
Economice 0. N. U. pentru Europa

LONDRA 12 (Ațcrfrv»). - 
fxim «a frixirr ia 

ixttmfâa S'ateiar l aita Aa a a- 
jaat^a ia âaoaa iaaaăa aa- rația 
să acritura âa Camaaa. tițer- 
atictAai iKntăi
<a radig—rv c* Arețt o. SJU^L 
fâ crrtxt » attjti Ar risc fârâ 

ia țrtaiaoăl țt aa-
aenii Je ftiiaiâ Aia aht țâri ?

America, care este ia arma 
altor țări Jia latre ia Aaaaeaial 
raeioastronoauei. tcrîe săftâaai- 
nalul, nici nn-ri Aâ pmbaArl 
seama ce urmări pat area aceste 
experiențe. D*ri 
minaltilui. un rezultat direct ii 
va constitui încetarea pentru na 
anumit timp a comuaiccțiiicr 
radio.

Săptăminaiul „VorU lfetri* 
subliniază că americanii consi
deră mediul care înconjoară Pă
mîntul drept o proprietate a lor. 
„World News” condamnă gu-

COLOMBO 12 (Agerpres).— 
Criticind aspru Statele Unite 
pentru efectuarea experiențe
lor nucleare, săptăminaiul 
-Feeward” scrie că intenția 
SlUJL de a deusa o bombă 
r.'urlegrâ in Cjffls cccsâuse 
• .experiență de o rumagina- 
tCă Lpsă de răspundere- 
Manea peeporție de insuccese 
cu prilejul lansări rachetelor 
americane, scrie sâptămînalul 
in continuare, stîrnește în 
mod inevitabil temeri în legă
tură cu ceea ce se poate în- 
umpla dacă această armă va 
exploda încă înainte de a pă
răsi atmosfera. Aceasta con
stituie. de asemenea, o încăl
care flagrantă a ideii colabo
rării pașnice în explorarea 
spațiului cosmic”.

pc.vre la noi 
mare, inclusiv 
raia.

CC af P.C.
prcrxrrtă pentru convocarea unei 
corrfer n?e de pace a statelor care 
au part.c pai la războiul împotriva 
Ger-anlei cj participarea pe pi
cior ce ega *re a cekx două 
rrt ge—a-e per—, regierrer- 
•ar• a pașnică deSaefriă a p'oe-.e- 
eeî germane.

h r_—e e Comitetului Central 
al Partidului Comunist din Ger
mania, memoriul a fost semnat 
ce Max Reimann, prim-secretar al 
C.C și deputat al primului Bun
destag german.

din Germania se

I

COMENTARIUL ZILEI;

Mișcarea grevistă răscolește Spania

ROMA 12 (Agerpres). — Pri
ma- onse'or și conducătorii con- 
s.' or provinciale din provincia 
Er-. a Romagna au hotarît să tri
mită o delegare la Geneva pen
tru a chema ce participanta la 
tratat vele de deza-mare să ajungă 
la o înțelegere cu privire la înce
tarea expe’e- e'o’ -uzleare și la 
înfăptuirea dezarmări: generale.

eisajul spaniol este 
superb în aceste 
zile primăvăratice. 
Generozitatea natu
rii a dăruit Spaniei 
frumuneți pe care 
privirea omului le

îmbrățișează cu emoție. Dar de
corul măreț ce atrage pe turiștii 
bogați nu poate ascunde cum
plita sărăcie a unui popor silit 
să trăiască ca în Evul Mediu. 
Primăvara scoate și mai mult în 
relief tragediile omenești ce se 
consumă pe pămîntul Castiliei 
pirjolit de un soare nemilos sau 
al Andaluziei, unde parcă marele' 
orologiu al vremii a rămas îm
pietrit.

în primăvara aceasta, îngrijo
rarea a săpat însă destule cute 
și pe frunțile demnitarilor fran- 
chiști. Bate un vînt proaspăt 
stârnit de mînia unui popor îm
pilat și șandramaua politică a 
lui Franco nu are piloni siguri. 
Chiar și ziarele oficiale de la 
Madrid, pentru care adevărul a 
fost întotdeauna interzis, vă
desc semne de neliniște. Ta
bloul idilic pe care l-au zugră
vit ani de-a rîndul nu rezistă 
confruntării cu realitatea zgu
duitoare. Iar această realitate 
nu mai poate fi ținută sub ob
roc. Acțiunile protestatare, anti
fasciste ale maselor au devenit 
atît de impetuoase încît pînă și 
agențiile de presă burgheze, ce 
păstrau un ton blind față de 
Franco, au început să le rela
teze.

Ceea ce se întâmplă în re
giunea minieră din Asturia nu-și 
găsește egal — ca amploare — 
în sfertul de veac de dictatură 
franchistă. Eroicii mineri se gă
sesc într-o grevă ce durează de 
cîteva săptămâni. îi amenință 
baionetele, umbra șomajului se 
profilează cumplită peste cămi
nele lor, îngrozitoare temniți 
silit pline cu mulți dintre, to

varășii lor. însă cei 60.000 de 
mineri din Asturia n-au bătut în 
retragere. Ei își apără dreptul 
la o viață omenească. De mulți 
ani cer salarii demne. De fiecare 
dată au întîmpinat refuzuri. 
Răbdarea a ajuns la limită. în
fruntând aparatul de represiune 
al lui Franco, minerii au intrat 
în grevă. 60.000 ca un sin
gur om.

în condițiile regimului de te
roare din Spania, o asemenea 
grevă reprezintă o manifestare 
de o puternică combativitate a 
proletariatului. Pe bună drep
tate, agenția „UNION FRAN- 
CAISE ^INFORMATION” sub
linia că „regimul franchist a 
primit o serioasă lovitură”. Gre
va din Asturia a fost ca o scîn- 
teie. Mișcarea grevistă s-a 
intensificat. Agenția pariziană 
„FRANCE PRESSE” relatează că 
lupta grevistă s-a întins pe ma
joritatea teritoriului Spaniei. O 
mare parte a provinciei Biscaya 
este1 cuprinsă de grevă. La Bar
celona în numeroase întreprin
deri a încetat lucrul. Pe harta 
Spaniei apar mereu- noi focare 
ale luptei greviste. Cuvîntul 
grevă trece din întreprindere în 
întreprindere, odată cu manifes
tele imprimate cu riscul vieții 
în tiparnițe ilegale. Agenția 
„FRANCE PRESSE” remarcă că 
intensificarea mișcării greviste 
nu a putut fi împiedicată de au
torități cu toate că ele au aplicat 
măsurile prevăzute de „starea 
excepțională”. Arestările ce au 
fost efectuate — destul de nu
meroase — nu au slăbit avîntul 
luptei greviste.

Este interesant de relevat că 
tineretul ia parte activă la ma
rile acțiuni ale proletariatului.

Lucrul este lesne de înțeles în 
lumina unui articol din revista 
franceză „ESPRIT” în care se 
arată că „nici un reprezentant 
al tinerei generații (lin Spania

nu este adept al regimului lui 
Franco”. Numeroase organizații 
de tineret și studenți din Spa
nia au publicat o declarație co
mună în care își exprimă solida
ritatea cu greviștii. Declarația 
poartă semnăturile Asociației 
universitare socialiste, Blocului 
tinerilor socialiști din Catalonia, 
ale Tineretului basc, Federației 
universitare a studenților demo- 
crați, Tineretului socialist din 
Madrid și Uniunii Tineretului 
Comunist. Starea de spirit a ti
neretului este de asemenea na
tură încît autoritățile au ase- , 
diat, cartierul universitar din j 
Madrid. Universitatea este în- i 
conjurată de unități înarmate 
cu tehnică militară ultra-mo- ; 
dernă. Toate aceste măsuri de 
precauție luate de guvernul fran
chist n-au putut împiedica pe 
studenții din Madrid să-și mani
feste solidaritatea lor cu mi
nerii greviști. Trebuie remarcat 
că pentru prima oară o aseme
nea manifestație s-a desfășurat 
pe străzi, în văzul' autorităților, 
în ciuda represiunilor, demon
strațiile studențești s-au înmulțit. 
Studenții din Barcelona au or- | 
ganizat joi seara o puternică 
manifestație. încolonați, ei au 
răspîndit manifeste pe care scria: 
„1962 — anul răsturnării dicta
turii” și „Studenții alături de 
muncitori”.

Franchiștii, alarmați, conti
nuă să ia febrile măsuri de 
represiune. Inutil. Proletariatul 
spaniol este călit la școala unor 
aspre încercări. Eroicele sale 
bătălii demonstrează că baione
tele și dolarii nu pot menține la 
nesfîrșit o țară întreagă în con
diții de temniță. Vîntul care 
răscolește Spania vestește o zi 
— pe care o dorim cit mai a- 
propiată — cînd pe pămîntul 
acestei țări libertatea va birui.

EUGENIU OBREA

I

GENEVA 12. Trimisul special 
Agerpres, N. Puicea transmite : 
La 11 inai cea de-a 17-a sesiune 
a Comisiei Economice O.N.U. 
pentru Europa și-a încheiat lu
crările la Geneva.

în ședința sa din această zi 
sesiunea a aprobat 11 rezoluții 
în legătură cu activitatea comi
siei în domeniul dezvoltării 
colaborării economice, comer
ciale și tehnico-științifice din
tre țările europene, precum și 
raportul comisiei care va fi îna
intat Consiliului Economic și 
Social al O.N.U.

Printre principalele rezoluții 
adoptate de sesiune figurează 
și rezoluția „15 ani de activi
tate a Comisiei -Economice 
O.N.U. pentru Europa”, propu
să de R. P. Romînă (la alcătui
rea proiectului de rezoluție au 
participat în calitate de coautori 
U.R.S.S., Austria, Bulgaria, 
S.U.A. și Belgia).

în această rezoluție, adoptată 
în unanimitate de către sesiune, 
se arată, între altele, că Comi
sia Economică O.N.U. pentru 
Europa cere secretariatului exe
cutiv să întocmească o analiză 
în care să tragă concluziile care 
se degaje din experiența pozi
tivă a activității în cei 15 ani 
de existență a acestui organism 
și să snpună această analiză 

sesiuni 
03Î.L.

și să supună această 
discuției celei de-a 18-a 
a Comisiei Economice 
pentru Europi.

La alcătuirea a două 
celelalte 10 rezoluții i 
de sesiune („Consecințele econo
mice și sociale ale dezarmării” 
și „Cu privire la tîrgurile și ex
pozițiile internaționale”), R. P. 
Romînă a participat în calitate 
de coautor.

i dintre 
adoptate

Derută in rîndul rebelilor laoțieni
VIENTIANE 12 (Agerpres).

— Agențiile occidentale de 
presă nu mai fac nici un se
cret din haosul care domnește 
în rîndul rebelilor laoțieni. O 
mare parte a trupelor care au 
fugit din localitatea NamTha, 
eliberată cu cîteva zile în 
urmă de forțele populare, a 
dezertat și s-a refugiat în 
Tailanda,

„Guvernul” laoțian si lui Boun 
Oum a declarat stare de asediu 
pe întregul teritoriu controlat de 
trupele lui.

★
WASHINGTON 12 (Ager

pres). — Agenția United Press

• o

I

$
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în-Luînd cuvîntul înainte de 
cheierca sesiunii, reprezentantul 
U.R.S.S., precum și șeful dele
gației S.U.A. au subliniat con
tribuția președintelui sesiunii, 
Gogu Radulescu, reprezentantul 
R. P. Romîne la desfășurarea 
dezbaterilor în cadrul sesiunii.

Închizînd lucrările celei de-a 
17-a sesiuni a Comisiei Economi
ce O.N.U. pentru Europa, GOGU 
RĂDULESCU a spus, între al
tele : „Sînt bucuros să constat 
că această sesiune a fost fruc
tuoasă. Dezbaterile utile care 
au avut loc într-o atmosferă de 
înțelegere reciprocă, precum și 
rezoluțiile adoptate reprezintă o 
contribuție importantă la cauza 
colaborării pașnice între țările 
participante, la cauza păcii în 
întreaga lume. Dezbaterile noa
stre au scos, de asemenea, în e- 
vidență posibilitățile largi pe 
care Ie are comisia în domeniul 
extinderii și întăririi activității 
sale”.

SOFIA 12 (Agerpres). — 
După cum anunță agenția 
BTA, în raportul cu privire 
la indicii de bază ai celui de-al 
patrulea cincinal (1961—1965) 
prezentat la recenta plenară 
a C.C. al P.C.B., Stanko To
dorov, 
Politic 
vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri al R.P. Bulgaria, 
a arătat că în anii celui de-al 
patrulea cincinal va continua 
crearea bazei tehnice-mate- 
riale a socialismului și în ace
lași timp se vor crea premi
sele necesare pentru trecerea 
treptată într-un viitor apro
piat la construirea comunis
mului.

Raportorul a declarat că vo
lumul producției industriale 
globale va spori în anul 1965 
în comparație cu anul 1960 
cu peste 70 la sută.

în domeniul agriculturii, în 
urma muncii depuse de 
partid pentru întărirea orga
nizatorică și economică a gos
podăriilor agricole colective 
de muncă, au fost create pre
misele necesare pentru spori
rea continuă, considerabilă a 
recoltelor.

în anul 1965 venitul națio-1 
nai va crește 
cu anul 1960 
iar volumul 
mărfuri cu 45

membru al Biroului 
al C.C. al P.C.B.,

în comparație 
cu 60 la sută, 
schimbului de 
la sută.

De la Honolulu la Canberra
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e mizerie a copiilor muncitorilor mexicani 
din California (S.U.A.).

Foto: „PRENSA LATINA"

International transmite că, în 
fața haosului care domnește 
în armata rebelilor laoțieni, 
guvernul american intențio
nează să întreprindă în Laos 
acțiuni de forță pe cont pro
priu. „Una dintre posibilități, 
subliniază agenția, ar putea 
fi dislocarea de trupe ameri
cane în Laos".

Casa Albă a anunțat că 
președintele Kennedy urmea
ză să aibă convorbiri în pro
blema laoțiană cu secretarul 
de Stat, Dean Rusk, ministrul 
de război, Robert McNamara, 
și președintele grupului mixt 
al șefilor de stat major și 
armatei americane, Lyman 
Lemnitzer, care s-au reîntors 
vineri din Extremul Orient. 
Convorbirile au drept scop, 
potrivit ziarului „New York 
Times", definitivarea planuri
lor alcătuite de Pentagon 
pentru o demonstrație de for
ță în apropierea coastelor lao- 
țiene.

Continuă atacurile
bandelor O.A.S
ALGER 12 (Agerpres). —
Potrivit relatărilor agenției

France Presse, la 11 mai, ultra- 
colonialiștii din O.A.S. au să- 
vîrșit noi acte teroriste în Al
geria, omorînd 30 de persoane 
și rănind alte 19. Ca și în zilele 
precedente, în rîndul victimelor 
teroriștilor din O.A.S. se află 
numeroase femei și copii.

I

urneul secretaru
lui de Stat al 
S. U. A., Dean 
Rusk, care a 
inceput la Londra 
unde a participat 
la sesiunea Con

siliului blocului agresiv, 
C.E.N.T.O., a continuat prin 
prezența sa la sesiunea de 
primăvară a Consiliului 
N.A.T.O. — și s-a încheiat la 
cealaltă extremitate a lumii 
— în capitala Australiei, Can
berra, unde a avut loc sesiu
nea Consilului A.N.Z.U.S.

Interesul arătat de S.U.A. 
față de A.N.Z.U.S. se dato- 
rește faptului că, pe de o 
parte, zona Oceanului Pacific, 
este la ora actuală principa
lul timp de experiențe nu
cleare și termonucleare ame
ricane în atmosferă, și că, pe 
de altă parte, neocolonialiștii 
vor să folosească această gru
pare militară pentru repri
marea mișcării de eliberare 
națională din această regiune

Cînd a luat ființă, în 1952, 
la conferința de la Honolulu 
(insulele Hawai), A.N.Z.U.S. 
sau „micul pact al Pacificu
lui", cum a fost denumit iro
nic pentru faptul că imperia
liștii americani nu au izbutit 
să strîngă sub egida acestuia 
un număr mai mare de state, 
avea scopuri limitate. Apari
ția A.N.Z.U.S. marca pene
trația politică fățișă a neoco- 
lonialismului yankeu în domi- 
nioanele britanice — Austra
lia și Noua Zeelandă. Pe mă
sura dezvoltării luptei de eli
berare națională în regiunea 
Oceanului Pacific, subliniată 
printre altele, de proclamarea 
la începutul anului 1962 a 
independenței statului Samoa 
de vest, aflat anterior sub 
tutela neozeelandeză, S-U.A. 
au antrenat guvernele austra
lian și neozeelandez în acti
vitatea de represiuni colonia
liste.

Măsura în care A.N.Z.U.S. 
îndeplinește astăzi rolul de 
instrument al colonialismului 
poate fi apreciată chiar din 
comunicatul dat publicității 
la sfirșitul sesiunii de la 
Canberra. Pe lingă frazeolo
gia generală, menită să as
cundă scopurile agresive reale,

comunicatul de la Canberra 
se ocupă de probleme con
crete : Vietnamul de sud, Lao- 
sul |i Irianul de vest. Comu
nicatul final al Consiliului 
A.N.Z.U.S. sprijină punctul 
de vedere colonialist, susți- 
nind necesitatea „renunțării" 
la forță, adică solicitând Indo
nezia să accepte la infinit 
ocupația olandeză în Irianul 
de vest.

In ceea ce privește Vietna
mul de sud și Laosul, secre
tarul de Stat Rusk nu s-a sfiit 

direct participarea 
australiene 
alături de

să ceară 
forțelor militare 
și neozeelandeze 
Ngo Dinh Diem și Boun Oum.

Opinia publică mondială a 
sesizat pe deplin conținutul 
agresiv al planurilor legate 
de A.N.Z.U.S. în această or
dine de idei, atrag atenția 
prevederile comunicatului fi
nal privitoare la intenția 
S.U.A. de a livra armament a- 
tomic american Australiei și 
Noii Zeelande, controlul asu
pra acestui armament rămî- 
nînd în mîinile militarilor a- 
mericani.

Sesiunea de la Canberra a 
Consiliului blocului militar 
A.N.Z.U.S. a scos în evidență 
intensificarea dominației im
perialiste în zona Oceanului 
Pacific și, ca un corolar al 
acestei situații, sporirea pri
mejdiei pentru pacea lumii. 
Dacă acțiunea „de convin
gere" în cadrul tratativelor 
secrete de la Canberra a fost 
o treabă destul de lesnicioasă 
pentru diplomația americană, 
în schimb, înfruntarea pro
testului hotărît al poporului 
australian s-a dovedit anevo
ioasă. La Canberra, vizita se- 
secretarului de Stat Dean Rusk 
a fost in mai multe rînduri 
obiectul unor puternice mani
festații de protest împotriva 
experiențelor nucleare ame
ricane, manifestații care au 
avut loc la chemarea organi
zației „Interziceți bomba!" Și 
este neîndoielnic că asemenea 
manifestări, ca expresie a 
împotrivirii față de primej
dia de război, pot avea prin 
extinderea lor consecințe 
foarte puțin agreabile pentru 
inițiatorii politicii agresive.

Z. FLOREA

PE SCURT fe:
GOTTEBORG. — Pavilionul 

R.P. Romîne la tîrgul interna
țional de la Gotteborg conti
nuă să fie vizitat 
număr important 
tați și oameni de 
vilionul romînesc 
ciat atît pentru

zilnic de un 
de oficiali- 
afaceri. Pa- 
este apre- 

varietatea 
mărfurilor expuse, cît și pen
tru felul în care acestea sînt 
prezentate.

dimineața zilei de 11 mai o 
călătorie prin această țară. 
La Linz, cosmonautul sovietic 
a fost 
cordial de populație.

primit deosebit de

YORK. — Referindu-

PTSCURT

WASHINGTON. — La 11 
mai, Statele Unite au efec
tuat o explozie nucleară sub 
apă în Pacific.

VIENA. — Cosmonautul so
vietic I. A. Gagarin, care se 
află în Austria, a început în

NEW
se la cercuri informate, agen
ția Associated Press anunță 
că lansarea cosmonautului a- 
merican Carpenter pe o orbi
tă în jurul Pămîntului 
lită pentru ziua de 17 
fost amînată pentru 
zile. Amînarea a fost 
sară pentru a se remedia de
fecțiunile în sistemul de con
trol al poziției cabinei navei 
cosmice.

BUENOS AIRES. - La 11 
mai, Argentina a fost cuprin
să de un nou val de greve și 
proteste. în aceeași zi, Confe
derația Generală a Muncii din 
Argentina, care numără peste 
3 milioane de membri, a anun
țat că va chema la grevă ge
nerală

stabi- 
mai a 
cîteva 
nece-

LONDRA. — într-o declara
ție dată publicității Ia 11 mai 
de prof. J. Bernal, președin
tele executiv al Prezidiului 
Consiliului Mondial al Păcii, 
se cere tuturor popoarelor 
„să exprime un protest ener
gic împotriva reluării de către 
Franța a experiențelor nu
cleare".
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